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-APRESENTAÇAO 

Prezados colegas de todo o Brasil e do exterior, participantes do XIX 
Simpósio Nacional da ANPUH, a Comissão Organizadora deseja-lhes uma 
boa estadia em Belo Horizonte e que os trabalhos e atividades desta edição 
do encontro maior dos historiadores brasileiros sejam proveitosos a todos. 

O Caderno de Resumos que ora apresentamos contém toda a pro
gramação do Simpósio, com os resumos dos trabalhos a serem apresen
tados e re5pectivos horários e locais. Todas as atividades acadêmicas terão 
lugar no prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH), 
da UFMG, com exceção de algumas conferências e mesas redondas que 
ocuparão auditórios de prédios vizinhos (da Faculdade de Letras e da 
Escola de Biblioteconomia) e o auditório da Reitoria. 

O enorme volume de trabalhos inscritos dificulta nossa tarefa de 
expor com clareza o quadro completo da programação. Daí a necessidade 
de algumas injórmações introdutórias. 

A maneira mais fácil de se orientar é, partindo do quadro geral dos 
horários das atividades, procurar no Caderno aquele(5) trabalho(s) ou 
apresentação(ões) mais de acordo com seu interesse. 

As atividades de mesmo gênero ocorrerão sempre no mesmo horário, 
com exceção das conferências de abertura e encerramento, que serão às 
20:00 horas, enquanto as outras conferências serão às 18:30. As mesas 
redondas vão começar às 10:00, e os cursosfuncionarão de 8:00 às 10:00 
(de 22 a 25/07). As comunicações ocuparão as tardes, com dois blocos: de 
14:00 às 16:00 horas e de 16:00 às 18:00 horas. Os encontros dos Grupos 
de Trabalho e as reuniões das Instituições também terão lugar às tardes. 
A lém das atividades acadêmicas mencionadas, haverá uma programação 
'cultural' paralela - exposições, lançamentos de livros, apresentações 
musicais etc - com horários especificos. 

Devido a problemas de tempo e espaço (o Caderno assumiu um 
volume maior do que seria e5.perado) , não foi possível fazer um índice 
onomástico. No entanto, criamos uma ordem de exposição que facilitará a 
consulta. Em primeiro lugar devem ser consultados os quadros de pro
gramação, que contêm os nomes dos autores, títulos dos trabalhos, locais 
e horários re5pectivos. Quanto aos resumos, foram dúpostos da seguinte 
forma: no caso das mesas redondas e comunicações coordenadas, apare
cem na sequência da numeração da sessão (ex: MR 01, MR02 etc; CC01, 
CC02 etc). Já os resumos das comunicações livresforam expostos deforma 
diferente: seguem a ordem alfabética dos nomes dos autores. 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 
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PROGRAMAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS 

Dia 20/07/97 - 20:00 hs / 

Conferencia de abertura: 
"A ANPUH e a questão da cidadania" 
lsmênia Martins (Presidente da ANPUH) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

Dia 21/07/97 - 18:30 hs ./ 

"Historiografia: Uma questão de cidadania" 
Maria de Lourdes Mônaco Janotti (USP) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

"A cidadania no atual processo político brasileiro" 
Rosa Maria Godoy Silveira (UFPB) 
(Local: Auditório Azul) 

"A pesquisa sobre cidadania e identidades nos EUA: 
novas tendências e impasses" 
Barbara Weinstein (State University of New York at 
Stony Brook) 
(Local: Auditório Sônia Viegas) 

Dia 22/07/97 - 18:30 bs 

"História e cidadania" 
Francisco Falcon (PUCIRJ) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

"Gênero e cidadania" 
Eni de Mesquita Samara (USP) 
(Local: Auditório Sônia Viegas) 
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"O mito da cidadania municipal" 
Michel Zaidan Filho (UFPE) 
(Local: Auditório Azul) 

Dia 23/07/97 - 18:30 bs -

"A questão da cidadania nos primórdios da República: 
A visão de Machado de Assis" 
Sidney Chalhoub (UNICAMP) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

"Política de massas, democracia social e cidadania" 
Maria Helena Rolim Capelato (USP) 
(Local: Auditório Sônia Viegas) 

Dia 24/07/97 - 18:30 hs 

"Cidadania: Dilemas e perspectivas na República 
Brasileira" 
Lucília de Almeida Neves (UFMG/PUC-MG) 
(Local: Auditório Sônia Viegas) 

"Memória cidadã: História e Patrimônio Cultural" 
Afonso Carlos Marques dos Santos (UERJ/-UFRJ) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

Dia 25/07/97 - 20:00 hs 

Conferência de encerramento: 
"Belo Horizonte centenária" 
Francisco Iglésias (UFMG) 
(Local: Auditório da Reitoria) 



-PROGRAMAÇAO DAS 
MESAS REDONDAS 

Dia 21/07/97 - 10:00 hs 

(MRO 1) "Personagens e instituições do movimento 
operário brasileiro na I República: novos olhares para 
velhos objetos" 
Benito Schmidt (UFRGS) 
Cláudio H. Moraes Batalha (UNICAMP) 
Sílvia Ferraz Petersen (UFRGS) 
(Local: Auditório Bicalho) 

(MR06) "Estado Novo e Cidadania" 
Antônio Pedro Tota (PUC/SP) - Mediador 
Cezar Honorato (UFF) 
Francisco C. Teixeira da Silva (UFRJ) 
Ricardo Maranhão (UNICAMP) 
(Local: Auditório Sônia Viegas) 

(MR 11) "Identidade, sexualidade e historiografia" 
James Green (California State University) 
Mediador 

Durval Muniz de A. Júnior (UFPB) 
Luiza M Rago (UNICAMP) 
Maria Izilda S. de Matos (PUC/SP) 
(Local: Auditório Azul) 

(MR20) "Minas setecentistas: Hierarquias e trans
gressões cotidianas" 
Carla M Junho Anastasia (UFMG) 
Adalgisa Arantes Campos (UFMG) 
Júnia F. Furtado (UFMG) 
(Local: Sala Multimeios) 

(MR21) "Visões da cidadania em Lima Barreto" 
Sandra Pesavento (UFRGS) 
Edgar de Decca (UNICAMP) 
Berthold Zilly (Universidade Livre de Berlim) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

(MR25) "O processo de constituição da ordem política 
na Europa moderna" 
Beatriz R. De Magalhães (UFMG) 
Adriano s.L. Gama Cerqueira (UFOP) 
Marcos A. Lopes (UNIOESTE) 
(Local: Auditório Baesse) 

(MR26) "Os caminhos, problemas e desafios do 
ensino e pesquisa em História Antiga no Brasil" 
Claudio mar Gonçalves (UEL) 
Pedro Paulo A. Funari (UNICAMP) 
Norberto L. Guarinello (USP) 
(Local: Auditório B-1000) 
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Dia 22/07/97 - 10:00 hs 

(MR02) "Catolicismo e cidadania no Brasil" 
Francisco J Silva Gomes (UFF) 
Lana L. Gama Lima (UFF) 
Euclides Marchi (UFPR) 
(Local: Auditório Baesse) 

(MR07) "Elites intelectuais oitocentistas: 
Representações de cidadanias" 
Lúcia M Paschoal Guimarães (UERJ) 
Humberto F. Machado (UFF) 
Tânia M T B. Cruz Ferreira (UERJ) 
(Local: Sala Multimeios) 

(MR 12) "Sobre os 'Parâmetros Curriculares Na
cionais', área de História" 
Marcos A. Da Silva (USP) 
Ilmar Rohlof! de Mattos (UFF) 
José Carlos Barreiro (UNESP-Assis) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

(MR 17) "Questões interpretativas da 
Repú-blica: Coronelismo, revolução e populismo" 
Maria Helena R. Capelato (USP) 
Maria de L.M Janotti (USP) 
Vavy Pacheco Borges (UNICAMP) 
(Local: Auditório Sônia Viegas) 

(MR22) "Escravismo, etnia e cidadania no século 
XIX em Pernambuco" 
Marc Jay Hoffnagel (UFPE) 
Maria do Socorro Ferraz Barbosa (UFPE) 
Luís Manuel Domingues do Nascimento 

(UNICAP) 
(Auditório B-I 000) 

(MR27) "Elites, Estado e cidadania: Análise 
histórica da República em Minas Gerais" 
Eliza L. Borges (UFMG) 
Cláudia MR. Viscardi (UFJF) 
Ignácio J G. Delgado (UFJF) 
(Local: Auditório Bicalho) 

(MR32) "Identidad y fragmentación social: las 
nuevas formas de la Historia" 
Ricardo Ciccerchia (PROHAL) 
Eni de Mesquita Samara (USP) 
Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG) 
(Local: Auditório Azul) 



Dia 23/07/97 - 10:00 hs 
(MR03) "Modernização e cidadania: Reflexões sobre o 
Brasil contemporâneo" 
Wenceslau G. Neto (UFU) 
Rosângela Patriota (UFU) 
Alcides F. Ramos (UFU) 
(Local: Auditório B-I 000) 

(MR08) "A vida privada no Brasil colonial" 
Ronaldo Vainfas (UFF) 
Laura de Mello e Souza (USP) 
Sheila de Castro Faria (UFF) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

(MR 13) "Identidades plurais, cosmopolitismo e urbani
zação" 
M Odila Silva Dias (USP) 
Elias Thomé Saliba (USP) 
M Inez M Borges Pinto (USP) 
(Local: Auditório Sônia Viegas) 

(MR 18) "História Política e cidadania: as imagens do 
Império como Nação" 
Marcos Cezar de Freitas (IFAN-USF) 
Cecília L. S. Oliveira (Museu Paulista-USP) 
babeI Andrade Marson (UN1CAMP) 
(Local: Auditório Azul) 

(MR23) "Corpo, história e cidadania" 
Joana Maria Pedro (UFSC) 
Denise B. De Sant 'Anna (PUC/SP) 
Magali G. Engel (UFF) 
(Local: Auditório Bicalho) 

(MR29) "I maginário social e poder nos anos 1930/40" 
Luiz Carlos Ribeiro (UFPR) 
Jorge Ferreira (UFF) 
Marionilde D. Brephol de Magalhães (UFPR) 
(Local: Auditório Baesse) 

(MR33) "La ensenanza de la historia en debate" 
Nélida Eiros (Universidade Nacional de Buenos Ai
res) 
Jorge Saab (Universidade Nacional la Pampa) 
Tereza Soarez (Universidade deI Litoral) 
(Local: Sala Multimeios) 

Dia 24/07/97 - 10:00 hs 

(MR04) "Memória, escravidão e cidadania no Brasil" 
Hebe Mattos de Castro (UFF) 
Sílvia Hunold Lara (UNICAMP) 
Sidney Chalhoub (UNICAMP) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

(MR09) "A construção da liberdade e de uma identidade 
nacional. Corte do Rio de Janeiro, fins do XVIII e início 
do XIX" 
Gladys S. Ribeiro (UFF) 
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Iara Lis Schiavinatto Carvalho Souza (UNESP) 
Maria de Fátima S. Gouvea (UFF) 
(Local: Auditório Sônia Viegas) 

(MRI4) "História Política na América Latina: Questões 
teóricas e metodológicas" 
Marisa Saenz Leme (UNESP) 
Alberto Aggio (UNESP-Franca) 
José Luis Bendicho Beired (UNESP-Assis) 
(Local: Auditório Bicalho) 

(MR 19) "Maçonaria e cidadania" 
Célia Marinho Azevedo (UNICAMP) 
Alexandre Mansur Barata (UFJF) 
Eliane Moura Silva (UNICAMP 
(Local: Auditório B-\ 000) 

(MR24) "Cidadania, participação popular e concepção 
de Estado no mundo greco-romano" 
Gilvan V da Silva (UFES) 
Luiz o. Magalhães (UESB) 
Margarida M de Carvalho (UNESP-Franca) 
(Local: Auditório Baesse) 

(MR28) "Teoria social e cidadania" 
Leonardo A vritzer (UFMG) - mediador 
Myriam Santos (UERJ) 
José Maurício Domingues (UFRJ) 
Josué Pereira Silva (UNICAMP) 
(Local: Sala Multimeios) 

(MR34) "Maria Josefa Madrid de la Rocha - a nine
teenth-century female public school teacher demanding 
equity as a public servant and citizen in early republican 
Mexico" 
Angela Thompson (East Carolina University) 
Esmeralda Blanco Bolsonaro (USP) 
Maria Teresa Santos Cunha (UFSC) 
(Local: Auditório Azul) 

Dia 25/07/97 - 10:00 hs 

(MR05) "Cidadania e projetos culturais: Historiadores 
e fo1cloristas no Brasil" 
Ângela de Castro Gomes (UFF) 
Martha Abreu (UFF) 
Maria Clementina P. Da Cunha (UNICAlv1P) 
(Local: Auditório Sônia Viegas) 

(MR I O) "Patrimônio, História e Cidadania" 
Marly Rodrigues (CONDEPHAAT) 
Ana Luiza Martins (CONDEPHAAT) 
Sheila Schvarzman (CONDEPHAAT) 
(Local: Auditório B-1000) 

(MR 15) "Imagens da repressão" 
Zilda MG. Iokoi (USP) 
Maria Aparecida de Aquino (USP) 



Francisco Carlos T Da Silva (UFRJ) 
(Local: Auditório Baesse) 
(MR16) "Cem anos de vida infantil em Minas Gerais: 
o abandono, o trabalho e as estratégias de sobrevivên-
cia" 
Renato Pinto Venâncio (UFOP) 
Ida Lewkowicz (UNESP-Franca) 
Laura de Mello e Souza (USP) 
(Local: Auditório da Reitoria) 

(MR30) "Censura, linguagem e sociabilidade literária 
no mundo luso-brasileiro (séculos XVII e XVIII)" 
Luiz Carlos Villalta (UFOP) 
Carlos Alberto Lombardi Filgueiras (UFMG) 
Maria Rita Braga Marquilhas (Univ. de Lisboa) 
(Local: Auditório Azul) 
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(MR31) "As cidades capitais: Belo Horizonte, Rio 
e São Paulo" 
Regina Helena Alves da Silva (UFMG) 
Mônica Pimenta Velloso (CPDOC-FGV) 
Heloísa Faria Cruz (PUC/SP) 
(Local: Auditório Vermelho) 

(MR35) "Civilização material, política e cultura: 
Um novo olhar da História Econômica" 
José Evaldo Mello Doin (UNESP-Franca) 
Daniel Rodriguez de C. Pinheiro (UECE) 
Flávio A. Marques de Saes (USP-FEA) 
(Local: Sala Multimeios) 



PROGRAMAÇÃO CULTURAL, 
LANÇAMENTOS DE LIVROS, 

REVISTAS E REUNIÕES 
Apresentações musicais 

Dia 20/07/97 - Abertura do XIX Simpósio -
Apresentação de um trio da Escola de Música da UFMG 
. - Local: Auditório da Reitoria - Horário: 20:00 hs 

Dia 22/07/97 - Apresentação de Canto Coral -
Local:Auditório Azul - Horário: 12:30 horas. 

Dia 23/07/97 - Apresentação de Canto Coral -
Local:Auditório Azul - Horário: 12:30 horas. 

Exposições (Local: Saguão do 3° andar) 

Acervo fotográfico do Museu Histórico Abílio 
Barreto 

Potencialidades de pesquisa do acervo DEOPSISP 
(Arquivo do Estado de São Paulo) 

A Belo Horizonte de Pedro Nava 

CDROM 
Apresentação do CD ROM "BH 100 anos, nossa 

História ", produzido pelo jornal Estado de Minas com 
a assessoria do Grupo de História Oral da 
FAFICH/UFMG. - Local: Saguão do 3° andar. 

Filmes e Vídeo 
Apresentação de dois filmes e um vídeo do acervo 

do CRA V (Centro de Referência Audiovisual, da 
Secretaria Municipal de Cultura): 

"Belo Horizonte" - Filme da década de 1950, 
atribuído a Humberto Mauro 

"Batalha no trânsito" - Filme também da década de 
1950, de Geraldo Santos Pereira 

"Cúmulos, Cirros e Nimbos" - Videodocumentário 
sobre Belo Horizonte durante a II Guerra 
Local: Saguão do 3° andar 

Lançamento de Livros e Revistas 

Dia 22/07/97 - Local: saguão do I ° andar - Horário: 
20:00 hs 

Autores e Livros 

Antônio Paulo Rezende e Maria Thereza Didier. 
Rumos da história: nossos tempos. O Brasil e o mundo 
contemporâneo, V. 3. São Paulo: Atual, 1996. 

Antônio Torres Montenegro, Maria José Bezerra et 
alii. Senhores da rua: o imaginário dos meninos e 
meninas de (na) rua da cidade de Rio Branco. Rio 
Branco: Globo, 1996. 
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Circe Fernandes Bittencourt (organizadora). O saber 
histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, ] 997. 

Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas 
(organizadores). Domínios da História. Ensaios de 
Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997 . 

Gabriela Martin. Pré-história do Nordeste do Brasil. 
Recife: Editora da UFPE, ] 996. 

Maria Helena Cruz Coelho (org.) Repertório e 
Recursos de História Portuguesa. 

Maria Izilda Matos, Maria AngélicaSoler, Eni de 
Mesquita Samara et alii. Gênero em questão. São Paulo: 
EDUCINEM-PUC/SP, 1997. 

Maria Luiza Tucci Carneiro. Livros proibidos, idéias 
malditas: o DEOPS e as minorias silenciadas. São 
Paulo: Estação Liberdade, 1997. 

Maria Luiza Tucci Carneiro. Brasil, refúgio nos 
trópicos: a trajetória dos judeus refugiados do 
nazi-fascismo. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. 

Marília Andrés Ribeiro. Neovanguardas: Belo 
Horizonte, anos 60. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 
1997. 

Rodrigo Patto Sá Motta. Partido e sociedade. A 
trajetóriadoMDB. Ouro Preto: Editora da UFOP, 1997. 

Socorro Ferraz. Liberais & Liberais: guerras civis 
em Pernambuco no século XIX. Recife: Editora da 
UFPE, 1996. 

Revistas: 

Varia Historia. N° 17. Belo Horizonte, 
Departamento de História da UFMG, 1997. 

Revista de Sociologia e Politica. N° 8. Curitiba, 
Departamento de Ciências Sociais da UFPR, 1997. 

Tempo. N° 3 - Niterói, Departamento de História da 
UFF,1997 

Assembléia 

Dia 24/07/97 - Assembléia Geral Ordinária da 
ANPUH - Local: Auditório da Reitoria - Horário: 20:00 
hs 

Encontro de Editores 

Dia 23/07/97 - Encontro de Editores de Revistas de 
História - Local: sala 3106 - Horário: 17:00 horas 

Festa de Encerramento 

Dia 25/07/97 - 21 :00 hs - Local: Mineiríssimo (ao 
lado do Mineirinho). 



-RELAÇAO DE CURSOS E 
SALAS RESPECTIVAS 

(CROI) "1917-1997: Rússia/URSS/Rússia" (local: 
sala 2017) 

Daniel Aarão Reis Filho (UFF) e Jorge Ferreira (UFF) 
(CR02) "História oral e ensino de História" (local: 

sala 2070) 
Selva Guimarães Fonseca (UFU) 

(CR03) "Estado, cidadania e participação política no 
1mpério Romano" (local: sala 2072) 

Fábio Faversani (UFOP) e Ana Teresa Marques 
Gonçalves (UFG) 

(CR04) "Música e mudança de comportamento: a 
trajetória do rock 'n 'rol! nos Estados Unidos e na 
Inglaterra dos anos 60" (local: sala 2074) 

Luiz Carlos Soares (UFF) 
(CR05) "História ambiental e cidadania" (local: sala 

2076) 
Jozimar Paes de Almeida (UEL) 

(CR06) "Do livro didático a parafernália high-tec: 
uma transição mal formada e informada" (local: sala 
2080) 

Marlene Rosa Cainelli (UEL) 

(CR07) "História oral: a construção de um projeto de 
pesquisa" (local: sala 2082) 

Dr. Antônio Torres Montenegro e Ora Alice Beatriz 
Gordo Lang (USP) 

(CR08) "História e historiografia da esquerda 
brasileira pós-64 " (local: sala 2084) Marcelo Ridenti 
(UNESP) 

(CR09) "Cidade e História em pesquisa e ensino" 
(local: sala 2096) 

Maria do Rosário C. Peixoto (PUC/SP) e Olga Brites 
da Silva (PUC/SP) 
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(CRIO) "Concepções e práticas de cidadania na 
História" (local: sala 3030) 

Modesto Florenzano (USP) 

(CRI I ) "A representação do jogo político no cinema 
brasileiro" (local: sala 3032) 

Eduardo V. Morettin (Universidade Paulista) 
(CR 12) "O riso e a representação na História" 

(local: sala 3050) 
Joana Neves (UFPB) 

(CRI3) "América Latina: literatura e História" 
(local: sala 3052) 

Olga R. Cabrera Garcia (UFG) 
(CR 14) "Crônica e cidade: imagens do moderno" 

(local: sala 3054) 
Paulo L. M. Lavigne Esteves (IUPERJ) e Anny 

Torres (PUCIMG) 

(CR 15) "Trajetórias e lutas pela cidadania 
brasileira: mulheres e imigrantes (1890-1945) "(local: 
sala 3056) 

Heliane Prudente Nunes (UFG) e Dulce O. 
Amarante dos Santos (UFG) 

(CR 16) "Escravidão e sociedade nas Minas Gerais 
do século XVIII" (local: sala 30 I I) 

Liana Maria Reis (PUCIMG) 

(CR 17) "História oral - fonte, técnica, método de 
pesquisa" (local: sala 3062) 

Lucília de Almeida Neves (UFMG e PUCIMG) e 
Lígia M. Leite Pereira (UFMG) 



PROGRAMAÇÃO DAS 
COMUNICAÇÕES 

21/07/97 - 14:00 
(SCLOl) Literatura e representação 
Confronto entre o ideal e o real: uma leitura de TFPQ, de Lima 
Barreto. 

Maria Salete Magnoni(USP) 
Leitura e representação 

Cláudio Denipoti (UEL) 
Imagens na Poesia Brasileira: o Poema-Processo, uma opção 
pela supressão da palavra? 

Sandra de Cássia A. Peley,rini (USP) 
"Itinerários de Paixões: o F eminino, o Masculino e a Paulicéia 
em Oswald de Andrade" 

Simone Bi=aco (UNIBAN) 
Classes Médias e Cotidiano na Crônica de Luís Fernando 
Vcríssimo 

Cláudio Pereira Elmir (ULBRA) 
(Sala 2(72) 

(SCL02) História eProdução Cinematográfica 
O Desejo c as asas do tempo presente 

Eduardo Mendo=a de Echave (UFPB) 
Evita em Hollywood 

Cristina Campolina (UFMG) 
Metrópolis - Cinema, Cultura e Nazismo 

Roy,er Andrade Dutra (PUC-SP) 
O Elogio da delação 

Sheila Schvar=man (UNICAMP) 
(.'lala 2(19) 

(SCL03) Rio de Janeiro, Política Contempo
rânea 
Um tellla Polêmico: As vantagens e desvantagens da fusão e 
disf"usão do estado do R.J e do antigo EGB 

Fe/ício J1Ilio de A=evedo Hungria (UFRJ) 
A Guanabara Boiava no Ar 

Mônica Piccolo Almeida (UFRJ) 
Baixada Fluminense - Ausência c Informalidade: um estudo 
de relações políticas 

Linderval Auy,usto Monteiro (UFRJ) 
(Sala 2041) 

(SCL04) Desequilíbrio Social e Políticas 
públicas no Séxulo XX 
A "Questão Populacional"e a conformação do Estado de 
Bem-Estar Social na Suécia 

Carlos Aurélio Pimenta de Faria (UPERJ) 
Frente Popular: limites e esgotamento da aliança de classes na 
Espanha 

Enrique Serra Padrós (UFRGS) 
Imigrantes Árabes e Políticas Imigratórias 

Heliane Prudente Nunes (UFG) 
A pobreza COIllO escolha: o velho e o novo ('1) liberalismo 

Vania Maria CU/y (UFRJ) 
(.'lala 2(55) 

II 

(SCLOS) Experiências de Ensino e Educação I 
Códigos de Cidadania - Série Fontes: lições de moral e ci
vismo na organização da educação popular em Santa Catarina 

Paulete Maria Cunha dos Santos (UNIT1NS) 
Os currículos de história e a determinação de uma identidade 
regional para o Mercosul. 

Sebastião Peres (UFPEL) 
Educação no Extremo-Sul: 1889-1928 - Construindo a So
ciedade da Ordem, Definindo os Espaços de Hegemonia 

Solon Eduardo Annes Viola (C E. La Salle) 
Cidadão curitibano? A representação de cidadão no ensino de 
História da Rede Municipal de Curitiba. 

Serlei Maria Fischer Ranzi (UFPR) 
(Sala 2080) 

(SCL06) Memorialistas e viajantes 
Espelho Infiel - Memórias: Imagens distorcidas do Século 
XVIII Mineiro 

Carla Maria Junho Anastasia (UFMG) 
Lembranças dos campos de Barbacena: relatos de viagem e 
histórias de vida 

Célia Toledo Lucena (PUC-SP) 
Impressões do viajante Jean Baptiste Debret sobre as con
tradições da sociedade Imperial 

Pah/o Canano (UERJ) 
A moda e a construção da Identidade da elite paulistana na 
obra de Jorge Americano. 

José Mário Martine= Ruiz 
(Sala 3(11) 

(SCL07) Relações Sociais e Econômicas no 
Império 
A Economia própria do Escravo e elementos de sua interação 
com o casamento (zona da mata de Minas Gerais, século XIX) 

Rômlllo Andrade(UFJF) 
Camadas Médias no Imperío: Processo de Formação de 
Classes e Cidadania 

Elizabeth Pa11'lo11' 
"Por trás de toda grande fortuna há um crime": uma história 
da riqueza advinda do tráfico de escravos em Pernambuco 
(1817-1831) 

Edlúcia da Silva Costa (UFPE) 
Produção de Subsistência e mercado interno: a diversificação 
em uma região de economia agroexportadora 

Sônia Maria de SOlca (UFF) 
(Sala 3010) 

(SCLOS) Discurso e práticas de Saúde I 
Saberes, práticas dc saúde e cidadania: um esboço histórico 

Selma Blon Margott (UFES) 
Medicamentos Indígenas na Terra de Santa Cruz 

Vera Regina Bellrão Marques(UNICAMP) 
Suor e Cachaça. São Paulo, início do séxulo XX 

Liane Maria Bertucc (UNICAMP) 



Clima e saúde: representações das condições climáticas e 
meteorológicas no discurso médico sanitário (S. Paulo - 1890-
1920) 

Geraldo José Alves 
(Sala 3040) 

(SCL09) História e Espaço Urbano 
Percepção e frequentação dos espaços naturais na cidade de 
Porto Alegre: imagens e imaginação do ambiente e a formação 
do espaço público. 

Márcio Pizarro Noronha 
Jardim Histórico. Praça Hidráulica Guaibense, Origem, Im
plantação e desenvolvimento. 

Manolo Silveiro Cachofeiro 
Memória concreta: Uma reconstrução histórica da praça José 
de Alencar (1850-1930) 

Pedro Henrique Sampaio Silveira (UECE) 
"O espaço da morte na capital mineira: um ensaio sobre o 
Cemitério de Nosso Senhor do Bonfim." 

Marcelina das Graças de Almeida (PBH) 
(Sala 3048) 

(SCL10) A Atuação dos Institutos Históricos e 
Geográficos 
O Instituto Histórico e Geográfico Brasileira e a pesquisa 
histórica 

Francisco Luiz Teixeira Vinhosa (UFMG) 
"Entre Memória e História: O Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro nas duas primeiras décadas do século 
XX" 

Lázaro Carlos de Freitas (UERJ)/Jandira Pereira de 
Oliveira (UERJ) 

Histórico do Instituto Histórico Geográfico de Goiás 
Degmar Ribeiro da Silva (UFG) 

O Instituto Histórico do Ceará, Memórias Representações e o 
Pensamento Social Cearense no final do século XIX 

Almir Leal de Oliveira (UFC) 
(Sala 3012) 

(SCLll) Fotografia e novos suportes para o 
conhecimento histórico 
Possibilidades de leitura do real pelas imagens: A Fotografia 
como Documento Histórico. 

Ivo dos Santos Canabarro(UNIJUI) 
"Um olhar romântico-selvagem" índios do Brasil, na lente 
fotográfica, séculos XIX e XX 

Titus Riedl (URCA) 
Memória na Calçada: exposições fotográficas e transeuntes 
(?flâneurs?) 

Angela Cristina Sampaio(PBH) 
Conhecimento histórico e tecnologia digital: novos suportes 

Ademir Pereira dos Santos(UNICAMP) 
(Sala 3038) 

(SCL12) Política e cidadania na Era Vargas 
Propaganda e fortalecimento do populismo no Estado Novo 
(1937/45) 

Sônia Maria de Castro N. Lopes(UERJ) 
A Política Educacional do Governo Getúlio Vargas e o surgi
mento das classes urbanas 

Bárbara Cristina Soares Pessanha 
"Tutela e cidadania nos anos 30 e 40 (UERJ) 

José Rogério da Silva 
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Integralismo, um movimento fascista? Novos elementos so
bre a questão" 

João Fábio Bertonha (UNICAMP) 
(Sala 3065) 

(SCL13) Estado, política e experiências locais 
É possível construir cidadania a partir do estado? O caso do 
Governo Collares 

Sônia Ranincheski (C E. La Sal/e) 
Brizola: um furação populista. As eleições de 1982 no Rio de 
Janeiro 

André Alexandre Guimarães Couto (UFF) 
Memória; família e poder: História de uma permanência 
política - Os Caiado em Goiás 

Miriam Bianca Amaral Ribeiro (UFG) 
Práticas intervencionistas no Recife dos anos 50: Refregas 
políticas e participação 

Virgínia Pontual (UFPE) 
(Sala 3054) 

(SCL14) A Construção da Nação e a formação 
do Estado Brasileiro Independente 
Nação e Cidadania na Conjura Baiana de 1798. 

Ricardo Antonio Souza Mendes (UFRJ) 
"A sociedade política da Bahia na independência do Brasil: 
um mapeamento das forças políticas em manifestação" 

Thomas Wisiak (USP) 
O Estado Imperial e a Consolidação da Nacionalidade 

Sônia Pessoa Nassar (UERJ) 
A proposta excludente do separatismo paulista no conturbado 
contexto brasileiro do final do século XIX 

Cássia Chrispiniano Adduci (PUC-SP) 
(Sala 3000) 

(SCL15) Modernidade e conflito no Brasil 
Contemporâneo 
Instituições e conflitos sociais do Brasil Contemporâneo: as 
novas dimensões das esferas pública e privada. 

José Evaldo de Mello Doin (UNESP) 
Tensões na construção de Piracicaba Moderna: anos 50 

Maria Thereza Miguel Peres(USP) 
Campos do atraso; o discurso da Extensão Rural em Santa 
Catarina (1956-1975) 

Reinaldo Lindolfo Lohn (UFSC) 
Autoritarismo e modernização na Paraíba - 1965/l986 

Monique Cittadino(UFFB) 
(Sala 3001) 

(SCL16) Crime e mulher 
A Mulher solteira no Rio das mortes: delitos Morais, 1869-
1888 

Mário Márcio de Quadros 
Autonomia e criminalização; o controle do corpo feminino em 
Florianópolis - 1900 a 1950 

N. Oliveira; E Hawerroth,;C Lacerda; V Machado, J 
Pedro. 

História e Crime: Quando a mulher é aré. Franca (1890-1940) 
Regina Célia Lima Caleiro(UNESP-Franca) 

Violência familiar no Brasil Republicano 
Natania Aparecida da Silva Nogueira (UFJF) 

(CC-153) Recortes da modernidade: Histórias 
do litoral catarinense 
A cidade beirou o mar: a construção do balneário de canasvei
ras (1930-1980) 



Suzana Bittencourt (UDESC) 
Agentes da ordem: A ação disciplinadora da elite civil e 
clerical na festa do divino em Florianópolis (1889 - 1930) 

Márcia Alves (UFSC) 
"Criaturas da noite": Imaginário Social e modernidade em 
Armação de Itapocoroi 

Marcos Antonio Rosa Trindade (UDESC) 
(Sala 3036) 

(CC-02) História e Ambiente 
Ritualismo social frente à natureza na época da independência 
no VIce-Reino de Nova Granada 

Jaime de Almeida (UNB) 
Buscar as águas bravas, viver como bicho do mato 

Eurípedes Antônio Funes (UFC) 
Cuba: Indústria açucareira, desflorestamento e sociedade 

Olga Cabrera Garcia (UFG) 
(Sala 2082) 

(CC-44) O Indivíduo na Primeira República 
A formação da individualidade na Primeira República 

André Lui::: Joanilho (UEL) 
Apresentação bibliográfica 

Patrícia Marcondes de Barros (UEL) 
Médicos, higienistas e controle social 

Rodo((o Valetim Zampoli (VEL) 
(Sala 2084) 

(CC-129) Livros, leituras e leitores: um projeto 
de história cultural 
Os leitores cariocas 

Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira (UERJ) 
História das Práticas leitoras e a cidadania 

Luiz Antonio Silva (UERJ) 
Práticas Leitoras 

Jorge Luiz Barreto Barbosa (UERJ) 
(Sala 2074) 

(CC-97) Vivências Medievais 
As 8eguinas - A mulher entre a inclusão e exclusão na ordem 
social. 

Denise da Silva Menezes do Nascimento (UFRJ) 
Sabá - uma Análise Histórica 

Sooraya Karoan Lino de Medeiros (UFRJ) 
Cocanha: o sonho medieval da fàrtura. 

Flavia Gonçalves (UFRJ) 
Merlimente mito e a História 

Bianca R. do Nascimento (URFJ) 
(Sala 3004) 

(CC-218) A Experiência do Laboratório de 
Ensino de História (UEL) 
Alguns problemas teóricos e práticas da documentação 
econogrática no Ensino de História 

Francisco César Alves Ferraz (UEL) 
A arquitetura de Londrina e a cultura dos colonizadores 

Samir Demetrius Silva (UEL) 
Arte como História. Estudos sobre o uso de documentos 
iconográficos renascentistas no Ensino de História. 

Marilyn Beloni Laureano (UEL) 
Painéis didáticos em História Antiga 

Cladiomar dos Reis Gonçalves (UEL) 
(Sala 2043) 
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(CC-235) Hierarquias sociais e estratégias 
familiares em sistemas agrários na região 
centro-sul 
Homens ricos nas Minas Gerais 

Carla Maria Carvalho de Almeida (UFJF) 
Homens de negócio e estancieiros em uma fronteira do im
pério português: Rio Grande do Sul, 1770-1820 

Helen Osório (UFFGS) 
Economia e poder: as estratégias de reprodução social da elite 
fluminense na segunda metade do século XVII 

Antonio Carlos Jucá de Sampaio (UFOP) 
(Sala 3008) 

(CC-38) História e Cultura: Linguagens e 
vivências urbanas 
Música Sertaneja e Cultura Popular 

Geni Rosa Duarte (PUC-SP) 
Paschoal Carlos Magno: Voz e Corpo em Movimento 

Gisele Madeira (PUC-SP) 
As múltiplas faces de uma cidade: Uberlândia 1950/90 

Célia Rocha Calvo (PUC-SP) 
Os estivadores do Rio Grande (RS) vistos pelo "Rio Grande" 
(1959-1970) 

Carlos Alberto de Oliveira (PUC-SP) 
(Sala 2096) 

(CC-l12) Um Século de História das Artes 
Plásticas em Belo Horizonte 
Objetivos e Produção do Projeto 

Fernando Pedro da Silva 
Modernismo e Pós-Modernismo na Arte Belo-Horizontina 

Marília Andrés Ribeiro (UFMG) 
Artistas Populares em BH: Produção Artística e Iconografia 

Adalgisa Arantes Campos (UFMG) 
(Sala 30/6) 

(CC-179) Palavras e sentidos: a cidadania 
constituída pelos discursos 
Os espaços da reclusão e o significado da cidadania 

Re1?ina Célia Pedroso (USP) 
A cidadania à margen do Estado no discurso anarco-sindica
lista 

Raquel de Azevedo (UFSC) 
Trabalho, ordem: e disciplina: as forjas da cidadania 

Adriano Luiz Duarte (UFSC) 
O receituário de cidadania para uma boa velhice 

Mara Rúbia Sant 'Anna (UFSC) 
(Sala 3042) 

(CC-204) Tênues limites: irmandades ou 
confrarias na cidade de Goiás - 1860-1890 
I rmandades e Confrarias: revisão dos conceitos ou reafir
mação da dominação? 

Cristina de Cássia Moraes (UFG) 
"Resistir ou ser doutrinado"? 

Fábio Luiz Ferreira (UFG) 
O poder da Imprensa na constituição da "Religiosidade", na 
cidade de Goiás - 1880-1912. 

Leonardo Rodri1?ues de Morais. (UFG) 
A composição social da irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos. Cidade de Goiás 1850 a 1860 

Rubens de Freitas Benevides (UFG) 
(Sala 3046) 



(CC175) A análise de inventários como 
instrumento de compreensão da história social 
brasileira no séc. XIX 
OS inventários como fonte para o estudo do agreste baiano: a 
luta pela sobrevivência 

Mônica Duarte Dantas(USP) 
As várias faces dos setores médios na urbanização paulistana: 
uma leitura de inventários 

Maria Luiza Ferreira de Oliveira (USP) 
Cultura material e hislória do cotidiano na interpretação dos 
inventários de família 

Sílvia Queiroz Ferreira Barreto Lin (USP) 
Vida material, costumes e famílias em Socorro(SP), 1840-
1895. 

Lucília Santos Siqueira (USP) 
(Sala 3022) 

(CC27) Cabras da peste identidades regional e 
de gênero no Nordeste 
Cangaceiro: Traçando uma moral imprimindo um homem 

Auricélia Lopes Pereira (UFPB) 
Na corda bamba: O Nordestino no discurso do Cordel 

Valdinar da Silva Oliveira Filho(UFPB) 
Nordestino: A Cena (in)detinida 

Carlos José Barreto Cavalcanti(UFPB) 
Toma-se um gole, constrói-se uma identidade 

Ana Lúcia Gonçalves Rosa (UFPB) 
(Sala 3020) 

(CCI04) Dimensões do Espaço Colonial 
O Vazio: O Sertão no I maginário da Colônia nos Séculos XVI 
e XVII 

Maria Elisa de Sá Mader(UFF) 
A Aldeia como região - uma reflexão 

Eunícia Barros Barcelos Fernandes(UFF) 
O Sermão de Vieira e o Maranhão do século XVIl 

Beatriz Catão Cruz Santos (UFF) 
Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro: assistencia
lismo, solidariedade e poder (1780-1822) 

Mariana Melo (PUC-RJ) 
(Sala 3018) 

(CC 13) Criança e 
abordagens sobre a 
brasileira 

cidadania: algumas 
história da criança 

O Código de Mendes de 1927. O ápice da produção jurídica 
da (Belle Épocle) 

Márcio Branco de Assis (UFF) 
"Crianças pobres na escola". Propostas e visões de educadores 
e professores - 1770-1779 

Afessandra Fronta Martinez(UFF) 
"Crianças e Jovens desvalidos": Perfil da infância criminali
zada pela justiça de menores - Rio de Janeiro - anos 20 e 30 

Maria Clara Pecoreli (UFRJ) 
Os meninos e a prisão 

Ana Lúcia E. Bulcão (UFF) 
(Safa 3014) 

(CC139) A História Oral na construção da 
História da Saúde e da Doença 
A História Oral da criação do Conselho de Medicina 

Andréa de Faria Pereira Neto(FIOCRUZ) 
A Fala dos Comprometidos: a construção da AIDS no Brasil 

Difene Raimundo do Nascimento (FIOCRUZ) 
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Memória da Saúde Pública no Brasil: um acervo de história 
oral 

Anna Beatriz Almeida Cristina Fonseca e Wanda 
Hamilton (FlOCRUZ) 
(Sala 3059) 

(CC200) Pesquisa histórica, Memória e 
Cidadania 
Interpelações infinitas: Pesquisa histórica, memória e ex
clusão 

Nancy Alessio Magalhães (UNB) 
O Direito à Pesquisa como Educação: A formação do Profis
sional de História 

Marta Litwinczik Sinoli 
Conhecimento Histórico, Tempo e Cidadania 

José Walter Nunes 
(Sala 3068) 

(CC123) Historia, Mulher e Cidadania 
"Do lar para a escola e da escola para o lar". 

Diva do Couto Gontijo Muniz (UFB) 
"Abriram alas: Chiquinha Gonzaga e a cidadania" 

Cléria Botelho da Costa (UnB) 
"Equivalentes mas não iguais" 

Cláudia Costa Brochado (UnB) 
As quebradeiras de Côco Babaçu: Cidadania, Identidade e 
Meio Ambiente 

Vera B. Afarcón Medeiros (UnB) 
(Sala 3112) 

(CC45) Escravidão e liberdade: as leis e seus 
intérpretes no Brasil oitocentista 
Machado de Assis interpreta a lei do ventre livre 

Sidney Challoub(UN1CAMP) 
Perdigão Malheiro, o IAB, e a elaboração do discurso jurídico 
abolicionista. 

Eduardo Soiller Pena 
Análise do perfil de atuação dos advogados em ações de 
liberdade 

Keifa Geinberg(UFF) 
A lei como argumento: Luiz Gama e o abolicionismo nos 
tribunais 

Elciene Azevedo (UNICAMP) 
(Safa 3050) 

(CC154) Ordem Pública e Cidadania I. 
Mendigos e Vagabundos em São Paulo nas primeiras décadas 
republicanas: "parasitismo social" na metrópole do trabalho 

Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura (USP) 
As vicissitudes do recrutamento: Redimensionando o teor da 
vida: a Guarda Nacional diante do homem pobre e livre. 

Denise Aparecida Soares de Moura (USP) 
Novos atores urbanos e a questão da cidadania, São Paulo, 
1930-1940 

Silvia Helena Zanirato Martins (FUEM) 
Estratégia da fome: trabalhadores e Trabalhadoras da cana, 
maio de 1984. 

Maria Antonieta Gomes Penteado (FUEM) 
(Sala 3052) 

(CCllO) Política no Brasil do pós-1964 
O acesso à informação - a política de abertura dos arquivos do 
DOPS no RJ e em SP. 

Beatriz Kushnir (UN1CAMP) 
1965: Sistema partidário e incerteza. A extinção dos partidos 
políticos e as possibilidades de criação de novas organizações 

Lucia Grinberg (UN1CAMP) 



Exílio (Brasil, 1964-1979) 
Denise Rollemberg Cruz (UFF) 
(Sala 2017) 

(CC159) Lideranças e identidade política 
carioca na República 
Augusto Va<;concelos: O "Dr. Rapadura" 

Americo Oscar Guichard Freire (UFRJ) 
Carlos Lacerda: O Tribuno da Capital 

Marly Silva da Motta (UFF) 
De "Tenente Civi I" a "Prefeito do povo": a trajetória de Pedro 
Ernesto 

Carlos Eduardo Barbosa Sarmento (UFRJ) 
(Sala 3063) 

(CC221) Religião, cultura e Poder 
O Leme e o Cajado: Os contrapontos de um discurso. 

Euclides Marchi (UFPR) 
"Forças humanas não bastam para apagar este fogo". Maria 
José de jesus e o papel das monjas contemplati vas na "Cruzada 
Recristianizadora" da primeira metade do século XX no 
Brasil. 

Dante Marcelo C Gallian (UFSC) 
Tensões entre católicos c luteranos em Santa Catarina (1870-
1938) 

João Klug (UFSC) 
Umbanda, lutas de representação e nacionalismo no Brasil da 
primeira metade do século XX 

Artur Cesar Isaia (UFSC) 
(Sala 3()62) 

(CCl19) Cidadania, Consumo e Política 
Transições de Regimes Autoritários à Democracia no Brasil 

Alessandra Carvalho (UFRJ) 
Estado e a indústria de consumo no Brasil 

Flávio Limoncic (UFRJ) 
Humor e Cidadania no Estado Novo e na Ditadura Militar 

Samantha Viz Quadrat (UFRJ) 
()ala 3()56) 

21/07/97 - 16:00 

(SCL17) Irmandades Religiosas e Confrarias 
A Religiosidade dos confrades negros em Minas Gerais no 
século XVIII 

Allisson Eugenio (UNESP-Franca) 
Capelães de irmandade e vida associativa na Capitania de 
Minas Gerais 

Marcos Magalhães de Aguiar (UFMG) 
Irmandades Leigas, Juiz de Fora, século XIX 

Raquel dos Santos Sousa Lima (UFJF) 
Irmandadcs c confrarias negras: da submissão à resistência? -
(1790 - 1820) 

Mônica Queiroz Vargas (UERJ) 
()ala ](80) 

(SCL18) Arquivos e organização de acervos 
Direito ao passado e cidadania cultural: O acesso pleno aos 
arquivos do regime militar (1964-1985). (GTHP) 

José Ricardo Oriá Fernandes (Câmara dos Deputados) 
Atenciosas Saudações! O DEOPS/SP em ação (1936-1939) 

Dainis Karepovs (USP) 
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Arquivos Eclesiásticos: O resgate da memória social através 
do documento religioso 

Viviane de Sant'Anna Mariano (UFRJ) 
Um reduto do anti-semitismo: a Biblioteca da Congregação 
Mariana da Mocidade Acadêmica 

Sílvia Cortez Silva (UFPE) 
Projeto Memória! Arquivo Municipal de Divina Pastora -
Realidade e Perspectivas através de Fontes Documentais 

Carmen Barreto Lima (UFS) 
(Sala 3052) 

(SCL19) História, literatura e regionalismo 
Baile na charqueada: uma aproximação entre literatura e 
história 

José Martinho Rodrigues Remedi (UFRCS) 
As Representações Cordelísticas do Padre Cícero 

Marinalva Vilar de Lima (UFPB) 
Ficção e fixação da realidade sertaneja: o sertão cearense na 
literatura 

Ivone Cordeiro Barbosa (UFC) 
A Boemia em Fortaleza na BelIe Epoque 

Francisco Sérgio Morais Falcão (UECE) 
A vida cotidiana do Recife na visão dos que viveram e 
frequentaram a "Esquina Lafaiete". (1923-1938) 

Carlos Eduardo Romeiro Pinho(UFFE) 
()ala 2043) 

(SCL20) A Imigração e a questão nacional 
O discurso da identidade paulista e a assimilação do imigrante 

Dani/o José Ziomi Ferretti (USP) 
Portugueses e Brasileiros no cotidiano carioca (1889 - 1894) 

Denise da Silva Menezes do Nascimento (UFRJ) 
A face oficial da imigração italiana em Uberaba, Sacramento 
e Conquista (1894 - 1898) 

Heladir Josejina Saraiva e Silva (UNESP-Franca) 
Germano Me1chert - médico e político: Trajetória Pública de 
um imigrante alemão no Brasil da Primeira República 

ValqllÍria Maria AlgllSti (Unicamp) 
O Estado da Pesquisa sobre Nacionalização no RS 

Eisa Gonçalves Avancini (C E. La Salle) 
(Sala 2041) 

(SCL21) História, comércio e transportes 
O comércio de São João Del Rei em 1830-32. 

Afonso de Alencastro G. Filho (FUNREI) 
Análise histórica, morfológica, tipológica e social de Caruaru 
- Comércio x População 

Araceli Acosta Rodriguez (ESUDA) 
Os portos e as estratégias de ocupação da Capitania de Per
nambuco no século XVI 

Guilherme S. Medeiros (UFPE) 
A "iação Comercial Brasileira: A crise da Real 

Cláudia Musa Fay (PUC-RS) 
(Sala 2019) 

(SCL22) A Formação do professor e a lutas pela 
cidadania 
Capacitação docente e currículos na escola básica 

.lI/dite Maria Barbo:a Trindade (UFPR) 
Revista História: Questões e debates: veiculação de saberes 
para a formação de professores 

HlIdson Siqueira Amaro (USP) 
Professor, mostra tua cara! 

Margarida Maria Dias de Oliveira (UNIPÊ) 



Trabalhadores em Educação: o movimento dos professores do 
Rio Grande do Sul (1972-1979) 

Luís Guilherme Ritta Duque 
(Sala 3011) 

(SCL23) História do Mundo Antigo 
"A Concordia Ordines" A idéia política da "homonoia" na 
ecclesia grega e na pax augusta 

Cláudia Beltrão (UFPB) 
Humanismo e Anti-humanismo na Antropologia Histórica de 
Jean-Pierre Vernant 

José Otávio Guimarães (UnB) 
As mulheres ricas e o casamento em O Asno de Ouro, de 
Apu1eio 

Luciane Munhoz de Omona (UFOP) 

(Sala 3046) 

(SCL24) Educação, Ensino e Cidadania 11 
O Ensino da História e a Ilusão da Cidadania 

Abra Batalha Alcântara (UFF) 
O processo educacional de construção da cidadania sob os 
olhares de Gilberto Freyre e Raul Pompéia 

Pierri Gabrielli Bedin 
Ensino de História e Cidadania 

Adair Carvalhais Júnior (UFMG) 
Representação social e educação ambiental 

Ailton José Morelli (UNESP) 
(Sala 3048) 

(SCL25) História, cidadania e identidade 
História, memória e cidadania na África 

Wo(fgang Dopcke(UnB) 
Um confronto entre Norbert Elias e as idéias americanistas de 
José Marti 

Eugênio Rezende de Carvalho (UFG) 
A Dimensão Territorial da Cidadania 

Paulo César da Costa Gomes (UFRJ) 
(Sala 3000) 

(SCL26) A atuação do Estado Imperial 
Brasileiro 
As relações entre Estado e sociedade acerca das loterias no 
Brasil Império 

Carlos Teles de Menezes Júnior (UFF) 
A Dívida Pública Interna durante o império 

Adalton Francisco Diniz (USP) 
História dos seguros no Brasil 

Teresa Cristina Novaes Marques 
Os Núcleos Urbanos no Brasil Oitocentista: a Imperial Vila 
da Vitória 

Maria Aparecida S. de Sousa (UFMG) 
(Sala 3004) 

(SCL27) Discursos e práticas de saúde 11 
O contágio da Vacina 

Myriam Bahia Lopes 
Dos Micróbios aos mosquitos: febre amarela no Rio de Ja
neiro (1880-1903) 

Jaime Larry Benchimol (FIOCRUZ) 
História dos cursos de psicologia (1953-1979): individua
lismo e cidadania 

Deise Mancebo (UERJ) 
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Por entre luzes e sombras: (re) significando um espaço da 
"loucura". 

Arselle de Andrade da Fontoura (UFSC) 
(Sala 3016) 

(SCL28) História e questão habitacional. 
Cidade, Habitação Popular e fogo na cidade de 
Teresina nos anos quarenta 

Francisco Alcides do Nascimento 
Movimentos Sociais no Município de Campina Grande 

Maria Santana Souza da Silva (UEPB) 
A Contribuição do Movimento Popular por Moradia do 
Paraná na Construção da Cidadania 

Celene Tonella (UEM) 
Parque Eldorado: O cotidiano em busca da cidadania 

Napoleão Araújo de Aquino (UN/TlNS) 
(Sala 3001) 

(SCL29) A Revolução de 1930 e a Era Vargas 
A Revolução de 1930: A academia e as esquerdas, seme
lhanças e diferenças 

Angelo José da Silva (UFPR) 
A revolução de 30 e a recomposição da Elite Política Mineira 

Rita de Cássia Menezes Roque (UFVF) 
RS na república velha: Vargas e a geração de 1907 

Luciano A. de Abreu (PUC-RS) 
Franca e a Revolução Constitucionalista de 1932 

Dulcinéa Sousa do Carmo (Unesp-Franca) 
(Sala 3036) 

(SCL30) Música e História 
Uma pequena mostra da aproximação teórico-metodológica 
entre a música e a história 

Márcia Ramos de Oliveira (Unijui) 
Relato acerca da proposta e primeiros resultados do projeto de 
pesquisa - "História e música: uma aproximação possível". 

Cristiane Sander (Unijui) 
Caymmi e Luiz Gonzaga: A voz do Nordeste na cidade grande 

Frederico Oliveira Coelho (NPEH) 
"Entre cantos e chibatas": A pobreza em rima rica na música 
de João Bosco e A1dir B1anc. 

Alexandre Felipe Fiúza (UFPB) 
(Sala 3010) 

(SCL31) Mulheres e Militância Política 
Dulce, Derlei, Maria Di Socorro, Mulheres presas, mulheres 
torturadas: um recorte do golpe militar de 1964 

Marise da Silveira Veríssimo (UFSC) 
Movimento feminino pela anistia: A Esperança do retorno à 
democracia 

Anna Flávia Arruda Lanna (UFMG) 
Participação Feminina no Partido Comunista Brasileiro na 
década de 1960, cidade do Recife. 

Raimunda Gomes da Silva (UFPE) 
A Revolução mais longa: mulheres e a luta armada nos anos 
60/70. 

Luciana Regina Pomari 
(Sala 2082) 

(SCL32) Historiografia e discussão conceitual 
A opção pelo cotidiano: suas justificativas e bases sociais 

André Ricardo Valle Vasco Pereira (UFES) 
Antropologia e História: redimensionamento de paradigmas e 
um convite à congregação festiva 



Mara Regina do Nascimento (PUC-RS) 
O debate sobre a microstoria nos Quademi Storici. 

Henrique Erpada Rodrigues Lima Filho (Unicamp) 
O lugar da História no quadro de classificação das ciências de 
C. S. Peirce 

Ricardo Gião Bortolotti (UNESP) 
(Sala 3008) 

(SCL33) Gênero e prostituição 
A prostituição e a cidade do Rio de Janeiro na Belle Époque 
tropical 

Renata Fernandes Marques (UERJ) 
Representações da prostituição na imprensa de Londrina 

Edson José Holtz Leme (UEL) 
A prostituição nas Minas setecentistas 

Lisa Batista de Oliveira (UFF) 
"Amores e dissabores: Entre a "Bodega" e o "Cortiço". 

Luciane Canto da Rosa (PUC-SP) 
(Sala 3(56) 

(SCL34) Os Negros e a Cidadania 
As experiências negras na cidade de Florianópolis nas décadas 
de 1930 e 1940 

Maria das Graças Maria (UFSC) 
Organizando a vida e preparando a morte: o universo social 
dos negros em fins da escravidão. Belém (1870-1880) 

Maria Roseane Corrêa Pinto (UFPA) 
Ser ou não ser escravo: A ilegalidade da escravidão de pessoas 
supostamente livres, nos idos de 1870 a 1880, no Pará. 

Jackeline Leite dos Santos (UFPA) 
A Cidadania negada. Maranhão nos anos vinte 

Li/ian da Fonseca Salomão (URFJ) 
(Sala 2096) 

(SCL35) Elites regionais e História 
A Câmara Municipal de Rio Claro e o Período Imperial: aelite 
cafeeira e a questão da modernidade. 

Liliana Bueno dos Reis Garcia (UNESP) 
A Guerra dos Bárbaros: A revolta popular contra a oligarguia 
Accioly em Fortaleza - 1912 

Sebastião Rogério de Barros da Ponte (UFC) 
Família e Sociedade: Orígens de famílias proprietárias em 
Franca na segunda metade do século XIX 

Silvana Aparecida Guedes (UNESP) 
Velhas oligarguias e novas elites políticas no município de 
Marabá (Estado do Pará) 

Pere Petit (UFP A) 
(Sala 3/02) 

(CC147) Imprensa e relações de poder 
Jornalismo alternativo e cidadania nos anos 70 

Célia Costa Cardoso 
Imprensa e Populismo: "Última Hora" no segundo governo 
Vargas 

Lauro Avila Pereira 
A imprensa liberal na transição democrática 

Francisco César Pinto da Fonseca 
(Sala 3(65) 

(CC19) Rabiscos e traços: memória e 
historiografia da Cabanagem 
A Construção da memória de um "anti-cabano": Padre 
Prudêncio e o caso da Samaumeira em Cametá 

Mário Médice Costa Barbosa (UFP A) 

17 

Angelim na memória dos sujeitos da Cabanagem 
Aldo César Figueira Sampaio (UFP A) 

Batista Campos: uma discussão biográfica na historiografia 
da Cabanagem 

João Nei Eduardo da Silva (UFP A) 
(Sala 2084) 

(CC177) Cidadania: InclusãolExclusão 
Maria de Lourdes Monaco Janotti (USP) - Coordenadora 

Discurso científico e cidadania no Brasil das décadas de 1910 
e 1920 

Tânia Regina de Luca (UNESP) 
Cidadania paulista: duas ópticas, duas lutas 

Frederico Alexandre de Moraes Hecker (UNESP) 
Os intelectuais autoritários e os fundamentos teóricos da 
exclusão política no Brasil 

José Luis Bendicho Beired (UNESP 
(Sala 20/7) 

(CC160) O Centenário de Canudos: 
historiografia e imaginário social 
Repensando a historiografia marxista de Canudos 

José Maria de Oliveira Silva- (UFS) 
Canudos Plural: Memórias em confronto nas comemorações 
dos Centenários de Canudos (1993-1997) 

Antônio Fernando de Araújo Sá (UFS) 
A Construção do mito de Antônio Conselheiro 

Acácia Mendonça Rios ( UFS) 
(Sala 2074) 

(CCI08) Cidade, Identidade e Cidadanias: 
política, literatura e movimento social 
Suplementos literários e "homens de letras" no Rio de Janeiro 
dos anos 30 e 40 

Muza Clara Chaves Velasques 
A cidade como metáfora: uma discussão sobre a construção 
da identidade carioca no contexto de criação do estado da 
Guanabara e da fundação do Museu da Imagem e do Som do 
Rio de Janeiro 

Cláudia Cristina de Mesquita Garcia Dias (UFRJ) 
Imprensa e Política no Rio de Janeiro - 1945-1964 

Carolina Granatto da Silva 
(Sala 3059) 

(CC14) Antigos e modernos: releituras 
historiográficas 
O Barão e seus amotinados: Domingos Antônio Rayol através 
de Edward Thompson 

Magda Ricci (UFPA) 
Entre a crítica e a história: José Veríssimo no caminho de 
Robert Darnton. 

Aldrin Moura de Figueiredo (UFP A) 
Um historiador jesuíta na École, ou como pensar a obra do Pe. 
Serafim Leite a partir de Roger Chartier 

Rafael Chambouleyron, (UFPA) 
(Sala 3054) 

(CC20) Estado e Política no Rio de Janeiro 
A política habitacional varguista (1950-1954): a Construtora 
Capua & Capua e a Indústria de Cimento Irajá 

Lúcia Regina Corrêa Monteiro (UERJ) 
A CIRJ e o segundo governo Vargas (1951-1954) 

Luiz Felipe Guimarães Bon (UERJ) 



Imigração e Lusofobria na cidade do Rio de Janeiro (1890-
1930) 

Jorge Luis dos Santos Alves (VERJ) 
O subúrbio carioca na "Subúrbios em Revista". 

Paulo Sérgio Almeida Seabra (VERJ) 
(Sala 3040) 

(CC195) História e imaginação na literatura 
paulista (1900-1920) 
Caboclos de imaginação histórica e literária (1900-1920) 

Antônio Celso Ferreira (VNESP) 
A epopéia do caipira em Valdomiro Silveira 

Célia Regina da Silveira (VNESP) 
"Vai Lobato ser gauche na vida". 

José Apóstolo Neto (VNESP) 
(Sala 3038) 

(CC155) História da família 
Povoamento e estratégias familiares em zonas de fronteira 
(São Paulo, séculos XVIII e XIX) 

Carlos de Almeida Prado Bacella r (VSP) 
Estratégias de herança nos estratos superiores da elite 
campineira e a formação da liderança de tàmília na frente 
pioneira: primeira metade do século XIX 

Dora Isabel Paiva da Costa (USP) 
Família e domicílio em Goiás no século XIX: Bonfim e 
Corumbá (1851) 

Tarcísio Rodrigues Botelho (USP) 
Arquivo Municipal de Bonfim: fontes para o estudo da família 

Cláudia Eliane Parreiras Marques (VSP) 
(Sala 3042) 

(CC01) Progresso, Civilização e Ordenamento 
do Espaço Urbano 
Progresso, civilização e ordenamento do espaço urbano 

Humberto Fernandes Machado (VFF) 
O primeiro plano de urbanização para a Vila Real da Praia 
Grande: Controle, disciplina e exclusão (1820-1840) 

Maristela Chicharo de Campos (VFF) 
A única praça dela: origem, significado e configuração da 
Praça 15 no período colonial (1567-1790) 

José Maurício Saldanha Alvarez (VFF) 
Campos dos Goitacazes: a Reforma Urbana Saturnino de 
Brito versus poder político (1890 - 1930) 

Heloísa Cácia Manhães Alves 
(Sala 3018) 

(CC214) Cultura e Religiosidade 
A resistência à organização e europeização da cultura religiosa 

Elio Cantalício Serpa (VFSC) 
O Corpo curado e a promessa cumprida: a devoção ao Bom 
Jesus 

Maria Aparecida Junqueira Veiga Gaeta 
Europelização do catolicismo e religiosidade popular: A 
Atuação dos Redentoristas em santuários brasileiros 

Augustin Wernet (USP) 
A educação católica e a formação do cidadão no século XIX 

1van Aparecido Manoel 
(Sala 3022) 

(CC67) História Ambiental: Perspectivas 
Ciência e Meio Ambiente: A interdisciplinaridade na consti
tuição do pensamento ecológico 

Jozimar Paes de Almeida (VEL) 
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Klabin: A independência do papel à sombra dos pinheirais 
Nilva Giane Trajano Gonçalves (VEL) 

A cidade que seduz: Preservação ambiental, a cidade de 
Maringá em questão. 

Zue/eide Casagrande de Paula (VEM) 
História Ambiental: A construção de usinas hidrelétricas 

Vladson Paterneze Cunha (VEL) 
(Sala 3012) 

(CC78) Rio de Janeiro, 1808 - 1864; Relações 
culturais do Brasil entre o público e o privado 
Imitação da vida: A construção da cidadania nos palcos do 
Rio de Janeiro 

Fernando Antonio Peixoto (VERJ) 
O Rio de Janeiro de ontem e a Petrópolis de hoje: A per
petuação da cidadania imperial 

Fernando Bezerra Muller Lopes (VERJ) 
A Questão da cidadania no projeto da nação brasileira 

Glaucia Ferreira Lima (VERJ) 
Rio de Janeiro, 1808-1864 - o público e o privado nas relações 
culturais 

Lucia Maria Bastos P. das Neves (VERJ) 
(Sala 3062) 

(CC46) Epidemias, saúde pública e sociedade no 
Brasil do século XIX 
Cólera e protesto popular em Recife (1856) 

Ariosvaldo da Silva Diniz (Vnicamp) 
Microbiologia e saúde pública em São Paulo 

Marta de Almeida (USP) 
O inimigo invisivel epidemia na Bahia no século XIX 

Onildo Reis David (VEFS) 
Vacina antivariólica: Ciência e técnica 

(de Jenner a Pasteur) 
Tânia Fernandes (Fiocruz) 
(Sala 3068) 

(CC100) Poder e cidadania 
planejada: interpretações sobre 
história de um espaço 

na capital 
cem anos da 

Belo Horizonte: da cidade-conceito às práticas do espaço 
Vera Chacham (Vnicamp) 

Belo Horizonte: O planejamento técnico do espaço 
Maria Ester Saturnino Reis (FVNCEC) 

O direito à cidade 
Anny Jackeline Torres Silveira 

Belo Horizonte: uma interpretação 
Ciro B. Melo (VFMG) 
(Sala 3020) 

(CC130) Relações Culturais no Brasil, entre o 
público e o privado 
Relações Culturais 

Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira (VERJ) 
Leitores e cidadania no Rio de Janeiro 

Cristiano da Silva Borges (VERJ) 
Relações Culturais e Interdisciplinaridade 

Fabiana Alves Britto 
A influência da obra de Martins Pena na sociedade do Rio de 
Janeiro na segunda metade do século XIX 

Vanessa T M da Costa (UERJ) 
(Sala 3112) 



(CC209) Representações sociais: perspectivas 
práticas de pesquisa 
Organização de arquivos de docwnentos imagéticos e repre
sentações sociais 

André Porto Ancona Lopes (UEM) 
Representações na imprensa contemporânea enquanto proble
mas potenciais de pesquisa 

Ana Cristina Teodoro da Silva (UNESP) 
A representação social da pobreza urbana no discurso jor
nalístico 

Sílvia Helena Zanirato Martins (UEM) 
Literatura de viagem e imaginação social 

José Carlos Gimene:: (UEM) 
(Sala 3014) 

(CC176) As Américas Latinas imaginadas: 
modelos e estereótipos 
Natureza e razão na América latina: O Nostromo de Joseph 
Conrad 

Maria Lígia Coelho Prado (USP) 
A "Latinoamericanidad" dos Platinos 

Heloisa 1. Reichel (Unisinm~ 
Imagens brasileiras sobre a América latina 

Kátia Gerab Baggio (UFMG) 
(Sala 3110) 

(CC202) Historiografia e patrimônio histórico 
Produção historiográfica uspiana, 1934-1984 

João Ricardo de Castro Caldeira (USP) 
Um estudo historiográfico sobre o comércio franco-brasileiro, 
1500-1800 

Katia Ailv Franco de Camargo (USP) 
Patrimônio ~ultural e História em São Paulo 

Marisa Midori Deaecto/Eric Vanden Bussche (USP) 
(Sala 2055) 

(CC43) A Experiência do Centro de 
Documentação e Pesquisa Histórica 
A Experiência do Centro de Documentação e Pesquisa 
Histórica 

Rosimeire A. A. Castro (UEL) 
Organização de Arquivo Privado 

Caeilda Maesima Cunha (UEL) 
A criminalidade em Londrina na década de 1930 

Ana Cláudia Garcia Sakae (UEL) 
(Sala 3050) 

(CC237) História Regional e Cidadania 
Goiás e a Construção da Cidadania 

Nasr Nagib Fayad Chaul(UFG) 
Hercídia Mara Facuri Coelho (UNESP) 
Luiz Sérgio Duarte da Silva (UFG) 
(Sala 3063) 

22/07/97 - 14:00 
(SCL36) Lutas sociais, identidade e cidadania 

Cidadania e Identidade Social: A Luta pela Terra no Oeste do 
Paraná 

Davi Félix Schreiner (UNlOESTE) 
Paraíba: Participação Política da Mulher - 1928-1935 

Martha Falcão de Carvalho M Santana (UFPB) 
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Reconstituição da História das Associações de Moradores de 
Blwnenau 

Anelise Schumacher 
A Influência do Poder Local na Formação da Identidade da 
Associação de Aposentados e Pensionistas de São José dos 
Campos - 1975-1990 

Eneida Haddad, Rosa Maria da Exaltação Coutrim 
(UNESP) 
(Sala 3004) 

(SCL37) História, cidadania e política 
Cidadania imposta, a política de nacionalização de Vargas nos 
anos 30 

Albene Miriam F. Menezes(UnB) 
A cidadania em tempos de guerra 

Celina Kuniyoshi (USP) 
Cidadania e Utopia no movimento "Diretas-Já" 

Bernardo Pereira de Sá Filho (UFPl) 
(Sala 2015) 

(SCL38) Imigrantes, cidadania e identidade 
nacional 
As associações alemãs em Campinas: A inserção dos alemães 
na política campineira sob a perspectiva do cruzamento de 
fontes históricas 

lalê Falleiros Braga (Unicamp) 
A cidadania e a exclusão: Os filhos da imigração 

Celso Péricles Fonseca Thompson (UERJ) 
A construção da cidadania, estado e imigrantes Liganeses no 
Brasil 

Magela Igrahim Ed Kadi (UCG) 
A prisão do japonês das balas puxa-puxa e outras batalhas 
nacionais 

Jairo Queiroz Pacheco (UEL) 
Cotidiano, identidade e memória: modos de ver uma realidade 

Dulce Elena Canieli 
(Sala 2055) 

(SCL39) Políticas educacionais no período 
moderno 
A Educação na colônia na reforma pombalina 

Edson Guimarães de Azeredo (UFRJ) 
A Real Mesa Censória e a instrução da Juventude em Portugal 
e no Brasil (1768-1787) 

Francisco Adegildo Férrer (UECE) 
Educação: uma estratégia no processo civilizador 

João Raimundo de Araújo (UFF) 
A instrução pública no Ceará (1844 a 1872) 

Antônio Germano Magalhães Junior (UECE) 
(Sala 3040) 

(SCL40) Política e cultura no mundo grego 
Cidadania e democracia na Grécia antiga 

Márcia Pereira Leite (UFRJ) 
Classicismo grego: o fruto das guerras entre Gregos e Persas 

Fábio Adriano Hering (UFSC) 
A presença de Zeus nas tragédias de esquilo 

Luiz Cláudio Deulefeu (USP) 
Édipo Rei: O Mito na Tragédia 

Maria Carmem G. M de Oliveira 
(Sala 3038) 



(SCL41) o Estado Brasileiro e sua atuação 
financeira, monetária e tributária 
Murtinho & Vieira Souto: Metalistas e Pape listas na primeira 
década republicana 

Hildete Pereira de Melo (UFF) 
A intervenção no Banco Sulbrasileiro, 1875: faces do conflito 

Marli Rejani d'Ávila Pereira (UFRGS) 
Banco do Brasil. Crise de uma estatal financeira pós 1986. 

Carlos Augusto Vidotto(Unicamp) 
Industrialização via incentivos fiscais: Expansão e crise em 
Campina Grande 

Damião de Lima (UEPB) 
(Sala 3010) 

(SCL42) Lazer, festa e cultura 
História e Cultura: Divertimentos públicos e lazer no Recife 
na virada do Século XIX. 

Sylvia Couceiro Bompas/or (FJN) 
Cavalhadas, reinados, folias... A Festa do Divino em 
Pirenópolis 

Mônica Martins da Silva(UFG) 
O Rio de Janeiro se prepara para a festa 

Gisel/a de Araújo Moura (UFRJ) 
A Fortaleza invadida: O movimento organizado do Ceará 

Francisco José Gomes Damasceno (UEC) 
(Sala 3042) 

(SCL43) História social da criança e do jovem 
Tutela de órfãos: o aparato jurídico-legai. 

Alessandra David (UNESP) 
Colônia Africana: vergonha de uma cidade - miséria, aban
dono e exclusão no universo dos rejeitados de Porto Alegre 
na década de 50. 

Marina Haizenreder Ertzogue (UN!TINS) 
Em tempo de rebeldia, os jovens e a justiça de menores em 
Brasília - 1960/1979 

Rosana UIMa Botelho (UnB) 
(Sala 3036) 

(SCL44) Discurso e ação católica na história 
A visão social a partir da otica de um prelado português do 
século XIV. 

Armênia Maria de Souza (UFG) 
Discurso católico na migração no Oeste Paranaense 

Nilceu Jacob Deitos (UNIDESTE) 
O discurso católico em Santa Catarina e a fabricação da 
consciência oprimida na relação de trabalho (1945-1960) 

Rogério Luiz de Souza (UFSC) 
A Igreja Católica e os movimentos sociais no vale do Acre e 
Purus (1971-1981) 

Sandra Teresa Cadiol/i Basílio (UFAC) 
(Sala 3018) 

(SCL45) O Estado Novo e o Integralismo 
A Guerra contra "Mucambópolis" - o Estado Novo e a Cidade 
de Recife 

Zélia de Oliveira Gominho (UFPE) 
Cidadania regulada: O Estado novo no Ceará 

Francisca Simão de Souza (UFC) 
A juventude da Pátria A( r )mada: o CEC em Fortaleza 

Afonsina Maria Augusto Moreira (PUC-SP) 
O integralismo no cenário catarinense: 1930-1938 

Laucí Aparecida Cavalett (UFSC) 
(Sala 3110) 
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(SCL46) Editores e meios de comunicação 
Transmissão internacional de rádio - direito à informação e 
cidadania 

Eleonora Bastos Horta (PUC-MG) 
Meios de comunicação, indústria cultural e a (de )formação do 
cidadão 

Regina Maria Rodrigues Behar (UFPB) 
Proprietários, editores e autores: a querela dos direitos 
autorais no Brasil oitocentista 

Nelson Schapochnik (UNESP) 
Caio Prado, editor 

Sérgio de Sousa Montalvão (UFRJ) 
(Sala 3059) 

(SCL47) Imprensa e produção cultural 
A Pilhéria da modernidade 

Maria da Conceição Francisca Pires (UFPE) 
A imprensa de variedades paulistana e o universo popular 

Heloísa de Faria Cruz (PUC-SP) 
O almanaque, a locomotiva da cidade moderna: Campinas, 
S.P., décadas de 1870 e 1880 

Maria Carolina Bovério Galzerani (Unicamp) 
Crítica de recriação 

Patrícia Menna Barreto Ferreira (UFRJ) 
(Sala 2074) 

(SCL48) História e historiografia 11 
Invisibilizando uns e visibilizando outros. Instituições, in
telectuais e o negro na historiografia catarinense 

Patrícia de Freitas (UFSC) 
Fundação de cidades: Historiografia e história 

Marlon Jeison Salomon 
Caminhos do ouro-Análise historiográfica das rotas de ouro 
emMG 

Fábio de Melo Assumpção (UERJ) 
Açorianidade e Identidade. 11 Cong. Comem. do Bicen. da 
Imigração Açoriana 

Tathianni C. da Silva (UFSC) 
(Sala 3065) 

(SCL49) Mulheres, família e construções 
discursivas 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes: Consequências culturais 
à sociedade feminina de França (1888-1938) 

Patrícia C. M Martins (UNESP) 
O fenomenal hábito feminino: Mudanças no comportamento 
através das roupas. Campina Grande (1920-1940) 

Maria Cecília Patrício (UFPB) 
Mulheres de letras no Ceará (1875-1925): Discurso e reivin
dicações 

Valérie Ketterer (Universidade de Paris lI!) 
A família mestiça original na iconografia paulista 

Fábio Lopes de Souza Santos e Maria Cristina Martinez 
Solto (USP) 
(Sala 3068) 

(SCL50) História, festa e transgressão 
Cidade desordenada: Espaço público e transgressão no início 
do século XX 

Francisco Carlos Jacinto Barbosa (UECE) 
Jogo do bicho - A Cultura da transgressão no Rio de Janeiro 

Selena de Mattos Meira (UERJ) 
Da lógica construída à diversidade da prática: Cenários do 
carnaval em Belém 



Jadilson Gomes da Silveira (UFPA) 
Da caserna aos quintais: Os soldados e a normalização do 
prazer na Cidade de Goiás no século XIX 

Danilo Rabelo (UFG) 
(Sala 3064) 

(SCL51) Escravidão, identidade e cidadania 
Movimentos Sociais e Visões Escravas no Grão-Pará ( 1830-
1836) 

Ana Renata Lima (UFPa) 
Quilombo: Rusca e construção da identidade negra 

Martiniano J Silva (F1MES) 
Identidade nacional e historiografia brasileira: O lugar do 
negro em Casa-Grande & Senzala 

Gustavo Henrique Tuna (Unicamp) 
Dissidentes no Grão-Pará: negros escravos e libertos no proc
esso de adesão da Província à emancipação política do Brasi I 
(1822-1823) 

Cleodir da Conceição Moraes (UFPA) 
(Sala 3066) 

(SCL52) História e relações de gênero 
A mulher tupinambá e o contato interétnico no Brasil. 

João Azevedo Fernandes (UFPB) 
Homem no duro não dá mole pra mulher 

Tatiana Lima de Siqueira (UFPB) 
A interferência do público nas relações familiares e o papel 
da mulher na sociedade da Corte nas duas primeiras décadas 
do séxulo XIX 

Lana Maria da Silva Jacques (VER.!) 
"A sexualidade ilícita da mulher escrava nas minas setecen
tistas: 1700/1750" 

Cláudia Coimbra do Espírito Santo (UFMG) 
(Sala 20/9) 

(CC12) Memória da Psiquiatria no Brasil 
Catálogo de periódicos da biblioteca de Manguinhos 

Ricardo Augusto dos Santos (Fiocruz) 
Memória da Psiquiatria - guia de fontes do Rio de Janeiro 

Alessandra Rosa Santos (Fiocruz) 
A Psiquiatria no Brasil através de seus depoentes 

Laurinda Rosa Maciel & Anna Beatriz de Sá Almeida 
(Sala 3014) 

(CC157) A cidadania dos trabalhadores: 
partidos e sindicatos no Brasil pos 75 
A formação política da militância comunista no RiodeJaneiro 
(1945-1964 ) 

Marcelo Badará Alattos (UFF) 
Crise econômica e cidadania no mundo do trabalho: a década 
de 1980 no Brasil 

Gerson Romentino de Almeida (UFF) 
Cidade e classe trabalhadora: As greves cariocas ao governo 
JK 

Maria Carolina Granatto da Silva (UFF) 
Líderes e militantes do PT: pragmatismo e estratégia política 

Gisele dos Reis Cruz (UFF) 
(Sala 2096) 

(CC47) Culturas "marginais" e a cidade 
Entre subúrbios e periferias: práticas e representações na 
cidade de São Paulo (1945-1956) 

Valério Antonio dos Sanlos(PUC-SP) 
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Imagens da cidade: Experiências e modos de vida dos mora
dores de cortiços em Santos (/888-1920) 

Luiz Henrique dos Santos B/ume 
Higienização e loucura: trahalhadores(as) e a construção da 
Moral em Santos (1870-1930) 

José Dionísio de Almeida (PUC-SP) 
Nos rastros dos restos: a tr~etória do lixo na cidade de São 
Paulo (1940-1970) 

Rosana Miziara Lopes(PUC-SP) 
(Sa/a 3046) 

(CC249) Estado e agricultura no Brasil pós-30 
Estado e políticas agrícolas na Era Vargas: O Ministério da 
Agricultura 

Carmen Oliveira Alveal (UFF) 
Estado e representação de interesses agrários na Era Vargas 

Maria Clara s.P. da Silva (UFF) 
Estado e Política Agrária - O estatuto da terra enquanto 
transação política 1962-1964 (UFF) 

Maurício Fried Silva 
(Sala 3005) 

(CC185) Índio e cidadania 
Política indigenista e cidadania 

Maria Cristina dos Santos (PUC-RS) 
A produção acadêmica sobre os Guarani e o compromisso 
social do especialista 

Valéria Soares de Assis (UEM) 
Migrações e territorialidade, divergências de conceitos como 
barreiras para o diálogo interétnico 

Ivori José Car/e! (PUC-RS) 
(Sala 3016) 

(CC55) Poder Imperial e Cidadania em Roma 
A libertas durante o Império: O testemunho de Plínio, o 
Jovem 

Maria Luiza Corassin (USP) 
A cidadania no Principado de Augusto 

Marcos Breno Torri (USP) 
Cidadania e exílio na obra Consolação a Minha Mãe Hélvia 
de Sêneca" 

Ana Teresa Marques Gonçalves (UFG) 
(Sala 2041) 

(CC205) A História em programas de formação 
continuada em Pernambuco 
O Recife no olhar de seus professores 

Maria Ângela de Faria Grillo (UFRPE) 
Uma nova prática no ensino da História 

Edileuza Aloura da Silva (SEE-PE) 
Ensino-aprendizagem da História por conceito 

Semadá Ribeiro (SECE - PE) 
(Sala 2043) 

(CC77) Os letrados brasileiros no século XIX e 
suas biografias coletivas 
Imprensa, sociabilidades e elites culturais 

Marco Morei (UERJ) 
Elite e cultura política na época da independência do Brasil 

LúciaMm'ia Bastos Pereira das Neves (UERJ) 
Política e IU7,es: A geração dos fundadores do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1865) 

Lúcia Paschoal Guimarães (UER.!) 
Meccnato e Cidadani 



Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira (UERJ) 
(Sala 3054) 

(CC152) Ciência e História: idéias de evolução, 
progresso e modernização 
O impacto das idéias darwinistas na produção cientítica 
brasileira. Museus e faculdades de medicina - 1870-1930 

Regina Cândida Ellero Gualtierio (USP) 
Idéias de ciência e modernização no Brasil do inicio do século 
XX 

José Jerônimo de Alencar Alves (USP) 
Modernidade e ciência em Euclides da Cunha 

José Carlos Barreto de Santana (USP) 
A filantropia científica e a modernização conservadora da 
ciência no Brasil. A articulação entre a Fundação Rockefeller 
e a Universidade de São Paulo 

Maria Gabriela S. M C. Marinho (USP) 
(Sala 3008) 

(CCI06) Cidadania e Memória na Educação 
Brasileira (1920-1960) 
A escola e o exílio da Memória: as reformas educacionais, dos 
anos vinte 

Maria Cecília Cortez Christiano de Souza (USP) 
Memórias do Ginásio Pernambucano 

Geraldo Barroso Filho (UFP E) 
A imprensa e a constituição do cidadão: "A Tribuna" de 
Vitória (1940-60) 

Lilian Rose Margotto (USP) 
(Sala 3000) 

(CC196) "O Santo Oficio da inquisição: cultura, 
iden tidades e cidadania 
Inquisição, cristãos-novos e a formação da identidade por
tuguesa 

Pedro marcelo P. de Campos (UFF) 
Conflitos entre a Companhia de Jesus e a Inquisição, séculos 
XVI-XVIII 

Célia Cristina da Silva Tavares (UERJ) 
Agentes inquisitoriais no Brasil - O Medo na Colônia 

Daniela Buono Calainho (UFF) 
(Sala 3012) 

(CC149) Globalização e fragmentação da 
migração campo cidade 
O jovem migrante no mercado de trabalho em Goiânia 

Ana Rita Marcelo de Castro (UFG) 
As consequências da dualização social 

Kátia Cilene do Coute e Diga Rosa Cabrera (UFG) 
A incorporação do migrante no mercado de trabalho - Goiânia 

Rosana Almeida Porto (UFG) 
(Sala 3048) 

(CCt16) Literatura e cidade 
O moderno como experiência urbana nas crônicas de 
Machado de Assis 

Paulo Luiz Morenaux Lavigne Esteves (UPERJ) 
Mulheres viajantes percorrem o Rio de Janeiro 

Silvana Gomes Resende (UFMG) 
A cidade Boêmia 

Anny Jackeline Torres Silveira 
Henrique Estrada Rodrigues (USP) 
(Sala 3050) 
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(CC87) História e linguagens: as vicissitudes das 
relações entre o erudito e o popular 
A influência do modernismo de 1922 sobre o Cinema Novo 

Alcides Freire Ramos (UFU) 
História e Psicologia: um diálogo interdisciplinar 

Ana Paula de Ávila Gomide (UFU) 
Cultura Popular e Indústria Cultural: Rock e Pop nos anos 70" 

Valéria de Castro Santana (UFU) 
A Cidade na Poesia de Baudelaire 

Marcos Antonio de Menezes (UFU) 
(SalaO 3020) 

(CC225) Memória, Cultura Popular e História 
Oral 
Trabalho, Cotidiano e Migrações no Campo Baiano (1950/80) 

Charles d'Almeida Santana (PUC-SP) 
Experiências de imigrantes nordestinos em Rondônia 

Daniel Francisco dos Santos (PUC-SP) 
Oralidade e memótia na cultura cabocla 

Telmo Marcon (PUC-SP) 
Pau de Colher: Na letra e na voz 

Gimârio Moreira Brito (PUC-SP) 
(Sala 3022) 

(CC07) A escrita feminina: Quando as mulheres 
narram 
Memórias femininas. O uso de diários como fonte para a 
pesquisa histórica 

Ana Paula Vosne Martins (UFPR) 
Os livros da razão - As atas das sociedades de ajuda mútua das 
polacas (mulheres judias prostitutas) 

Beatriz Kushnir (UNICAMP) 
O teminino na prosa de Clarice Lispector 

Marcelo Flório (UNICAMP) 
Escrita feminina no século XIX: A poetisa Júlia da Costa 

Viviane Baggio (UFPR) 
(Sala 3062) 

(CC142) Espaço Público e exercício da 
Cidadania 
A questão do espaço público - praça - visto na sua historici
dade como o lugar da cidadania 

Júnia Marques Caldeira (UNTCAMP) 
A Cidade Cidadã 

Simone Narciso Lessa (UNTCAMP) 
A formação da "Consciência Urbanística" e o urbanismo em 
São Paulo (1950) 

Marisa Varanda Teixeira Carpintero (UNIMEP) 
A cidade vista pelo vale - Uma discussão do espaço público 
em São Paulo no século XX 

Adalberto Retto Jr. (USP) 
(Sala 3056) 

(CC229) Cidadania, política e cotidiano 
Concepção de cidadania entre professores e alunos do Colégio 
de Aplicação/USP (Anos 60) 

Maria de Lourdes Monaco Janotti (USP) 
Mulheres e Cidadania: Décadas iJúciais do século XX em São 
Paulo 

Alice Beatriz da Silva Gordo Lang (USP) 
Cidadania e modernidade no universo dos analfabetos 

Antonio Torres Montenegro (UFPE) 
(Sala 3052) 



(CC65) Instituições e conflitos sociais do Brasil 
Contemporâneo: As novas dimensões das 
esferas pública e privada 
E o Estado? Já morreu? Uma nova perspectiva da história 
política 

José Evaldo de Mello Doin (UNESP) 
Antônio Conselheiro: A encruzilhada entre o público e o 
privado 

Rogério Souza Silva (UNESP) 
Socialismo pós moderno? O exemplo do Partido dos Trabal
hadores 

Marco Antonio Brandão (UNESP) 
Guerreiros sem armas. Reflexões sobre a memória de velhos 
trabalhadores que viveram o êxodo rural em Tarumã - S.P. 
( 1960-1980) 

Antônio Gigante (UNESP) 
(Sala 3//2) 

(CC73) Experiências comparadas de polícia no 
Brasil 
Cotidiano de delegacia: A prática da cidadania em delegacias 
cariocas da República Velha 

Marcos Luiz Bretas (UFRJ) 
Para quem precisa de polícia. Prática Policial, Prescrição 
Médica e Identificação Criminal no Rio de Janeiro dos anos 
30 

Olívia Maria Gomes da Cunha (UFRJ) 
Recrutamento, carreiras e profissionalização na polícia mu
nicipal (Porto Alegre, 1896 a 1929) 

Cláudia Mauch (UFLP) 
Polícia Civil, especialização policial e especificação do crime 
(1910-1928) 

Luis Antônio Francisco de Souza (USP) 
(Sala 3063) 

(CC59) Cultura e gênero 11 
"Fazendo Américas": A missão Metodista e a questão do 
feminino na construção de um projeto de nação 1895-1910 

Maria Ligia Rosa Carvalho (UFF) 
O processo de fragilização das mulheres nas uniões matrimo
niais 

Silvia M J Brugger (UFF) 
"Abolição e moral" - A formação católica da cidadania mas
culina e feminina no Brasil, 1870-1890 

Martha Abreu (UFF) 
(Sala 20/7) 

(CC191) Caio Prado Jr: Dimensões do político 
na "revolução da independência" 
A "revolução" da Independência na análise de Caio Prado 

Marisa Saen:;; Leme (UNESP) 
A Regência na análise de Caio Prado Júnior 

Edna Maria Matos (UNESP) 
Teoria da revolução em Caio Prado Júnior 

Paulo Henrique Martinez (USP) 
(Sala 2080) 

(CCl13) Cidadania nas regiões platina e andina 
Os caminhos e os descaminhos da coca no Peru 

Philomena Gebran (F.I. Severino Sombra) 
Cidadania e camada;; populares na Região Platina no final do 
período colonial 

Ieda Gutfreind (UN ISINOS) 
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O Cabildo de Buenos Aires e as práticas de cidaania 
Heloisa Jochims Reichel (UNISINOS) 
(Sala 2082) 

(CC219) Elites Mineiras em perspectiva: A força 
da tradição 
Fidaldos e lacaios: elites coloniais e a economia do dom 

Júnia Ferreira Furtado (UFMG) 
Império do Brasil: nesta nação nem todo mundo é cidadão 

James William Goodwin Jr. (FAFIDIA-UEMG) 
Trajetórias, das elites mineiras na República 

Maria Eli::a Linhares Borges (FAFICH/UFMG) 
(Sala 3011) 

(CC234) Movimento operano brasileiro na I 
República: cidadania e influxos teóricos 
A formação e difusão de uma cultura cientificista no 
movimento operário gaúcho da I República 

Benito Bisso Schmidt (UFRGS) 
"Movimento Operário e cidadania" 

Sílvia Regina Ferraz Petersen (UFRGS) 
"Benoit Malon e o Socialismo no Brasil na era da segunda 
internacional 

Cláudio Henrique de Moraes Batalha (Unicamp) 
(Sala 2084) 

22/07/97 - 16:00 
(SCL53) História, instituição do saber e acervos 
Imprensa e república na Paraíba: A coleção dos jornais antigos 
do IHGP 

Gloriete Pimentel (UFPB) 
Levantamento Histórico-Bibliográfico da História Política 
Cearense (1887-1996) 

Alternar da Costa Muniz (UECE) 
Documentos do Arquivo do Fórum da Comarca de Assis (SP): 
Uma fonte inédita para a história ambiental regional 

Christian Brannstrom (University of Wisconsin) 
A padronização da descrição nos arquivos brasileiros 

Acácia Maria Maduro Hagen (AHRS) 
Academia brasílica dos esquecidos. O pioneirismo de uma 
I nsti tuição 

Fábio Mendonça Pedrosa (UERJ) 
(Sala 2019) 

(SCL54) Música e História 11 
Da Monarquia e República: Música e Cidadania no Brasil 

Avelino Romero Simões Pereira (Colégio Pedro li - RJ) 
Carmem Miranda e seu lugar no Brasil dos anos 30 

Tânia da Costa Garcia (USP) 
Meu Brasil Brasileiro: A Construção da Identidade Nacional 
na MPB, 30-45 

João Ernani Furtado Filho (PUC-SP) 
A Odisséia da canção maldita: Beatles - Ame-os ou deixe-os 

Michelfe Dayse Marques de Lima (UFPB) 
(Sala 3004) 

(SCL55) História, resistência negra e cidadania 
Resistência Negra na Grande Vitória 

Sandra Regina F. da Silva (UFES) 
A festa ao largo da casa de detenção: Um processo civilizador 
para os súditos do rei do congo, o avesso da cidadania como 
controle dos confrades negros. 



Marcelo Maccord (UFRJ) 
O homem preto e o cidadão 

Maria Aparecida C. R. Papali (UNlVAP) 
(Sala 3034) 

(SCL56) Império Romano: História e literatura 
Problemas relacionados à uma interpretação de Paul Veyne 
sobre o Satyricon de Petrônio. 

Claudio mar dos Reis Gonçalves (UEL) 
Literatura e Ideologia no Império Romano: Os relatos de 
Plutarco e Apiano sobre a revolta de Espártaco 

Sônia Regina Rehel de Araújo (UFF) 
Literatura e Ideologia no Império Romano: a História Augusta 

Carlos Augusto Ribeiro Machado(USP) 
(Sala 3036) 

(SCL57) Razão e Moral na Idade Moderna 
A Idade Médiae as origens do pensamento científico moderno 

Beatriz Helena Domingues (UFJF) 
A conquista da felicidade terrena 

Tereza Cristina Kirschner (UNB) 
Voltaire e a Razão Satírica 

Elio Chaves Flores (UFPB) 
Nietzsche - Um estudo acerca dos valores morais 

Vandeilton Francisco da Silva (UFPB) 
(Sala 3038) 

(SCL58) Debates sobre a construção de 
alternativas para o Ensino de História 
O Ensino de História na escola fundamental: novas questões, 
velhas estratégias 

Thais Nívia de Lima e Fonseca (FINP) 
História e Ciências: Um encontro 

Maria Ângela de Faria Grillo (UFRPE) 
A Construção da História Cidadã: Qual metodologia? 

Véra Lucia Maciel Barroso(F AP A) 
A Pesquisa do tipo etnográfico na prática de ensino de História 

Carlos Eduardo Moreira da Silva (UDESC) 
(Sala 2080) 

(SCL59) Família, poder e riqueza 
Mecanismos de redistribuição de riqueza e formação de 
famílias em área de fronteira: Campinas, São Paulo, 1795-
1850 

Dora Isabel Paiva da Costa (USP) 
Família. e poder nas imagens veladas do passado de Porto 
Nacional 

Petia Lemes Pedreira e Cunha (UNITINS) 
Interesses e emoções: parentesco e estratégia de herança entre 
pequenos agricultores na primeira metade do século XIX. 
Campinas, São Paulo 

Dora Isabel Paiva da Costa (USP) 
Família e poder: Os Corrêa de Sá no Rio de Janeiro nos séculos 
XVI e XVll 

Abdala Farah Netto (UERJ) 
(Sala 3110) 

(SCL60) Samba, carnaval e hi~tória 
A formação das Escolas de Samba e o surgimento de uma 
identidade nacional 

Emílio Roberto de Souza Domingo (UFRJ) 
Cultura política nas Escolas de Samba do Rio de Janeiro: 
1964-1985. 

Valéria Lima Guimarães (UFRJ) 
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"Entre pierrots e lundus: O carnaval na Belém dos modernis
tas, 1923 -1926" 

Alessandra de 1. Sodré Batista (UFPA) 
E tudo acaba em Samba 

Gustavo Gomes Lopes (UFF) 
(Sala 3059) 

(SCL61) Os negros na história: cultura, 
repressão e organização econômica 
O crime de capoeiragem em Minas Gerais: Leopoldina (1890-
1940) 

Karla Leal Luz (UFOP) 
Um Mundo de Ponta-Cabeça: Resistências e Rebeliões Ne
gras no Âmbito da Cabanagem 

Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro (UFAM e PUC-SP) 
Padrão da posse de escravos no Rio Grande do Sul Colonial 

Helen Osório (UFRGS) 
Um reinado de negros em um estado de brancos 

Cláudia Viana Torres (UFPE) 
(Sala 3063) 

(SCL62) A cidade e a construção do espaço 
urbano 
Republicanos e cidade: O novo ordenamento urbano de Pi
racicaba 

Eliana Tadeu Terci (USP) 
Entre o progresso e a civilização: os projetos de construção de 
imaginário nas reformas urbanas do Rio de Janeiro (1903-
1906) 

André Nunes de Azevedo (UERJ) 
Sons modernos e cidadania: Destruição e criação de referên
ciais sonoros urbanos na São Paulo em processo de metropo
lização (final do século XIX - início do XX) 

Nelson Aprobato Filho (USP) 
Crise urbana e formação de uma política urbano-sanitária no 
Recife na primeira década do século :xx 

Fernando Diniz Moreira (UFPE) 
(Sala 3065) 

(SCL63) Arqueologia e História 
História e Arqueologia - Vantagens de uma Abordagem In
terdisciplinar 

Viviane Galvão (UFPE) 
Arqueologia Urbana: Para quem? 

Miriam Cazzetta (UECE) 
De Rua Formosa a Barão do Rio Branco 

Manuelina Maria Duarte Cândido (UECE) 
Vilas e povoados de Pernambuco e Itamaracá nos dois primei
ros séculos da colonização 

Jeannie da Silva Menezes (UFP E) 
(Sala 3008) 

(SCL64) Religião e Fé numa Ótica Reformadora 
Os percursos da Renovação Carismática Católica em Goiânia 

Maria da Conceição Silva (UNESP) 
O Ceará na trilha da nova fé: A chegada do presbiterianismo 
ao Ceará (1883 - 1930) 

Francisco Agileu de Lima Gadelha (UECE) 
Visões do cristianismo I -Os gnósticos 

Ivan Antônio de Almeida (UFOP) 
Pentecostalismo e Neopentecostalismo no Brasil: Das Assem
bléias de Deus à Igreja Universal do Reino de Deus 

Luis de Castro Campos Jr. (UNIMAR) 
(Sala 3046) 



(SCL65) José de Alencar e Machado de Assis: 
Memória e História 
Alegorias da modernidade em Maehado de Assis 

Fábio Muruci dos Santos (UFRJ) 
A questão da cidadania no Esaú e Jacó de Machado de Assis 

Paulo Lui=. Moreaux Lavigne Esteve.I' (UPERJ) 
A questão da memória nos romances urbanos de José de 
Alencar 

Valdei Lopes de Araújo (UERJ) 
A Literatura Nacional de José de Alencar 

Paloma de Almeida Lima (UFPB) 
(Sala 3054) 

(SCL66) Ocupação territorial e povoamento 
Ocupação e povoamento da bacia do rio Camaquã-RS: Um 
projeto multidisciplinar 

Marlu=.a Marques Harres (UNISINOS) 
Grupiaras e Monchões: Garimpos e cidades na história do 
povoamento do leste de Mato Grosso - primeira metade do 
séc. XX 

Regina Beatriz Guimarães Neto (UFMT) 
Ocupação Negra na Ilha das Flores, Ilha do Quilombo 

Cláudio Baptista Carle(IPHAN) 
Os Karitiana no processo de desenvolvimento de Rondônia 
nas décadas de 50 a 90 

Lilian Maria Moser (FURC) 
(Sala 3048) 

(SCL67) Mulheres e lutas pela cidadania I 
Canudos: um Estudo de Gênero 

Maria Marcia Pereira (UFCa) 
Relações de gênero e cidadania: um estudo comparativo das 
culturas mineira c gaúcha ( 1990-95) 

Dália Tavares Leindecker (FACaS) 
Cidadania: gênero masculino? 

Joelma Rodrigues da Silva (UNB) 
Em busca da identidade feminina: As implicações da luta pelo 
direito de voto 

Maria Natal da Silva Ferreira (UFMG) 
(Sala 30/4) 

(SCL68) Mulheres e lutas pela cidadania 11 
A resistência e a desvitimação da mulher de Campina Grande 
(1880/1900 - 1930/1950) 
Filha~ de Eva ou Filhas de Maria? 

Silêde Leila Oliveira Cavalcanti (UFPE) 
As Filhas de Eva cntram em Cena 

Erick Assis de Araújo (UECE) 
Normas Moralizantes e Imparciais x Modus Vivendi desmo
ralizante 

Keila Queiroz e Silva (UFPB) 
A mulher na folia de Momo em São Paulo dos anos 20 e 30 

Zélia Lopes da Silva (FeLA) 
(Sala 2082) 

(SCL69) Discurso e saber médico na história do 
Rio de Janeiro 

a Medo da cura no Município da corte no século X/X 
Júlio de A. Calasans Maia (UFRJ) 

A Higiene Pública e a Medicina Científica, A vitória de um 
projeto no Rio de Janeiro 

Marcia Vianna Gaspar (U ERJ) 
Do Saber e do Fazer Médico: A Obstetrícia numa virada de 
século (1883-1900) . 
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Flávio Vilas Boas Trovão (UFPR) 
Raça e Sexualidade na Medicina Legal do Rio de Janeiro 
( 1907-1930) 

Paulo Roberto Pinto de Araújo 
(Sala 3068) 

(SCL 70) Estratégias Partidárias e Comporta
mento Político 
As Eleições de 1982 e a Arquidiocese de Goiânia: Perspecti
vas e decepções 

Teresinha Maria Duarte (UFG) 
Cidadania e prática política: A visão do Partido Liberal de 
Pernambuco 

Marc Jay Hoilnagel (UFPE) 
Parlamentarismo e Superação de Dissensos: A Experiência do 
Governo João Goulart 

Fádua Maria de Sousa Gustin (UFMG) 
Doutrinarismo e empirismo: Os caminhos do debate político 
sobre o Sistema de Governo da República Brasileira 

Paulo Mesquita D 'A vila (PUC-RJ) 
O Período Parlamentarista no Brasil 

Alberto Almeida (UFF) 
(Sala 3062) 

(SCL 71) Ditadura e Resistência Política 
Heróis de uma revolução anunciada ou aventureiros de um 
tempo perdido - A atuação das organizações de esquerda em 
Campina Grande - 1964-1974 

Gilbergues Santos Soares (UEPB) 
Mortos e Desaparecidos Políticos: o resgate de uma memória 
ainda necessária 

Viviane de Sant'Anna Mariano (UERJ) 
Resistências frente à Ditadura Militar 

Sirley de Souza (UFSC) 
Representatividade e Anistia 

Neuci Facci (SEE-PR) 
(Sala 3064) 

(SCL 72) História e Imprensa I 
Imprensa Alternativa: Contexto e Desempenho na História 
recente do Brasil (1972-1982) 

Ana Maria Barros dos Santos (UFPE) 
"Novos Rumos": Rumos Novos 

André Luiz Rossa (UFRJ) 
A mudança da Capital Federal, sob a ótica do Correio da 
Manhã 

Jaqueline Portela de Almeida (UFRJ) 
(Sala 30/8) 

(CC247) Posse e acesso à terra 
Goiás e a Lei de Terras de 1850 

Maria do Amparo Albuquerque Aguiar (UFG) 
Ocupação/colonização de Goiás: sesmarias -1726/1770 

Edma José Silva (UFG) 
A origem do latifúndio no Paraná 

Horácio Gutierrez (UFG) 
(Sala 3005) 

(CC248) Biografia e História 
Joaquim Murtinho: Biografia e História 

Fernando Antônio Faria (UFF) 
Leolinda Daltro: Indigenismo e feminismo na passagem do 
século 

Elaine Pereira Rocha (PUC-SP) 



Varrendo Jânio 
Felipe Santos Magalhães (PUC-SP) 
(Sala 3006) 

(CC62) América: Projetos políticos, territórios, 
fronteiras e representações 
O Pampa e o Sertão: As imagens da fronteira vazia 

Ledonias Franco Garcia (UFG - USP) 
Estados Unidos x América Latina: Imagens de um mundo em 
convulsão 

Mary Anne Junqueira (USP) 
Fronteiras Imaginárias: Brasil e América Latina na segunda 
metade do século XX 

Rafael Baitz (USP) 
Projetos politicos reformistas no Peru - 1950 

Gabriela Pellegrino Soares (USP) 
(Sala 2041) 

(CC203) Leituras e práticas de formação: 
Médicos e educadores no Brasil, 1850-1940 
A biblioteca e as práticas de leitura no Instituto de Educação 
do Distrito Federal (1932-1937) 

Diana Gonçalves Vidal (USP) 
Lourenço Filho: práticas de leitura em Piracicaba 

Maria Lúcia Spedo Hilsdorf (USP) 
Os caminhos da cura: a formação dos médicos do séc. XIX 
em Minas 

Betânia Gonçalves Figueiredo (UFMG) 
Rui Barbosa e as inovações pedagógicas no Brasil 

Luciano Mendes de Faria Filho (UFMG) 
(Sala 2043) 

(CCI58) Belo Horizonte: Uma Rede de História 
e Memórias 
Belo Horizonte: uma Rede de História e Memória 

Michel Marie Le Ven (UFMG) 
Belo Horizonte: Uma Colcha de Retalhos 

Aparecida Maciel da Silva Swikida (UFMG) 
História e Cidadania 

Danielle Parker Andrade (UFMG) 
Belo Horizonte: O resgate da Remória 

Maria Cristina Dias Pereira (UFMG) 
(Sala 2072) 

(CC124) Cultura e Gênero I 
A Rainha Santa e a Corte dos Miseráveis: Caridade e poder 
na Baixa Idade Média Portuguesa 

Georgina Silva dos Santo (UFF) 
"As várias figuras de flora tristan: viajante, socialista e mul
her" 

Moema de Rezende Vergara (UFF) 
Nos malabares da Crônica - Os Escritos de Carmem Dolores 
na Imprensa do Rio de Janeiro entre 1904 e 1910 

Janise de Sousa Paiva (UFF) 
(Sala 2074) 

(CC70) As concepções do Sagrado na Arte 
Moderna da América latina 
A Pintura de Torres-Garcia e o seu Projeto Messiânico 

Maria Lúcia Bastos Kern (PUC/RS) 
O corpo repetido: espaço de sacralização/dessacralização nas 
obras de Frida Kahlo, Ismael Nery e Fernando Botero 

1cleia Borsa Cattani - (UFRGS) 
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Arte pública e a sacralização do espaço 
Blanca Brites (UFRGS) 

Arte: O pensamento irreligioso do sagrado 
Maria Amélia Bulhões (UFRGS) 

(Sala 3022) 

(CCI0l) Imagens da Civilização nos Trópicos 
A Metrópole e a civilização 

Regina Helena Alves da Silva (UFMG) 
Jeitos do Brasil 

Heloisa Maria Murgel Starling (UFMG) 
Os olhos daqui e de lá 

Thais Velloso Cougo Pimentel (UFMG) 
Civilização da Nação: A produção do direito e a sociedade 
brasileira 

Luiz Duarte H. Arnaut (UFMG) 
(Sala 3040) 

(CC222) Cidadão sob suspeita 11 
Cidadão sob suspeita 11 

Maria Luiza Tucci Carneiro (USP) 
Uma ameaça à Segurança Nacional: os estudantes da 
Faculdade de Direito de São Paulo (1937-1945) 

Viviane Teresinha dos Santos (USP) 
O Rosto e o Caráter. O Imaginário e o Simbólico nas fotos de 
comunistas (1930-1945) 

Fernanda Torres Magalhães (USP) 
Idéias malditas: intelectuais e artistas sob a vigilância do 
DEOPS (1934-1954) 

Álvaro Gonçalves Antunes Andreucci (USP) 
(Sala 3042) 

(CC74) Frases do mundo: História e Cidade 
Exílio interior: Pedro 11 e a cultura urbana de seu tempo 

Afonso Carlos Marques dos Santos (UFRJ) 
Para não trair Lisboa: a natureza da cidade em Antônio Vieira 

Marcus Alexandre Motta (UFRJ) 
Modelos de cidadania no projeto da Geração de 70/Brasil e 
Portugal, século XIX 

Maria Aparecida Rezende Mot a (UFRJ) 
Desinteresse e compromisso: O destino urbano da coleção 
Castro Maya 

Vera Beatriz Siqueira (UFRJ) 
(Sala 3/ /2) 

(CC231) 1822-1922 - Datas da Nação 
A Simulação de 1822 no Centenário 

Antônio Celso Ferreira (UNESP) 
1822: As várias datas da nação 

Iara Lis F. Stto. Carvalho Souza (UNESP) 
A Comemoração do Centenário da Independência 

Tânia Regina de Luca (UNESP) 
(Sala 3056) 

(CCI98) História Oral: A pesquisa com grupos 
diversos 
Depoimentos de políticos, relatos orais: especificidades 

Alice Beatriz da Silva Gordo Lang (USP) 
Revisitando trilhas: de Tôta a Gilda 

Antonio Torres Montenegro (UFPR) 
Percorrendo novos caminhos: Relatos de Japoneses em S. 
Paulo 

Zeila de Brito Fabri Demartini (UNICAMP 
(Sala 3052) 



(CC51) Estado, Igreja e o controle institucional 
dos trabalhadores: As políticas de migração, a 
criação da SUDENE e os círculos operários. 

Zilda Márcia G. lokoi (USP) - Coordenadora 
O Estado Desenvolvimentista e a problemática regional 

Marco César de Araújo (USP) 
A Igreja Católica e os Círculos Operários 

Damião Duque de Faria (USP) 
Do rural ao urbano: trabalhadores migrantes e a indústria 
paulista 

Odair Paiva (USP) 
(Sala 3(50) 

(CC190) Questões da cidadania através do 
Império 
Independência: Maturação política e espaços públicos 

Marisa Saenz Leme (UNESP) 
Na boca do sertão: cidadania e lutas regenciais no Nordeste 
Paulista 

Edna Mariam Matos (UNESP) 
Abolicionismo e reconstrução nacional: O liberalismo social 
de J. Nabuco 

Milton Carlos Costa (UNESP 
(Sala 3(10) 

(CC151) História de Instituições Científicas no 
Brasil 
Ensino médico e pesquisa científica na Escola Paulista de 
Medicina 

Márcia Regina Barros da Silva (USP) 
Instituto Agronômico de Campinas: 1887 - 1897 

Reginaldo Alberto Meloni (USP) 
Mentalidades científicas e disputas politico-acadêmicas: O 
caso da criação do IMF da Universidade da Bahia 

AndréLúis Mattedi Dias (USP) 
Fotografia e instituições de saúde de São Paulo, 1880-1920 

James Roherto Silva (USP) 
(Sala 301/) 

(CC127) A construção da cidadania do negro 
Projetos emancipacionistas: Ilustração e Escravidão no Brasil 

Prof Dra Ana Maria da Silva Moura (UERJ) 
As Áfricas invisíveis: A Teatralização da Cidadania 

Pro} Dr a Marilene Rosa Nogueira da Silva (UERJ) 
O negro sob o regime salazarista: A negação da cidadania 

Pro) DrO Silvio Carvalho de Almeida (UERJ) 
(Sala 3(16) 

(CC114) Itajaí: Construção e afirmação das 
Elites 
Elites e redes de solidariedade 

Marlene de Faveri (UN/VALE) 
Itajaí: diversidade étnica na formação das elites 

José Roberto Severino (UNIVA LE) 
Fragmentos e recortes: formação de elites em Itajaí no início 
do século 

Cristiane Manique Barreto (UNIVALE) 
(Sala 3(12) 
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(CC21) Tentativas de controle do trabalho livre 
no pós-cabanagem 
Relações cotidianas de trabalho feminino na Ótica da Im
prensa de Belém, 1840-1850 

Magda Nazaré Pereira da Costa (UFPA) 
Companhias de Trabalhadores: Estratégias de "resistência" da 
população 

Francinete Maria Cunha de Melo (UFP A) 
Artesãos urbanos e a Organização Social no Pós-Cabanagem 

Allan Kardec Moura do Nascimento (UFPA) 
(Sala 3(20) 

(CC26) Elites políticas mineiras no século XIX 
Revolta do ano da fumaça e a afirmação moderada na provín
cia de Minas 

Wlamir Silva (FUNREI) 
O Republicanismo na Mata Mineira (1870-1889) 

Alexandre Mansur Barata (UFJF) 
A construção de uma identidade pelas elites juizforanas 

James Wiliam Goodwin Júnior (UEMG) 
(Sala 2(96) 

(CC49) Construindo a Nação: Idéias, imagens, 
territórios 
Imagens da colônia: Fabricando passados para a nação 

Silvia Hunold Lara (UN/CAMP) 
Brasileirinho: Os Ranchos carnavalescos e os ecos da alma 
nacional na visão dos intelectuais do início do século 

Maria Clementina Pereira Cunha (UNICAMP) 
A Pátria calçando chuteiras: o futebol e a emergência social 
do nacionalismo (1902-1938) 

Leonardo Affonso de Miranda Pereira (UNICAMP) 
A nação por um fio: Civilização, telégrafo e a "conquista 
ordenada" dos sertões 

Laura Antunes Maciel (PUC-SP) 
(Sala 2094) 

(CC135) Jornais alternativos e esquerda 
alternativa: exercícios de cidadania 
nos anos 70 
A imprensa alternativa como fonte para uma história política 
do Brasil contemporâneo 

Maria Paula Nascimento Araújo (UFRJ) 
Versus, a estética da angústia 

Sérgio Rangel Risso (UFRJ) 
Movimento: furando o bloqueio da ditadura militar 

Renata Fernandes da Costa (UFRJ) 
Em tempo: imprensa alternativa x esquerdas alternativas 

Victor Leandro Chaves Gomes (UFRJ) 
(Sala 2(17) 

23/07/97 - 14:00 h 
(SCL 73) História e a Questão Agrária 
Varadouros da Liberdade: Empates no modo de vida dos 
seringueiros de Brasiléia - Acre 

Carlos Alberto Alves de Souza (UFA C) 
Trabalho de pequenos produtores Rurais e seu Migrante (60-
90) 

Ana Maria Ferreira dos Santos (UFG) 
Ruralistas, poder e reforma agrária nos anos JK 

Vânia Maria Losada Moreira (UFES) 



Cooperativismo e modernização agrícola no Vale do Parana
panema. 

Luís de Castro Campos Jr. (Unimar) 
(Sala 2084) 

(SCL 74) História, Cidadania e Poder Local 
Poder local e formas de controle social e político na Bahia do 
século XIX 

Isnara Pereira Ivo (UFMG) 
A gênese do administrador público municipal e seu processo 
modernizador: Ação política municipalista de Washington 
Luís em Batatais (1894-1900) 

Robson Mendonça Pereira (UNESP) 
O mito da cidadania municipal 

Dori-Edson Lopes da Silva (UFPE) 
(Sala 2096) 

(SCL 75) A Construção da Nação: Pensamento 
Político Brasileiro 
A Social Democracia: Um Enfoque com Fernando H. Cardoso 

Sirlei Terezinha Gedoz (UNISINOS) 
O Idealismo Prático de Roberto Simonsen: ciência e tecnolo
gia na formação da raça e da nação 

Fábio Maza (UFS) 
Autoritarismo e democracia no Pensamento Político 
Brasileiro: A Atualidade de Francisco Campos 

Valentina Gomes Somarriba (UFMG) 
Progresso e Cidadania, Pesquisa em Alberto Torres 

Anderson da Silva Nogueira (UERJ) 
(Sala 2074) 

(SCL 76) Imagens da Infância, abandono e 
violência contra a criança 
História Oral de Famílias: (As representações familiares sobre 
as crianças especiais). 

Virgínia Maria Tavares da Silva (UFC) 
A violência contra a criança no interior da fàmília 

Luíza Pereira Monteiro (UFG) 
Infância Abandonada e Direitos Humanos no Brasil 

Leila Maria Luciano de Paiva (UNB) 
Imagens da Marginalização Infanto-Juvenil nos Anos 70 

Eleonora Zicari Costa de Brito (UB) 
(Sala 2043) 

(SCL 77) História e Imprensa 11 
A Imprensa católica em italiano de Ribeirão Preto: Bollettino 
di S. Antônio (1913-1915) 

Wlaumir Donizeti de Souza (UNESP) 
Imigração Italiana e Imprensa em São Carlos - 1880-1900 

Marili Peres Junqeira (UNESP) 
1793-94; 1893-94: Espectros Franceses na República 
Brasileira 

Almir de Carvalho Bueno (UFRN) 
A virtude e o amasiamento na visão da imprensa escrita 
porto-alegrense da segunda metade de século XIX 

Sandra da Silva Careli (UFRGS) 
(Sala 3065) 

(SCL 78) História e Historiografia: Sérgio 
Buarque e Caio Prado 
Sérgio Buarque de Holanda e a Interpretação do Brasil 

João Kennedy Eugênio (UFPl) 
Caio Prado Jr, os espaços e as idéias 

Maria Tereza C. Pontes (UERJ) 
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Identidade Nacional e Historiografia Brasileira: Sérgio B. de 
Holanda e o Modernismo. 

José Buarque Ferreira (UNICAMP) 
O Homem Cordial: Identidade Nacional e Sérgio Buarque de 
Holanda 

Edney Christian Thomé Sanchez (UNICAMP) 
(Sala 2019) 

(SCL 79) Arqueologia e História 11 
Cambuci caguaba: as vasilhas arqueológicas Guarani para 
beber cauim 

Fabiane Satiko de Souza e Francisco Silva Noelli 
(UEM) 

As vasilhas arqueológica Guarani para fazer cauim: 
Preparando-se para a beberagem 
coletiva 

Ana Paula Simão e Francisco Silva Noelli (UEM) 
As vasilhas arqueológicas Guarani da Lagoa Xambrê-PR: 
Estudo funcional 

Jane Aparecida Trindade e Francisco Silva Noelli (UEM) 
O Homem Pré-Histórico no Semi-Árido Paraibano 

Cleide Erice Pinto Neves (UFPB) 
(Sala 3059) 

(SCL 80) Negros, questão racial e cultura 
Negros e Modernidade em Porto Alegre: a Colônia Africana 
( 1888-1920) 

Eduardo Kersting (UFRGS) 
Diplomacia e Tráfico de Escravos para o Brasil 

Francisco Luís Teixeira Vinhosa (UFMG) 
A Educação Física no Brasil - Discursos sobre uma raça 
mestiça e una 

Júnia Sales Pereira (UFMG) 
Os Calundús do Reino: Religiosidade e Cultura Negra em 
Portugal - sécs. XVI a XVIII 

Daniela Buono Calainho (UFF) 
(Sala 3048) 

(SCL 81) Futebol e Carnaval 
A função social do futebol noBrasil (1894-1920) 

Eliazar João da Silva (UNESP) 
Copa do Mundo de 50 - Nação, confronto e derrota 

Álvaro Vicente do Cabo (UFRJ) 
Futebol, identidade e cidadania no Brasil dos anos 30 

Fábio Franzini (USP) 
"". de outros carnavais ". - (Vídeo - Documentário) 

Flávia de Sá Pedreira (UFRN) 
( Sala 3(38) 

(SCL 82) Urbanização, cidade e modernidade 
Urbanização de João Pessoa na Década de 20 - (entre a 
tradição e modernidade) 

Ana Maria de Souza Martins (UFPB) 
Várzea do Capibaribe: O processo de urbanização dos arre
dores do Recife 

Luíz Severino da Silva Júnior (UFPE) 
O Recife no século da velocidade 

Jailson Pereira da Silva (UFPE) 
(Sala 3110) 

(SCL 83) Religiosidade e imaginário da morte 
Igrejas e Capelas das Capitanias de Pernambuco no século 
XVI 

Maria das Graças Souza Aíres (UFPE) 



Pela Invocação do Santo Nome - Uma análise das Atas dos 
Synodos e classes do Brasil no século XVII, durante o 
domínio Holandêz. 

Luh: Felipe Vieira Ferrão (UERJ) 
Morte e Cidadania nos testamentos coloniais da Vila Real de 
Sabará 

Alexandre Pereira Daves (UFMG) 
(Sala 3068) 

(SCL 84) História, Representações e Cultura na 
Idade Média 
Os quatro tempos de uma Nau - A desconstrução do discurso 
histórico pelo discurso literário 

Maria Cândida F. Almeida (UFMG) 
Comunidade de pecadores, doença e ideologia cristã na Idade 
Média ocidental 

Mário Jorge da Mota Bastos (UFF) 
A imagem do judeu na representação cristã castelhana no 
século XIII, uma leitura das Cantigas de Santa Maria 

Heloísa Guaracv Machado (PUC-MG) 
O corpo dos pecado~ - As representações femininas nos reinos 
ibéricos (1250-1350) 

Dulce Oliveira Amarante dos Santos (UFG) 
(Sala 3(36) 

(SCL 85) História e Livro Didático 
Livros Didáticos de História: "Conceitos e Desconstruções" 

Cícero Antônio Agra Medeiros (UFPB) 
Canudos nos livros didáticos 

Marli Rejani dAvila Pereira (UFRGS) 
O livro didático de Estudos Sociais no Projeto Nordeste 

Semadá Ribeiro (SECE - PE) 
Livros Didáticos, Escola e Mercado Editorial no Brasil: No
vas investigações 

Décio Gatti Júnior (UFU) 
(Sala 3011) 

(SCL 86) História do Paraguaí, Guerra e 
Construção da Identidade 
O Recrutamento para a Guerra do Paraguaí: Cativeiro do 
Desejo 

Márcio Lucena Filho (UFPE) 
"Famílias Distinguidas", a "Gente Baixa", o público e o 
privado no Paraguaí da Pós-Guerra da Tríplice Aliança 

Alberto Mobv Ribeiro da Silva (UFF) 
"Brasiguaios": {ragmentos de cidadania, identidade em con
strução 

Davi Félix Schreiner (UN10ESTE) 
O Serviço de Saúde na Guerra do Paraguaí 

Marco Antônio Cunha (UERJ) 
(Sala 3010) 

(SCL 87) Aspéctos da Formação Colonial 
Brasileira 
Fundação do Rio de Janeiro: Mito e utopias 

Andréa Albuquerque de Mello (UERJ) 
Cultura Material: Uma análise da Propriedade Açucareira nas 
capitanias de Pernambuco e Itamaracá, nos séculos XVI e 
XVII 

Kennra de Lima Almeida (UFPE) 
O Sisten~a defensivo da capitania de Prenambuco 

Andredick Fontes Moura (UFPE) 
O Rei mandou dizer: Notas sobre a Capitania da Paraíba no 
século XVIII 
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Mozart Vergetti de Menezes (UFPB) 
(Sala 3022) 

(CC246) Religiosidade na diversidade do novo e 
do antigo: Pentecostalismo e Catolicismo em 
disputa na Amazônia 
O fervor religioso carismático e sua simetria com o pente
costalismo 

Fernando Arthur de Freitas Neves (UFPA) 
Pentecostais e católicos numa comunidade camponesa da 
Amazônia: Água-Viva 

José Henrique da Silva Soares (UFP A) 
A igreja católica e a retomada da postura tradicionalista 

Neuton Ferreira Chaves (UFPA) 
Uma análise sociológica do crescimento da Igreja Universal 
do Reino de Deus em Belém (1990-1995) 

Josué Melo Rescinho (UFP A) 
(Sala 3005) 

(CC250) Religião como forma de percepção e 
apropriação do mundo 
Participação e envolvimento dos irmãos do rosário na pro
dução ritual 

Célia Aparecida Borges (UFF) 
Em busca de identidade social - Os primeiros convertidos ao 
protestantismo no RJ (1859-1917) 

Leila Mene=es Duarte (UFRJ) 
Círculos operários cristãos: tradição, disciplina e poder 

Jessie Jane V de Sou=a (UFRJ) 
A arquidiocese de Goiânia e o regime militar (1968-1985) 

Terezinha Duarte (UFG) 
(Sala 3006) 

(CC99) Professores do Ensino de História, 
Quem somos? 
Graduados em História e experiência no ensino de I ° e 2° 
graus: Um estudo de caso 

Marcelo Badaró Maltos (UFF) 
Os professores de história do 2° grau na rede estadual de 
Minas Gerais 

Betânia Gonçalves Figueiredo (UFMG) 
(Sala 3008) 

(CC 06) Estado e Políticas Públicas 
Estado, classe dominante agrária e nacionalização de políticas 
agrícolas no Brasi I (1930-1945) 

Sônia R. Mendonça (UFF) 
Políticas públicas e ditadura: o Banco Nacional da Habitação 

Virgínia Fontes (UFF) 
Estrada de Ferro Leopoldina: Integração e exclusão no jogo 
do progresso 

Dilma Andrade de Paula (UFF) 
Políticas de ocupação do Noroeste do Brasil: Caso Rondonia 

Antônio Claúdio Rabelo (UFF) 
(Sala 2017) 

(CC56) Imagens da Cidadania no Mundo 
Romano 
Encargos, honrarias e categorias de cidadãos no exercício da 
cidadania romana 

Lucia Cutro (USP) 
O Papel Político do Cidadão no Principado Romano 

Marilena Vi=entin (USP) 



A cidadania numa república censitária: Roma 
Maria Luíza Corassin (USP) 
(Sala 3004) 

(CC69) A Multidimensionalidade das 
comemorações modernas: feira-festa, identida
de e indústria do turismo 
Festas étnicas: identidade e sociabilidade 

Herdícia Mara Facuri Coelho (UNESP) 
Festas Culturais: a economia sob a égido da imagem 

Maria Bernadete Ramos Flores (UNESP) 
Celebração da modernidade: o exemplo das feiras 
agropecuárias 

Dulce Maria Pamplona Guimarães (UNESP) 
(Sala 3012) 

(CC86) História Oral: Práticas de Investigação 
O Núcleo de História Oral e Experiência dos Trabalhadores 

Coraly Gará Caetano (UFU) 
Reflexões sobre as experiências dos Catadores de Papéis -
Uberlândia-1950-1995 

Ana Magna Silva Couto (UFU) 
Trabalhadoras Domésticas: Múltiplas-faces do Cotidiano 

Jorgetânia da Silva Ferreira (UFU) 
História Oral: uma escolha 

Luzia Márcia Resende Silva (UFG) 
(Sala 3042) 

( CC76) Discutindo Identidades Intelectuais e 
Instituições 

Ângela de Castro Gomes (UFF) - Coordenadora 
A Igreja Católica e a questão nacional 

Juliana Beatri:: Almeida de Souza (UFRJ) 
Gustavo Barroso: Construindo um Brasil conservador 

Fernando Luíz Vale Castro (UFF) 
O Banco do Brasil e a Identidade Nacional 

Tereza Cristina da Silva (UFF) 
(Sala 3056) 

(CCI66) Processo de Trabalho e Empresas 
Brasileiras nos séculos XIX e XX 
A indústria antiga de papel e condições de trabalho 

Geraldo de Beauclair (UFF) 
Trabalho na Fábrica Real de Ipanema: estudo de caso sobre o 
trabalho escravo e livre no Brasil do século XIX e XX 

Carlos Gabriel Guimarães (UFF) 
Flexibilização das relações de trabalho e conflito social no 
final do século XX 

Muniz Gonçalves Ferreira (UFBA/USP) 
Telecomunicações, Estado e Poder no Brasil - um estudo de 
caso da EMBRA TEL. 

Newton de Oliveira (UFF) 
(Sala 3046) 

(CCI71) Memória, História e Patrimônio 
Artístico na cidade de Pelotas / RS 
Retrato Fotográfico em Pelotas - Século XIX. 

Francisca Ferreira Michelon (UFPCL) 
A memória construi da: Importância da atuação de Frederico 
Trebbi (1837-1928) em Pelotas na transição do século XIX 
para o século XX. 

Neiva Maria Fonseca Bohns (UFPCL) 
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Arquivo fotográfico do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, 
Pelotas - RS 

Giovanna Nogueira Ronna (UFPCL) 
(Sala 3000) 

(CC36) Marginalização Social e Relações de 
poder. 
Homens livres pobres e o poder em São Paulo colonial 

Lilian Lisboa Miranda (USP) 
Relaborações das Religiosidades afro-brasileiras em São 
Paulo: Normalização, estigmatização e exclusão 

Paulo Roguruma (USP) 
Cinema e o processo de formação de identidades sociais 

Carla Miucci Ferraresi (USP) 
(Sala 3063) 

(CCI8) Histórias Jesuíticas: leituras sobre o Pe. 
Vieir 
Do Novo Mundo à Capela Real: Uma leitura sobre o sermão 
da Epifania do Pe. Vieira - 1662 

Teresa Cristina Ribeiro (PUC-SP) 
Vieira e os homens de nação: Inquisição, Jesuítas e Cristãos 
novos 

Alírio Cardoso (UFP A) 
Os Jesuitas e seus biógrafos: notas sobre algumas vidas do Pe. 
Vieira 

Rafael Chambouleyron (UFP A) 
(Sala 3/12) 

(CCI0) Psiquiatria e Cidadania 
Movimentos sociais em saúde mental: dramartugia de uma 
ação coletiva 

Waldir da Silva Souza (FIOCRUZ) 
Os acervos das instituições psiquiátricas no Rio de Janeiro 

Ana Claudia Gomes Guerra (FIOCRUZ) 
Liga brasileira de Higiene Mental: um corte na história da 
psiquiatria no Brasil 

Marilene Antunes Sant' Anna (FIOCRUZ) 
A loucura pela história, a violência social como estratégia de 
poder 

Ricardo Augusto dos Santos & Waldir da Silva Souza 
(FIOCRUZ) 
(Sala 3040) 

(CC134) Cidadania em Angola: entre o ideal e 
a restrição (1961 -1992) 
Angola, a fragilização da cidadania 

Silvio de Almeida Carvalho Filho (UFRJ) 
Etnia e a construção da cidadania em Angola 

Érika do Nascimento Pinheiro (UFRJ) 
Angolanidade e cidadania 

Mariana Pinho Cândido (UFRJ) 
Ser cidadão socialista em Angola: a utopia do homem novo 

Vanderlei Vazelesk Ribeiro (UFRJ) 
(Sala 2082) 

(CC50) Filme e Cliches: Possibilidades 
Históricas 
Dos c1icher do Sertão aos filme naturais: Imagens da 
Comissão Rondon 

Laura Antunes Maciel (PUC-SP) 
O cinema, a escola dos que não tiveram escola 

Sheila Schvazzman (UNICAMP) 



Cenas de Crime ( São Paulo 1890 - 1926 ) 
Cândido Domingues Granjeiro (UNICAMP 
(Sala 30/4) 

(CC239) História e Cidadania: Múltiplos 
Espaços 
Espaços urbanos da noite 

Fernando Antonio Faria (UFF) 
Outro espaço - Domicílio e cotidiano femininos 

Maria lzilda Santos de Matos (PUC-SP) 
Espaço urbano e cidadania feminina no Paraná da virada do 
século 

Etelvina Maria de Castro Trindade (UFPR) 
(Sala 3062) 

(CC95) Pesquisas Institucionais - Memória e 
História 
Igreja e Sociedade - Memória e História 

Lucília de Almeida Neves (UFMG) 
Memória e História: Visões de Minas 

Lígia Maria Leite Pereira (UFMG) 
Memória e História 

Maria Efigênia Lage de Resende (UFMG) 
(Sala 3054) 

(CC125) Reflexões sobre as histórias das 
ciências e a ciência moderna 
A História c as histórias das ciências 

Carlos Alvarez Maia (UFF) 
A renovação da perspectiva como modo de ampliação do 
saber científico e de elaboração da virtude cívica no Renas
cimento - Leon Batista Alberti. 

Antônio Edmilson Martins Rodrigues (UFF) 
"Da Machina-Mundi", à "Machina-Faber", a concepção me
canicista do mundo e as bases intelectuais da revolução indus
trial 

Prof DI". Luiz Carlos Soares (UFF) 
(Sala 3052) 

(CCI02) Preservação e Organização do Acervo 
Documental: os autos do fórum da Com. De 
Londrina (1934 - 1970) 
Preservação e organização de acervo documental: Os autos do 
fórum da comarca de Londrina 

Enezila de Lima (UEL) 
O Meretrício em Londrina ( 1945 - 1955 ) 

Suseli Cristiane Alves (U EL) 
Violência, Cotidiano e Urbanização de Londrina nos 50 

Ronv Mazetti (UEL) 
As rep~esentações sobre a morte: Análise de Inq. Pol. de 
suicídio (1934 - 1970) 

Silmara Ribeiro de Oliveira (UEL) 
(Sala 3020) 

(CC178) Imagens e Comportamentos Femininos 
Eni de Mesquita Samara - Coordenadora 

O cotidiano do desvio: defloramentos e adultérios no Ceará 
Colonial ( 1750 - 1822) 

Antônio Otaviano Vieira Júnior (USP) 
Mulher e tratos ilícitos na São Paulo Colonial: algumas fontes 
para seu estudo 

Eliane Cristina Lopes (USP) 
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Uma faceta da sensualidade feminina no cinema mudo: mu
lheres fatais (1914 - 1930) 

Magali Suemi Tanaka (USP) 
Mulher ferroviária e a mágica da memória 

Lídia Viana Possas (UNESP) 
(Sala 3016) 

(CC215) Escravismo e Sociedade: Minas Gerais 
- séculos XVIII e XIX 
Forros nas Minas: relações sociais e vida cotidiana 

Eduardo França Paiva (FINP) 
Alforrias na Comarca de Ouro Preto: ( primeira metade do 
século XIX) 

Andrea Lisly Gonçalves (UFOP) 
Vontade de festas nas Minas: a lei e o costume 

Iris Kantor (ESP-SP) 
(Sala 30/8) 

(CC82) História: historiografia e ensino 
Maria de Fátima da Cunha (UEL) - Coordenadora 

Informática e ensino: vantagens e limitações 
Sidinéia Caetano de Alcântara (UEL) 

De trabalhador proprietário para trabalhador assalariado 
Edna de Oliveira Lessa (UEL) 

A inquisição no Brasil Colônia 
Angela Maria Ribeiro (UEL) 
(Sala 2041) 

(CC22) Nas fímbrias da lei: poder e controle 
social no Brasil do século XIX 
'Sem lei nem Rei": articulações entre a crise do escravismo e 
a queda da monarquia 

Jonas Marçal de Queiroz (UFP A) 
Lei e controle da Mão-de-obra no Pós-Cabanagem 

Claúdia Maria Fuller (UFPA) 
"Missão Redentora", O carnaval no discurso dos poderes 
municipais de Belém de 1897 a 1913 

Letícia Souto Pantoja (UFPA) 
"Das Vozerias e Assuadas": A Legislação Munucipal e a 
Prática de Capoeira em Belém (1848 - 1849) 

Luíz Augusto Pinheiro Leal (UFPA) 
(Sala 2055) 

(CC228) Cidadania e Representação 
Cidadania e Representação 

Antônio Jorge de Siqueira (UFPE) 
Cidadania e Representação 

Antônio Paulo Resende (UFPE) 
Cidadania e Representação 

Maria de Lourdes M Janotti(USP) 
(Sala 3050) 

(CC89) Construção da Cidadania nas Colônias 
Teuto-Brasileiras do Vale do Itajaí 
Colonização e Cidadania: A formação de um espaço na histo
riografia Catarinense 

Rute Coelho Zendron (URB) e Reginaldo P. de Lima 
(URB) 

A Construção da Germanidade em Blumenau - se 
Méri Frotscher (UFSC) 

Espaço e Cidadania na Colônia de Blumenau 
Marlom Jeison Salomon (URB) 

Construção da Brasilidade numa colônia teuto-brasileira 
Sálvio Alexandre Mul/er (URB) 
(Sala 2072) 



(CC165) Representações de Cidadania na 1° 
República 
Cidadão da Ordem: Imagens de Revistas da 10 República 

Ana Luiza Martins (USP) 
Freitas Vale: Um modelo de cidadão? 

Márcia de Resende Camargos (USP) 
Patrimônio e Cidadania 

Marly Rodrigues (USP) 
(Sala 2080) 

23/07/97 - 16:00 

(SCL88) Histórias dos 
Subalternos no Ceará 

Setores Sociais 

Instrução Pública e Criminalidade: O Ceará entre 1850 - 1890 
José Ernesto Pimentel Filho (UFPB) 

A Formação e Organização do Proletariado Industrial em 
Fortaleza 

Adelaide Maria Gonçalves Pereira (UFC) 
A Metrópole da Fome: Fortaleza e os Retirantes da Seca de 
1877 - 1879 

José Olivenor Souza Chaves (UECE) 
Fortaleza na Visão Popular 

Gisafran Nazareno Mota Jucá (UFC) 
(,Sala 3000) 

(SCL 89) Trabalhadores e Cidadania no Brasil 
O movimento operário da construção civíl santista, durante a 
Primeira Guerra Mundial 

Maria Lúcia Caira Gitahy (USP) 
A cidade sobre os ombros :Trabalho e conflito no Porto de 
Manaus (1899 - 1925) 

Maria Lui:::a Ugarte Pinheiro (PUC-SP) 
Sindicalismo Corporativo no Brasil - O caso dos bancários do 
Rio de Janeiro 

Ana Lúcia Valença de Santa Cruz Oliveira (UFRRJ) 
Os sapateiros sindicalizados 

Eliana M F. Nascimento (UNESP) 
(Sala 3016) 

(SCL 90) Autoritarismo e Repressão no Brasil 
Comtemporâneo 
O impacto da DSN sobre o trabalho e a educação no Brasil 
dos anos 50 e 60 

Leandro J C. Gonçalves (UNESP) 
Origens Institucionais da Polícia Política Paulista 

César Augusto Atti (DAE) 
O Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes: A Educação 
e o Regime Militar (1964 - 1984) 

Alessandra Figueiredo Bittencourt (UFPB) 
DOPS: Um referencial para a censura? 

Tatiana de Freitas Soares (UFRJ) 
(Sala 30/8) 

(SCL 91) Indústria e Imprensa na Paraíba 
Imprensa e República na Paraíba: O envolvimento dos 
periódicos com a implantação e a consolidação da República 

Joana Neves (UFPB) 
As mulheres e a Imprensa na Paraíba nos anos 20 

Alômia Abrantes da Silva (UFPB) 
A Indústria do atraso ou o atraso da Indústria na Paraíba 

Joedna Reis de Mene:::es (UFPE) 
A Industrialização na Legislação Paraíbana (1950-1970) 
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Ernani Rodrigues C. Neto (UFPB) 
(Sala 3050) 

(SCL 92) Literatos e História 
João do Rio: a crônica entre literatura e experiência 

Antônio Marcos Sanseverino (ULBRA) 
O Giro do Lobo: Um Letrado nos Confins da Capitania das 
Minas Gerais 

Sérgio Alcides Pereira do Amaral (UFOP) 
De bangue à usina - impressões em José Lins do Rêgo 

Sérgio Murilo Ribeiro Chaves (UFPE) 
História, Literatura e Imaginário Urbano 

Charles Monteiro (PUC-RS) 
(Sala 2080) 

(SCL 93) História, historiografia e a geografia 
brasileira 

A vista armada Cunha Mattos e a corograjia de Minas 
Gerais Acácio J Lopes Catarino (UFPB) 

A morte dos Goytacamopi: Análise de um historiador não 
acadêmico 

Ubiracy de Souza Braga (UFPB) 
Religião, Pátria e Liberdade: O nacional e o local na histo
riografia do Império 

Eduardo Henrique L. Guimarães (UFPB) 
O Pensamento Geográfico em Manoel Bonfim 

Terezinha Alves de Oliva (UFS) 
(Sala 3112) 

(SCL 94) Ação Política e Cidadania no Mundo 
Medieval e Moderno 
Sans - Culottismo e Cidadania durante a Revolução Francesa 

Josemar Machado de Oliveira (UFES) 
Virtudes e vícios na política: O príncipe perfeito segundo 
Richelion, Luís XIX, La Bruyere e Rossuet 

Marcos Antônio Lopes (UEP) 
Ação Coletiva na Europa Moderna 

Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira (UFOP) 
Igreja na Idade Média e construção do conceito de cidadania 

Ana Maria Coutinho (PUC-MG) 
Gracchus Babeuf e a luta de classes sem classes 

Alessandro Lucciola Molon (UFF) 
(Sala 3064) 

(SCL 95) Mulheres ,Trabalho e Escravidão 
Mulheres em terra de homens do mar: O cotidiano feminino 
na barra da lagoa 

Karen Parmigiani Pereira (UFSC) 
Trabalho e Cotidiano: Imagens das mulheres joinvilenses do 
século XIX (1851 - 1900) 

Janine Gomes da Silva (UFSC) 
Família Escrava na Comarca do Rio das Mortes, um estudo 
de caso 

Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira (UFMG) 
Mulheres na estrutura agrária em Minas Gerais no século 
XVIII 

Liana Maria Reis (PUC-MG) 
(Sala 2082) 

(SCL 96) Relações Internacionais e Conflitos 
Étnicos 
A Diplomacia do Interesse Nacional: a política externa do 
Governo Médici 

Cíntia Vieira Souto (UFRGS) 



A França e a americanização do Brasil (1944-1947) 
Georgete Medleg Rodrigues (Universidade de Pari5)) 

Conflitos entre Portugueses e Brasileiros na Primeira 
República 

Juliana Teixeira Souza (UFRJ) 
Os tratados internacionais da República Rio-Grandense 

Joana Bosak de Figueiredo (UFRGS) 
(Sala 3068) 

(SCL 97) Cidadania, Teoria e Ação Política 
Dois modelos de engendramento da cidadania: O caso inglês 
(de Marshall) e o Brasil 

Paulo Mesquita D 'Avi/a (PUC-RJ) 
A noção de cidadania na Proclamação da República 

Ricardo de Aguiar Pacheco (UFRGS) 
A Constituição da Sociedade Civil do Brasil Republicano: 
análise da cidadania do discurso político de Ruí Barbosa 

Manoel José Avila da Silva (CE. La Salle) 
Regulamentando a cidadania: Transições e constituições 
(1946 -1988) 

Claudia Eliana Silveira Lara (P Ur.:;L) 
(Sala 3063) 

(SCL98) Arquitetura, Cidade e Patrimônio 
Histórico 
Casa-Grande do Engenho do Meio: Edifício Definidor de 
Poder 

Juliana Lopes Elias (UFPE) 
Descaracterização das áreas históricas de Caruaru, ação Pa
trimonial X População 

Cvbele Martins Bion (UFP E) 
A Cidadc doRecife - Recortes do velho e do novo através dos 
seus usuários 

Edvânia Gomes (UFPE) 
Modernismo de Florianópolis - O edifício das diretorias 

Eloah Rocha de Castro (UFSC) 
(Sala 3036) 

(SCL 99) Educação, Ensino e Cidadania 
Um projeto chamado cidadania 

Maria José de Carvalho Nascimento (SEE-RJ) 
Educação para a cidadania ou "Dona Cidadania nunca tira 
férias" 

Cíntia Miranda Scelza (UFRJ) 
Ensino de história e cidadania: Relato de uma experiência 

Dulce Helena Canieli (SEE-PR) 
(Sala 2055) 

(SCLIOO) Elites Brasileiras e esforços 
civilizatórios, séculos XVIII e XIX 
Um brasileiro da gema: a contribuíção da obra de Manoel 
Arruda da Câmara para a formação da Pátria (1750 - 181 I) 

Alex Gonçalves Varella (FIOCRUZ) 
A medida do progresso: as elites imperiais e a adoção do 
sistema métrico do Brasil 

Carlos Eduardo Barbosa Sarmento (UFRJ) 
As conferências populares da glória e a construção da 
memória 

Marcelo do Prado Lopes (UFRJ) 
O historiador Joaquim Nabuco e a questão religiosa 

Milton Carlos Costa (UN ESP) 
(Sala 3004) 
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(SCL 101) Cidade, Cultura e Modernidade 
O evanescente e o eterno no conceito de modernidade 

Luíz Carlos R. de Santana (UFRJ) 
Cidadania e violência: Os dilemas do direito moderno em 
Walter Benjamim 

Henrique Estrada Rodrigues (USP) 
O novo flâneur das cidades do século XX, Culturas híbridas 
do espaço urbano 

Andrea Casa Nova Maia (UFMG) 
(Sala 2019) 

(CC253) Representações e identidades: 
miscigenação e cidadania 
Gênero, raça e pobreza no romance de Aluízio de Azevedo 

Susete Souza Carvalho (UNESP) 
Mestiçagem e exclusão: Sílvio Romero e a problemática racial 
no Brasil 

Ricardo Marcolino Pinto (USP) 
Práticas e crenças afro-brasileiras na São Paulo moderna: 
racismo e exclusão social 

Paulo Koguruma (USP) 
Identidade e cidadania: a imprensa negra em São Paulo 

Marinalda Garcia (USP) 
(Sala 3005) 

(CC173) A Cidade de São Paulo no século XIX 
As posturas municipais da cidade imperial 

Ana Paula Noguchi (USP) 
Bibliografia da administrção municipal 

Luci/éia Corrêa Rocha (USP) 
A administração pública na cidade imperial 

Raquel Glezer (USP) 
(Sala 2017) 

(CC96) A Multiplicidade das cidadanias para o 
Homem Antigo 
Pensamento confuciano e a hierarquiezação social na China 

André da Silva Bueno (UFRJ) 
Tranformações econômicas e sociedade hebraica 

Mônica de Souza Alvez da Cruz (UFRJ) 
Relações de prestígio e poder entre celutas e massaliotas 

Adrienne Baron Tacla (UFRJ) 
O estatuto da mulher do Egito Imperial 

Claudio Prado de Melo (UFRJ) 
(Sala 2041) 

(CC25) As múltiplas propostas educacionais 
para a formação do cidadão 
A Escola Pública e a formação do Cidadão 

Rosa Fátima de Souza e Terezinha Quatotti R. 
Nascimento (UNESP) 

A escola étnica e a formação do cidadão 
José Galdino Pereira (PMC) 

Escolas de imigrantes e a formação do cidadão 
Rosa Lydia Teixeira Correa (UNESP) 

Escolas confessionais e a formação do cidadão 
Maria ha Gerth da Cunha (UNESP) 
Maros A. L. Bencosta & Ana Maria Negrão 
(Sala 2043) 



(CC242) o Ensino de História e a Construção 
da Cidadania 
O Ensino de História e a Construção da Cidadania 

Frenando Seffner (UFRGS) 
Qual História? Qual Ensino? Qual cidadania? 

Vera Lúcia Maciel Barbosa (FAPA) 
Ensino de história e currículo multi cultural 

Alzira Betalha Alcântara (UFF) 
(Sala 3008) 

(CC208) Formas de Inserção Social na Idade 
Média 
Os Reinos Bárbaros: Um modelo de Estado tradicional naAlta 
Idade Média Ocidental 

Mário Jorge da Mota Santos (UFF) 
A Igreja Franca e a Instituição Matrimonial na Alta Idade 
Média 

Daniela Bibiani (UFF) 
A cavalaria e seus ideais no "Lancelote, o Cavaleiro da 
Charrete" 

Miriam Impellizieri Silva (UFF) 
Os limites da "cidadania" medieval e o caso dos mouros em 
Castela 

Renata Vereza (USP) 
(Sala 3010) 

(CC189) Intelectuais, Ilustração e Formas de 
Sociabilidade 
Dilemas e paradoxos de um filósofo iluminista 

Berenice Cavalcante (PUC-RJ) 
D. Rodrigo de Souza Coutinho e as razões do iluminismo no 
Império Colonial Português 

Oswaldo Munteal Filho (PUC-RJ) 
Virtude econhecimento: A cidade iluminista e as suas formas 
de sociabilidade 

Antônio Edmilson MRodrigues (PUC-RJ) 
Gabinetes de curiosidades - A materialidade do Esclare
cimento 

José Bittencourt (Museu Histórico Nacional) 
(Sala 30Il) 

(CC68) Fotografia e História: Imagens de um 
tempo de mudanças 

Ana Maria de Souza Andrade Essus (UFF) -
coordenadora 

A fotografia romântica de Marc Ferrez 
Sheila Cabo Geraldo (UFF) 

Imagens do Trabalho do Ambulante nas revistas ilustradas 
cariocas na virada do século XX 

Renata Augusta dos Santos Silva (UFF) 
Pedagogia da Imagem: A Educação como Cartão-Postal 

Armando Martins de Barros (UFF) 
Fotografias: Artefato e Ícone da Modernidade 

Ana Lúcia de Abreu Gomes (UFRJ) 
(Sala 3012) 

(CCll) Projetos de Cidadania e Civilização: 
Minas no século XIX 
A construção de um discurso civilizador na sociedade oito
centista - São João Del Rei e São José do Rio das Mortes -
( 18 10 - 1848 ) 

Maria Augusta do Amaral Campos (UFMG) 
A Festa Auspiciosa: Civilização e progreso no Tijuco - 1815 

Carla Simone Chamon (UFMG) 
Tradição e Modernidade: A resistência de Ouro Preto à 
mudança da capital 

Janete Flor de Maio Fonseca (UFMG) 
Os ciganos e a sociedade mineira no século XIX 

Rodrigo Corrêa Teixeira (UFMG) 
(Sala 3014) 

(CC216) Os "Homens Bons" do Rio de Janeiro: 
História, Espaço e Identidade 
Conflitos entre os "homens bons" do Paço no Rio de Janeiro 
de D. João 

Leila Mezan Algranti (UNICAMP) 
Os 'Homens Bons" da cidade do Rio de Janeiro, 1794 -1822 

Maria de Fátima Silva Gouvea (UFF) 
A Adesão das Cãmaras e a Figura do Imperador 

Iara Lis Carvalho e Souza (UNESP) 
Os "cidadãos" e os chãos urbanos no RS no século XVIII 

Maria Fernanda Bicalho (UFF) 
(Sala 3056) 

(CC24) Mercado, proodução de alimentos e 
estratificação social no Sudeste escravista 
Além dos Cafezais: A diversificação produtiva em uma 
economia cafeeira 

Sônia Maria de Souza (UFF) 
Sistema de casamentos e estratégias de reprodução econômica 
em Minas Gerais 

Carla Maria Carvalho de Almeida (UFJF) 
A produção da liberdade: Alforrias no RJ na segunda metade 
do século XVII 

Antônio Carlos Jucá de Sampaio (UFOP) 
Formação de sistemas agrários: Minas na primeira metade do 
século XIX 

Mônica Ribeiro de Oliveira (UFJF) 
(Sala 3048) 

(CC115) A Imagem em Ação, Cidadania e 
Mídia na História Comtemporânea 
O estilo urbano: A imagem do cidadão 

Maria Cristina Volipi Nacif (UFF) 
Integração Sonora: Rádio e Cidadania no Brasil, nos anos 40 
e 50 

Lia Calabre de Azevedo (UFF) 
Televisão e Cidadania: Perspectivas de estudo 

Sônia Wanderley (UER) 
Imagens Suversivas : Regime Militar e Fotojornalismo no 
Correio da Manhã (1964 - 1969) 

Gil Vicente Vaz Oliveira (USP) 
(Sala 3042) 

(CC64) Música e Política na América Latina: A 
voz da Cidadania 
Tropicália e Nueva Trova Cubana: um estudo comparativo de 

. movimentos musicais na América Latina 
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Mariana Martins Villaça (USP) 
Música engajada no Brasil e no Chile: uma perspectiva com
parada 

Marcos Francisco Napolitano de Eugênio (UFPR) 
Canção e Censura nos anos 70: o caso João Bosco / Aldir 
Blanc 

Semi Cavalcante de Oliveira (UFPR) 
Bossa-Nova: Entre a modernidade e o Nacional Popular 

Jorge Carvalho Pereira da Silva (IMES) 
(Sala 3040) 



(CCI92) o Códice Costa Matoso 
Maria Verônica Campos (FJP) - Coordenadora 

Ouvidoria: Estrutura e Legislação 
Maria Eliza de Campos Souza (FJP) 

Códice Costa Matoso e a Historiografia 
lris Kantor (FJP) 

Registros Científicos 
Ramon Fernandes Grossi (FJP) 
(Sala 3022) 

(CCI07) Cultura, Sociedade e Religiosidade em 
Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX 

Luiz Carlos Villata (UFOP) - Coordenador 
A Igreja em Minas Gerais no século XVIII: o Juízo Ecle
siástico do Bispado de Mariana 

Maria do Carmo Pires (UNESP) 
As Mulheres do Tribunal Eclesiástico de Mariana na segunda 
metade do século XVIII 

Marilda Santana da Silva (UNlCA MP) 
A norma religiosa na alimentação em Minas Gerais na 
primeira metade do século XIX 

Sônia Maria de Magalhães (UNESP) 
(Sala 3020) 

(CCI48) Rio e Recife: Estrutura Urbana e 
Gênese Social do Urbanismo no Segundo 
quartel do século 
"Subvertendo a Ordem", O pensamento urbanístico e os 
subúrbios cariocas nos anos 1920 

Denise Cabral Stuckenbruck (UFF) 
A cidade do Recife no final dos anos 20 e a discussão da 
urbanística moderna 

Fernando Diniz Moreira (UFPE) 
Urbanismo e Estado Novo na cidade do Rio de Janeiro: O 
pensamento urbanístico moderno e o processo de urbanização 
da cidade entre 37-45 

Lúcia Helena Pereira da Silva (NEMU) 
Ordem e Progresso: O pensamento urbanístico no Recife nos 
anos 30 

Virgínia Pontual (UFPE) 
(Sala 3046) 

CC08) Os Doutores e seus Fazeres: Pesquisa 
Histórica sobre Conhecimento Médico ientífico 
e Práticas Médicas 
O Médico de Senhoras: a constituição de uma ciência do 
feminino 

Ana Paula Vosne Martins (UFPR) 
Ciência, saúde e nonna: A mãe científica e sua majestade, a 
criança 

Daniela S. Merheb (UFPR) 
Em busca da "Ciência Médica": Tentativas de legitimação da 
medicina homeopática 

Renata Palandri Sigo lo (UFSC) 
A prevenção da decadência: Discurso médico e medicali
zação da socicdade (Curitiba, 1931/42 ) 

Marília Mezzomo Rodrigues (UFPR) 
(Sala 2(72) 

(CCS3) História Social das Mulheres e Nova 
Cidadania Urbana 

Maria Odila L. Silva Dias (PUC-SP) - Coordenadora 
Tornar-se uma senhora 
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Marina Z. Malu! (PUC) 
O figurino do oficio da costura: um espelho de muitas faces 

Wanda Maleronka Ferron (USP) 
A parteira ignorante:Um erro de diagnóstico médico 

Maria Lúcia de Barros Mott (PUC-SP) 
(Sala 3052) 

(CC217) Cidadão sob suspeita I 
Cidadão sob suspeita I 

Maria Luíza Tucci Carneiro (USP) 
O perigo alemão e os mecanismos de repressão policial no 
Estado Novo 

Priscila Ferreira Perazzo (USP) 
Comunidade alemã sob suspeita 

Eliane Bisan Alves (USP) 
O Partido Nazista em São Paulo 

Ana Maria Deetrich (USP) 
(Sala 3(54) 

(CC132) Os militares e a política no Brasil 
A construção simbólica do anticomunismo militar no Brasil: 
as comemorações da vitória sobre Intentona de 1935 

Celso Castro & Dulcimar Albuquerque (FGV) 
Uma revisão da ideologia do Tenentismo 

Sérgio Murilo Pinto (UFF) 
O exército na consolidação do Império: uma revisão histo
riográfica 

Adriana Barreto de Souza (UFRJ) 
O clube militar: 1890 - 1897 

Claudia Torres de Carvalho (UFF) 
(Sala 2(96) 

(CC92) Construindo o Bairro e buscando a 
Cidadania 
A formação dos bairros populares em Campina Grande 

Martha Lúcia Ribeiro Araújo (UEPB) 
A gênese do bairro de José Pinheiro ( Campina Grande) 

Leonilia Maria de Amorim (UEPB) 
Memória coletiva e cidadania: Reconstruindo a história do 
bairro de José Pinheiro 

Eliete de Queiras Gurjão Silva (UEPB) 
(Sala 3110) 

(CCOS) Conflitos Raciais e Antilusitanos no 
início da Regência - 1831 -1834 
As brigas na praça pública no início da Regência 

Mônica de Souza Nunes Martins (UFF) 
O governo regencial e o controle das diferentes visões da 
liberdade 

Daniel de Pinhos Barreiros (UFF) 
O conf1ito do Teatro - 28/09/1831: uma análise de caso sobre 
a liberdade em construção na Corte do início da regência 

Gladys Sabina Ribeiro (UFF) 
(Sala 3(62) 

(CCI88) Cidadania e Construção no Ordem no 
Brasil 
Cidadania inacabada 

Maria Emília Prado (UERJ) 
Dilemas da cidadania regulada no Brasil 

Márcia Pereira Leite (UFRJ) 
Cidadania e imagens da ordem 

José Augusto S. Rodrigues (UERJ-PUC-RJ) 
(Sala 3059) 



(CC48) Etnicidade e Estado Nacional: A (SCLI03) História Oral e História de Traba-
construção de outras cidadanias lhadores 
A construção da cidadania feminina no Paraguaí 

Maria Angélica V M C. Soler (PUC-SP) 
Etinicidade e Estado Nacional: A construção de outra ci
dadania 

Joaquim Vieira de Campos Neto (PUC-SP) 
CDE: Um pedaço da Espanha no coração de São Paulo 

Maria Candelária V Moraes (PUC-SP) 
(Sala 2084) 

(CC-197) 
Medicinas 

Homens, Cidades, Doenças e 

Vidas enfermas na Campinas do tempo do açucar 
Walter Martins (UNESP) 

Cidade e saúde: Campinas e São Paulo no século XIX 
Kleber Pinto Silva (UNESP) 

Saberes sobre medicinas secretas 
Vera Regina Beltrão Marques (UNESP) 
(Sala 3065) 

(CC133) Nos Limites do Desejo: Pornografia e 
Felicidade Conjugal 
O enfoque dos gêneros e a história: Perspectivas e impasses 

Magali Gouveia Engel (UFF) 
Entre o amor e a música: Casamentos de Chiquinha Gonzaga 

Lícia Gomes Mascarenhas 
Carlos Zéfiro e os limites do desejo 

Celeste M Zenha B. Guimarães (UFF) 
(Sala 2074) 

(CC-213) Produção Cultural e História Social: 
Investigações em curso 
Notas preliminares sobre a memória de Cruz e Souza em 
Florianópolis na Primeira República 

Henrique Espada Rodrigues Lima Filho (UNICAMP) 
Os vândalos do Apocalípse: História do modernismo na 
Amazônia, 1915 - 1935 

Aldrin Moura de Figueiredo (UNICAMP) 
As artes de um negócio: A febre fotográfica em São Paulo, 
1862 - 1886 

Cândido Dominguez Granjeiro (UNICAMP) 
A supertição do doutor: Politizando os domínios da ciência 

Denilson Botelho (UNICAMP) 
(Sala 3038) 

24/07/97 - 14:00 
(SCL 102) Museus, Memória e Patrimônio 
Problematizando o Museu Histórico 

Zita Rozane Possamai (UFRGS) 
A construção da memória nacional: Os 60 anos do SPHAN e 
a política de patrimônio histórico no País 

José Ricardo Orià Fernandes (UNB) 
Considerações sobre inter-relação história-restauração 

Marilene Correa Maia (UFMG) 
Imagens de vida, trabalho e arte - A coleção de imaginária do 
museu de Sobral - Ceará 

Manuelina Maria Duarte Cândido (UECE) 
Monumentos Públicos: A relação entre arte, Estado e 
memória social 

Virgínia Gil Araújo (PUC-RS) 
(Sala 2070) 

"Do Cais à Cidade: os estivadores de Rio Grande nos anos 
60". 

Carlos Alberto de Oliveira (PUC-SP) 
Entre a arte e a tecnologia - velhos padeiros: sua memória, 
seu trabalho, sua história. 

Severino Cabral Filho (UFP) 
História oral de vida operária - Relações de dominação em 
Morro Velho - Nova Lima décadas de 20, 30 e 40 

Andrea Casa Nova (UFMG) 
Na urdidura do labirinto: Um estudo sobre a memória de 
artesãs 

Regina Célia Gonçalves (UFPB) 
Fontes orais para a história contemporânea de Sergipe: 
A luta dos trabalhadores rurais pela posse da terra ( 1985 -
1996 ) 

Antônio Fernando de Araújo Sá (UFS) 
(Sala 2015) 

(SCL 104) História e Historiografia 
Sobre a crítica de Hobsbawm ao revisionismo, uma avaliação 

Modesto Florenzano (USP) 
O queijo e os vermes: uma análise do livro Carlo Ginzburg 

Laura Cristina Melo de Aquino (UFPB) 
. A função pública do historiador como problema da histo
riografia 
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João Alberto da Costa Pinto (UFG) 
O eurocentrismo na historiografia 

Christine Paulelte Rufino Dabat (UFPE) 
(Sala 2019) 

(SCL 105) Ordem e Sociedade na Idade Média 
Culto de Santiago de Compostela: Culto Mariano: dois ve
tores de uma disputa política em Castela 

Renata Rodrigues Vereza (USP) 
A atuação dos homens bons na região de Pombal, Soure, Ega, 
Redinha e Louriçal 

Glacilda Alves (UFRJ) 
(Sala 3038) 

(SCL 106) Ensino de História, Graduação e 
Pós-Graduação 
A pós-graduação e o ensino de história: a relação ensino/pes
quisa e os desafios da pós graduação em história 

Margarida Maria Dias de Oliveira (UN1PE) 
A pós-graduação e o ensino de história: A área de teoria e 
metodologia do curso de pós-graduação da UFPE 

Joana Neves (UFPB) 
Visões de mundo difundidas pela TV e o ensino de História 
no 10 grau: um vínculo possível? 

A lexia Pádua Franco (UFU) 
Projeto, hora do conto - hora da história. Novas possibilidades 
da relação história e literatura em sala de aula 

Fernando Ceflner (UFRGS) 
(Sala 2084) 

(SCL 107) 
Curriculares 

História, Ensino e Propostas 

O ensino da história de Sergipe no 10 grau 
Lenalda Andrade Santos (UFS) 

Mudanças no ensino de história em Minas Gerais 
Lana Mara de Castro Simam (UFMG) 



o ensino da História no projeto de Educação para populações 
indígenas do Norte do Paraná 

Maria Dolores Zundt (UEL) 
Estudos Sociais e Cidadania 

Diane ~aldez (UFG) 
(Sala 2080) 

(SCL 108) Igreja, Religiosidade e Vida Social 
nas Primeiras Décadas do Século XX 
Quem tem medo de pobre? Intervenção e mudanças no co
tidiano dos excluídos 

Waldeci Ferreira Chagas (UNIPE) 
D. João Nery, bispo de Campinas e o Seminário de Santa 
Maria como instrumento da roftlanização ( 1913 - 1919 ) 

Marcus Levy Albino Bencoslta (UFPR) 
Reavaliação da idéia de mecianismo na Guerra do Contestato 

Paulo Pinheiro Machado (UFSC) 
As resistências ao agostianismo em Franca 

Maria Aparecida Chiarelo da Silva (UNESP) 
(Sala 30/6) 

(SCL 109) 
Memória 

Belo Horizonte, Cidadania e 

A Metrópole Cinquentenária: Belo Horizonte ( 1897 - 1947) 
Luiz Mauro do Carmo Passos (UFMG) 

Habitação popular em Belo Horizonte:. O bairro Dom Cabral 
( 1964 - 1982 ) 

Carla Ferretti Santiago (PUC-MG) 
BH e o Presépio do Pipiripau: construindo a modernidade: 

Renato da Silva Dias (UFMG) 
Vestígios de cidadania: as queixas do povo do serviço de 
bondes em Belo Horizonte nos anos 30 

Vera Chacham (UN/CAMP) 
(Sala 3052) 

(SCL 110) Relações Internacionais e Acervos 
Documentais 
Arquivo histórico de Joinville: Diferentes possibilidades de 
pesquisa 

Cláudia Fonseca Ramos e Janine Silva 
Arselle de Andrade da Fontoura (AHJ) 

Os Instintos Históricos-Geográficos do Brasil, do Uruguaí e 
do Rio da Prata: uma perspectiva comparativa 

João Paulo Garrido Pimenta (USP) 
A documentação diplomática como fonte primária: avaliação 
crítica 

Juçara Zdonek Mongelo (UFRGS) 
O Governo Brasileiro e a Atas do Congresso Anfictiônico do 
Panamá 

Francisco Luiz Teixeira Vinhosa (UFMG) 
( Sala 3(04) 

(SCL 111) Imagens Femininas 
A mulher em revista 

Julianna Eluze Carrera Malerha (UFRJ) 
O mito da maternidade: Uma leitura das teses sobre alei
tamento (1838 - 1913) 

Washington Dener dos Santos Cunha (UFRJ) 
O imaginário cristão: acerca da mulher colonial 

Juliana Teixeira Souza (UFRJ) 
A vida cotidiana de 1~1Ulheres. Representações da literatura na 
história 

Luciana de Campos (UNESP) 
(Sala 3// 2) 
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(SCL 112) Resistência e Revoltas Políticas no 
Brasil dos séculos XIX e XX 
A Bernarda de Francisco Inácio no contexto da Independência 

Marisa Saenz Leme (UNESP) 
Imagens da Revolução Farroupilha 

Alexandre Miranda de Almeida (UFRJ) 
A revolta dos marimbondos em Pernambuco 

Kátia Marcelina de Souza (SEC-PCB) 
Homens do mar: Marinheiros e oficiais na Armada brasileira 
- 1880 - 1910 

Álvaro Pereira do Nascimento (UN/CAMP) 
(Sala 3063) 

(SCL 113) Intervenção Federal e Poder 
Municipal 
O binômio Autonomia X Intervenção Federal na cidade do 
Rio de Janeiro - 1955-60 

Mônica Piccolo Almeida (UFRJ) 
Os limites da cidadania social em Porto Alegre - 1880 - 1930 

Sônia Ranincheski (CE. La Salle) 
Trajetórias de uma cidade: a cidade da Parahyba do Norte e 
os seus encontros com a modernidade - 1900 - 1930 

Edna Maria Nóhrega Araújo (UFPB) 
A função de polícia política na cidade do Rio de Janeiro 
(1808-1932) 

Henrique Sanet (APRJ) 
(Sala 3036) 

(SCL 114) O Nordeste e a Construção de 
Identidades 
Os homens tristes: Construção e desconstrução histórica do 
ser nordestino 

Rodrigo Ceballos (UFPB) 
Tristão de Alencar Araripe Júnior e a molecagem cearense 

Marco Aurélio Ferreira da Silva (UECE) 
Especificidade do processo histórico de Sergipe 

Rui Belém de Araújo (UFS) 
O Ceará das borboletas. O Ceará e a comissão científica de 
1859 - 1861 

Titos Riedl (URCA) 
(Sala 3012) 

(SCL 115) História, Arte e Imaginário 
Arquitetura barroca na América Latina - séculos XVII e 
XVII cidade de Goiás, um estudo de caso 

Rosemary Arantes Isaac (UFG) 
Representação da morte paterna no túmulo 

Tiago Castelo Branco Lourenço (F/NP) 
O estatuto social do artista na sociedade colonial mineira 

Raquel Quinet Pifano (UFJF) 
Como se forma um artista? As ambiguidades das ações do 
governo do estado da Escola de Belas Artes ( 1951 - 1957 ) 

Samira Margotto (USP) 
(Sala 3020) 

(SCL 116) O Momento Estudantil na História 
Estado Novo e colaborucionismo estudantil 

Altemar da Costa Muniz (UECE) 
Movimentos estudantis no Brasil ( 1964 - J 984 ) 

Solange Carlos de Lima (UFPB) 
Táticas da luta contra a ditadura 

Flávia Teixeira Ribeiro (UFRJ) 
O Mito do Poder Jovem: A Identidade da U.N.E e do M.E 

José Alberto Saldanha de Oliveira (UFJF) 
(Sala 2074) 



(CC 145) Mulheres e Violência 
Eu não errei, eu amei! O adultério feminino e os crimes de 
paixão - São Paulo - anos 20 e 30 

Andrea Borelli (PUC-SP) 
Violência e Liberdade: Fortaleza: 1920 - 1940 

Noélia de Souza (UECE) 
Paixão, sedução e violência 

Vera Lúcia Puga de Souza (UFU) 
Descortinando o Poder e a Violência nas relações do gênero 
- Uberlândia MG (80 /94) 

Claudia Costa Guerra (UFU) 
(Sala 3014) 

(CC255) Memória e construção de identidades 
Modernismo e modernidade no Rio: "Lanterna Verde" e a 
Sociedade Felipe d'Oliveira 

Gabriela Oigman (UFF) 
Modernismo e modernidade no Rio: A revista "Festa" 

Carla Guedes Martins (UFF) 
O diálogo dos tempos: A memória do cativeiro e a construção 
de identidades sociais entre descendentes de escravos brasilei
ros 

Karina Cunha Batista (UFF) 
(Sala 3005) 

(CC251) História oral, memória e identidade na 
Foz do Itajaí 
História e memória na imigração italiana no Itajaí - Mirin (SC) 

Ivan Carlos Serpa (UNIVALE) 
Memória popular na instituição - O sanatório Santa Beatriz 

Francisco A. Braun Neto (UNIV ALE) 
Marejada - Uma festa luso-açoriana: lugar de memória e 
invenção de tradições 

Honório Bertolini 
História e memória da população afro-Itajaíense 

José Bento Rosa da Silva (UNIVALE) 
(Sala 3006) 

(CCI64) Dimensões da Questão Nacional 
As múltiplas dimensões da questão nacional 

Daniel Aarão Reis Filho (UFF) 
Nação e democracia: a crise política de agosto / setembro 
/961 Jorge Ferreira (UFF) 

Os trotskistas c a questão nacional: 1930 - 1934 
Ricardo Figueiredo de Castro (UFF) 
(Sala 3062) 

(CC52) 
sanitaristas, 
urbanistas 

Os profissionais da cidade: 
engenheiros, arquitetos e 

Paula Souza e a fundação da Escola Politécnica de São Paulo 
Josianne Francia Cerasoli (UNICA MP) 

Joseph-Antoine e o Vale do Anhangabaú 
Carla Machado Thomazella (UNICAMP) 

Sanitarismo e preocupações estéticas: Ramos de Azevedo e 
o Mercado Central em São Paulo 

Maria Stella Martins Brecciani (UNICAMP) 
Lúcio Costa e a construção de Brasília 

Abilio Guerra (UNICAMP) 
(Sala 3054) 
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(CC03) Nação, nacionalismo e pensamento 
conservador 

Vírgínia Fontes (UFF) - Coordenadora 
A Editora Revisão: neonazismo, gennanismo e nacionalismo 
alemão 

Natália dos Reis Cruz (UFF) 
O Nazismo no Brasil - 1930-40 

Nara Maria Carlos de Santana (UFF) 
Cultura popular e nação: Sílvio Romero e o folclore 

Kaori Kodama (UFF) 
(Sala 3059) 

(CCI44) Historiografia, Estado e Cidadania 
Ação coletiva nas Minas Setecentistas em sua relação com o 
Estado 

João Pinto Furtado (UFOP) 
O intervencionismo estatal e o conceito de Estado Castilhista 
- Borgista na 
recente historiografia política gaúcha 

Gunter Axt (USP) 
Violência de estados e direitos humanos na passagem do 
Império à República 

José Miguel Arias Neto (UEL) 
O magistrado imaginário 

Marília Helena P.L. Schneider (USP) 
(Sala 3022) 

(CC210) Mulher, Saúde e Trabalho 
Mulher, trabalho, saúde na unidade familiar de produção: o 
contexto do Norte Novo de Maringá 

Hilda Pivaro Stadniky (UEM) 
O processo de trabalho sob a ótica feminina 

Ruth Ribeiro de Lima (UEM) 
As mulheres de "Jesus" no universo dos ilegítimos 

Maria Adenir Peraro (UFMT) 
(Sala 3110) 

(CCI68) Preservação do Patrimônio Cultural e 
Identidade 
A questão do patrimônio: Arquitetura, Memória e Gestão 
Urbana 

Rodrigo Otávio de Marco Meniconi (UFMG) 
I nventários urbanos: a história dos espaços de Belo Horizonte 

Ms. Fernanda Borges de Moraes (UFMG) 
História c Identidade no Bairro Floresta / Belo Horizonte 

Ms. Maria Cristina Villefort Teixeira (UFMG) 
(Sala 3008) 

(CC212) Literatura e História Social 
O jogo dos sentidos: Os literatos e a popularização do futebol 
no Rio de Janeiro ( 1814 - 1821 ) 

Leonardo Afonso de Miranda Pereira (UNICAMP) 
Ao som da marimba: Luiz Gama e as primeiras trovas de 
Getulino 

Elciene Azevedo (UN/CAMP) 
Academia Brasileira de Letras e um projeto nacional 

Alessandra EI Far (USP) 
Jorge Amado: escritor de putas e vagabundos? 

Ana Paula Palamartchuk (UNICAMP) 
(Sala 3018) 

(CC66) Índios e Missionários no Brasil Colonial 
Trabalho indígenas nas propriedadesjesuíticas em São Paulo 
John M. Monteiro (UNICAMP) 



Perspectivas teóricas para a reinterpretação dos textos dos 
Jesuítas - a obra de Anchieta 

Maria Regina Celestino de Almeida (UFF) 
O mito da terra sem males: A literatura clássica sobre tupi
guarani 

,Cristina Pompa (UNICAMP) 
O Indio na Historiografia Brasileira Contemporânea 

Ronaldo Vainfas (UFF) 

(CC201) Urbanização e cidadania 
O Subúrbio do Rio de Janeiro - sua formação 

Joaquim Justino Moura dos Sant,?.\' (USP) 
São Paulo - 1946-1950: A Bela Esfarrapada 

Persio Santiago (USP) 
A "l3-evista Brasiliense"e as Politicas Públicas, 1956-64 

Italo de Aquino (USP) 
(Sala 3048) 

(CC8S) Movimentos Sociais no Triangulo 
Mineiro 
Projeto: Bairro Alvorada - Memória c História 

Coraly Gará Caetano(UFU) 
Bairro Alvorada: Suas lutas c significados 

Leila Almeida (UFG) 
Trabalhadores em Luta pela Terra no Triângulo Mineiro -
1989-6 

Llcia Márcia Re::ende Silva (UFG) 
A organização dos trabalhadores em Goiás 

Cristina Cássia de Moraes (UFG) 
(Sala 3040) 

(CCISO) Processos judiciais como fonte 
histórica: a construção e o uso 
Processos Judiciais: criminalização e controle 

Joana Maria Pedro (UFSC) 
Entre uniões c separações: Cenas c dramas do cotidiano 
conjugal 

Maria de Fátima Salum Moreira (UNESP) 
Processos judiciais: Construção e uso na História Política 

Loiva Otero Félix (UFRGS) 
Processos judiciais: Pedagogia das condutas 

Roselane Neckel Kupka (UFSC) 
(Sala 2082) 

(CC72) Civilização e Ordenamento da Natureza 
A História Natural e o I mpério Colonial Português: Um estudo 
comparado entre Goa e o Rio de Janeiro (1750-1800) 

Anita Correia Lima de Almeida (UFRJ) 
Hortos c jardins botânicos na colônia na 2" metade do século 
XVIII 

Cláudia Beatriz Heynemann (UFRJ) 
O Mal-estar aquém da civilização 

Dominichi Miranda de Sá (UFRJ) 
A Academia Real das Ciências de Lisboa e o mundo natural 
das colônias - 1779-1808 

Oswaldo Munteal Filho (UFRJ) 
(Sala 2072) 

(CC-136) Identidade e Territorialidade 
Bairro de Mulheres: Mito e História 

Neusa Maria Mendes de Gusmão (UNICAMP) 
Terras do Curuá: Patrimônio dos Negros 

Eurípedes Antônio Funes (UFCI[ARA) 
Terras de Negro no Vale do Ribeira 

Lurdes de Fátima Bezerra Carril (USP) 
(Sala 3056) 
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(CC137) Sociealidades Urbanas: A celebração 
da (Des) Ordem 
A Festa do Divino em Porto Alegre, no século XIX 

. M~ra Regina do Nascimento (PUC-RS) 
Clda~ao:. ser ou não ser? Uma questão da criminologia 

Piem Gabrielli Bedin (F AP A) 
A contra-ordem Colonial 

L~iz Ricardo M Centurião (PUC-RS) 
A sociedade urbana vista através de seus espaços públicos: O 
caso do Parque Farroupilha Porto AlegrelRS 

Manolo Silveiro Cachafeiro (PUC-RS) 
(Sala 3046) 

(CC-16) A missão se transforma: experiências 
jesuíticas na América Portuguesa 
Imagens e Conflitos Sociais: a disputa inaciana pela posse das 
aldeias 

Ronald Raminelli (UFPR) 
Missionar e regalias: Privilégios jesuíticos em Portugal no 
século XVI 

Paulo Assunção (USP) 
A Visita do Pe. Inácio de Azevedo e a reorganização do 
governo jesuítico na América Portuguesa 

Rafael Chambouleyron (UFPA) 
(Sala 2096) 

(CCI84) História e Providência no Pensamento 
Clássico 
A noção de providência na Scienza Nuova de Giambattista 
Vico: Transposição e reatualização de um conceito clássico 

Sônia Maria Siqueira de Lacerda (UNB) 
Adam Smith: Providência ou história? 

Maria Gabriela Carneiro de Carvalho (PUC-RJ) 
A razão como intérprete da providência: A filosofia da 
história de Gotthold Ephraim Lessing 

Vicente Dobroruka (UNB) 
Providência, retórica e história em Alexis de Tocqueville 

Marcelo Gantus Jasmin (PUC-RJ) 
(Sala 2041) 

(CC60) Livro didático e ensino de história 
Para onde vai o ensino da história? 

Jaime Pinsky (UNICAMP) 
Historiografia e livros didáticos 

Lucilene Reginaldo (FCL-RP/SP) 
A valiação crítica dos livros didáticos 

Carla Bassanezi (UNICAMP) 
Sincronia e diacronia no ensino de história 

Maria José Acedo Del Olmo (UVP) 
(Sala 2017) 

(CC207) A participação política na antiguidade 
Poder e participação na Antiga Mesopotânia: Entre o "des
potismo"e a "democracia" 

Marcelo Rede (UFF) 
Os .usos do feminino: Alguma "Iicões" sobre participação na 
pohs 

Marta Mega de Andrade (USP) 
Cidadania e participação política na República Romana no séc 
11 a.c. 

Sônia Regina Rebel de Araújo (UFF) 
Repensando a participação política no Baixo Império Romano 

Calos Augusto Ribeiro Machado (USP) 
(..'lala 2043) 



(CC183) Práticas Culturais, identidades e poder 
Tentativas de desconstrução de um imaginário político - A 
queda de Vargas 

Maria Beatriz de Araújo Moreira (UFRJ) 
A experiência educacional anarquista 

Claudia Soares de Azevedo (UFRJ) 
Religiosidade e espaço urbano: A presença da igreja católica 
nas favelas cariocas (1900-1930) 

Virgínia A. Castro Buarque (UFRJ) 
A luta pelo monopólio do conhecimento científico: A con
cepção de história e a narrativa de Jules Michelet 

Paulo Sérgio Pinto Mendes (UFRJ) 
(Sala 3042) 

(CC75) Guerra do Paraguai: discursos sobre a 
cidadania 
Os (in)voluntários da Pátria 

Rosemare Souza Guedes Moreira (USU) 
Índio: guerreiro ou soldado 

Alisolete Antonia dos Santos (UCDB) 
Entre a sombra e a luz: Brasil e Paraguai na Guerra da Tríplice 
Aliança - discursos de modernidade 

Maurício Mungioli (USU) 
(Sala 2055) 

(CC 258) Entre o local e o global: a cidadania em 
questão no Brasil contemporâneo 
Os Anos JK e FHC: problemas da cidadania no Brasil em dois 
momentos da internacionalização do capitalismo 

Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida (PUC-SP) 
Duas Administrações, Duas Concepções, distintas de Ci
dadania 

Jair Pinheiro (UNJCSUL) 
Da Cidade Industrial à metrópole Global: diferentes formas 
da segregação social e da luta pela cidadania em São Paulo 
(PUC-SP) 

Maura Pardini B. Veras 
Participação Popular em São Paulo: duas concepções de ci
dadania 

Joana Aparecida Coutinho (NEJLS) 
(Sala 3065) 

(CC42) Documentos em 
transformadas 

linguagens 

A iconografia medieval tarnsformada em poesia por João 
Guimarães Rosa 

Tereza Aline Pereira de Queiroz (USP) 
"A hora e a vez de Augusto Matraga" de João Guimarães Rosa 
transfornlada em cinema 

Maria Aparecida de Aquino (USP) 
A ditadura de Manuel Odria transformada em romance -
"Conversa na Catedral" - por Mario Vargas Liosa 

Zilda Marcia Gricoli lo/wi (USP) 
(Sala 3011) 

(CC61) Cidadania e História - um balanço sobre 
História política e liberalismo: trajetórias e crise 
de paradigmas. 
A "aliança política" e o liberalismo como civilização 

Marcos Cezar de Freitas (JF A) 
Repensando a História Política: uma experiência de pesquisa 

Cecília Helena L. de Salles Oliveira (USP) 
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Repensando a História política: contribuições de Marx e 
Febvre 

Jzabel Andrade Marson (UNICAMP) 
(Sala 3068) 

(CC241) A terra: Memórias, identidades, 
migrações e direitos 
A terra: Memórias, identidades, migrações e direitos 

Cléria B. da Costa (UNB) 
A terra: Memórias, identidades, migrações e direitos 

Nancy Alessio Magalhães (UNB) 
A terra: Memórias, identidades, migrações e direitos 

Diga Rosa Cabrera Garcia (UFG) 
(Sala 3010) 

24/07/97 16:00 horas 
(SCLl17) Política e Revolução na América 
Latina 
O "Partido Obrero Revolucionário" Na Rev. Boliviana de 
1952 

Everaldo de Oliveira Andrade (USP) 
Uma onda conservadora sobre a América Latina 

Waldir José Rampinelli (UFSC) 
Festa e golpe de Estado Colombia 

Cesar Ayala (UFSC) 
A influência das mobilizações sociais na transição: Um estudo 
sobre as "protetas" chilenas. 

Fabiana de Souza Fredrigo (UNESP) 
(Sala 2072) 

(SCLl18) Os Militares e a esquerda 
O "soldado-cidadão": militares de esquerda no Brasil (1930-
1996) 

Andréa Paula dos Santos (USP) 
Militares e Militantes: O discurso em questão 

Priscila Carlos Brandão. (UFOP) 
A construção do Heroísmo Militar no Brasil 

Manuel Domingos Neto (UFC) 
A experiência da ação popular no Paraná 

Reginaldo B. Dias (UEM) 
(Sala 2074) 

(SCLl19) História Regional e Regionalismo 
Material Instrucional de Historia Regional: uma experiência 

Elizabeth Madureira Siqueira (UFMT) 
Regionalismo Comparado: História e Historiografia 

Mariza Alexandre da Silva (UFPB) 
A semana de Arte Moderna, regionalismo e a política 

Guaracy Medeiros de Assis. (UFPB) 
História de Vida do homem Pantaneiro - O boiadeiro no 
Pantanal 

Eudes Fernando Leite (UFMS) 
(Sala 2090) 

(SCL120) Resistência Negra e represssão 
"O Código Negro": A utilização do Pelourinho na cidade de 
Belém do Grão Pará (Século XIX) 

Cláudia Márcia Dias Silva (UFP A) 
Cidade Baixa território Negro 

Jane Rocha de Mattos (UNISINOS) 
"Com dois te vejo, com cinco te prendo ... "Será? Força policial 
versus escravos no Recife do século XIX: 1840-1850 



Wellington Barbosa da Silva (SES-PE) 
Soldados, pardos e negros no levante de fevereiro de 1823 no 
Recife 

Marcus 1. M de Carvalho (UFPE) 
(Sala 3022) 

(SCL121) 
educacionais 

Educadores e instituições 

O Centro de Ciências Humanas Letras e Artes e o Ensino 
Superior na Paraíba (1964-1984) 

Maria de Fátima da Silva (UFPB) 
O Educandário Pestalozzi de Franca: Uma "nova" filosofia 
educacional 

Vera Irene Jurkevics (UNESP) 
A memória de uma Elite Intelectual: Os professores aposen
tados do curso de engenharia da UFPE 

Ricardo José Lima Bezerra (UFPE) 
Participação do Conselho Estadual de Educação do Paraná na 
Política Educacional Paranaense na década de 1980 

Hudson Siqueira Amaro (USP) 
(Sala 3038) 

(SCL122) Cidade, imagem e representação 
A escrita da cidade em "a capital", de A velino Fóscolo 

Luciana Marino do Nascimento (UFMG) 
Imagens das cidades: Fragmentos e montagem da fisionomia 
urbana do alto sertão paraibano 

Osmar Luiz da Silva Filho (UFPB) 
Teias sendo trançadas: cidade e memória 

Franciane Gama Lacerda (UFPR) 
(Sala 3040) 

(SCL123) Trabalhadores e Organização 
profissional 
A modernidade empresarial e a tradição dos trabalhadores 

Maria do Carmo dos Santos Bastos (UFSC) 
A Casa do Economista de Minas Gerais: a construção de uma 
identidade de classe 

Thais Velloso Cougo Pimentel (UFMG) e Érika de Faria 
Reis (UFMG) 

Processos trabalhistas: possibilidades e limites na pesquisa 
histórica 

Rinaldo José Varussa (PUC-SP) 
Cidades, trabalhadores e ferrovias. A conquista do oeste 
paulista, 1850-1920 

Maria Lúcia Lamounier (UNESP) 
(Sala 3J10) 

(SCL124) Jesuítas e Santo Ofício no Brasil 
Inquisição e poder: para além do processo inquisitorial 

Adriana Romeiro (UFMG) 
A Chegada do Santo Oficio ao Brasil Colonial 

Ângelo A. F. de Assis (UFF) 
Triunfo da Desrazão 

Sylvana Maria Brandão de Aguiar (UFPE) 
A Expulsão dos Jesuítas do Brasil por Pombal e a confiscação 
dos seus bens 

Regina Célia de Melo Morais (UFRJ) 
(Sala 3048) 

(SCL125) Estado e sociedade no Brasil, Séculos 
XVI a XIX 
São Miguel de Meretibe: Aldeia de Índios e Missionários 

Gustavo Vilar (UFPE) 
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O Crime sob o olhar do Estado Colonial Português em Rio 
Grande de São Pedro 

Augusto da Silva (UFRGS) 
Os suplicantes da capitania do Rio Grande de São Pedro no 
início do séc. XIX 

André Atila Fertig (UFRGS) 
A idéia de pobreza no Rio Grande do Sul no início do século 
XIX 

Márcio da Silva Ezequiel (UFRGS) 
(Sala 3014) 

(SCL126) Fontes para a pesquisa histórica: 
História Oral e Imprensa 
No Camarim das palavras: A aplicação da metodologia de 
História Oral em Porto Alegre 

Eliane Rosa Garcia (UFRGS) 
A História Oral na UNISINOS 

Ieda Gutfreind (UN1SINOS) 
Os jornais como tema de pesquisa histórica 

Marlene de Fáveri (UDESC) 
A História Oral na investigação dos usos e interpretações de 
um discurso: O discurso da "laboriosidade germânica" em 
Blumenau/SC. 

Méri Frotscher (UFSC) 
(Sala 3016) 

(SCL127) Práticas cotidianas e intervenções do 
aparato público municipal 

Silvana Bandoli Vargas (UFF) 
Construção da presidente Vargas: participação ou exclusão? 

Wander Paulus de Souza dos Santos (UERJ) 
Um Olhar sobre a Princesa Isabel (PB) dos Anos Vinte 

Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano (UFPE) 
A construção do espaço imperial na cidade do Rio de Janeiro: 
A vida política carioca e as transformações urbanas no início 
do século XIX 

Andréa Slemian (USP) 
(Sala 3063) 

(SCL128) História da Infância na República 
Infância vigiada: Representações sociais sobre a infância po
bre em Fortaleza no início do século XX 

Josinete Lopes de Souza (FURC) 
Menores abandonados e o projeto republicano 

Judite M B. Trindade (UFPR) 
Vida Doméstica: Família e Infância (1926-1955) 

Olga Brites da Silva (PUC-SP) 
Da infância terrível à infância cidadã: o projeto de infância da 
modernidade brasileira 

Maria Auxi/iadora Moreira dos Santos Schmidt (UFPR) 
(Sala 2084) 

(SCL129) Mídia, propaganda e censura 
Os limites da criação: Doutrina e censura 

Creusa de Oliveria Berg (USP) 
Propaganda, corpo e história: Antigos problemas, novas 
questões 

Denise B. de Sant 'Anna (PUC-SP) 
O lugar da mídia: Cidadania e construção do espaço público 
nos anos 90 

Sérgio de Sousa Montalvão (UFRJ) 
Na Era da Guerra Fria: A imagem do Ocidente na Imprensa 
Brasileira (1946-1960) 

Débora Bithiah de Azevedo (UNB) 
(Sala 2017) 



(CC254) Memória e história: trabalhando com 
entrevistas 
O despertar de Nina: Da disputa de memórias à construção de 
um mito 

Juliana Carneiro (UFF) 
Metamorfoses do exílio 

Fernando L. Vale Castro (UFF) 
Memória urbana 

Paulo César Araújo (UFF) 
(Sala 3005) 

(CC243) Buscando a Cidadania 
Quem reza para São Jorge ... Acende uma vela para Ogum 

Felipe Santos Magalhães (PUC-SP) 
Prostitutas de Foz do Iguaçu durante a construção da usina de 
Itaipu 

Maria de Fátima Bento Ribeiro (PUC-SP) 
Conquistando a cidadania através do violão 

Sérgio Estephan (PUC-SP) 
Futebol e Cidadania 

Carlos Henrique Ferreira da Silva (PUC-SP) 
(Sala 3059) 

(CC259) Civilização e Cidadania Tutelada no 
Pensamento Brasileiro (século XIX) 
O amálgama da nação 

Mirian Dahlnikoff (USP 
Inclusão e Exclusão na Política Indigenista do Império 

John Manuel Monteiro (UNICAMP) 
A Alternativa Antiliberal: O Republicanismo Positivista em 
São Paulo 

Angela Alonso (USP) 
(Sala 2082) 

(CC63) Ordem Pública e Cidadania 11. 
Notícias da prisão: Notas sobre o sistema penitenciário em 
São Paulo na passagem para o século XX 

Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura (USP-FFLCH) 
Violência policial - Democracia - Dilemas da cidadania 
brasileira 

Eda Maria Goés (UNESP) 
São Paulo na virada do século: Ordem e desordem 

Sidnei José Munhoz (FUEM) 
Cultura e Política: (Des)caminhos de uma aventura (Uber
lândia- 1960-1990). 

Carlos Henrique de Carvalho (UFU) 
(Sala 301 I) 

(CC120) Neo-Conservadorismo e Cidadania 
A ascensão da nova direita nos Estados Unidos 1989-1997 

Sabrina Evangelista Medeiros (UFRJ) 
A Nova Direita na Federação Russa 

Marcelo Ramalho (UFRJ) 
Transformações do capitalismo no entreguerras e ascensão do 
fascismo 

Alessandra Carvalho (UFRJ) 
(Sala 3050) 

(CC71) A conquista da cidadania - Um recorte 
de gênero 
Eleições na Universidade no nível das representações - A 
questão do Gênero 

Lená Medeiros de Menezes (VERJ) 
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Universidade e Gênero - Desigualdade na academia 
Tania Maria C. Carvalho Neto (UERJ) 

Anarquistas - Ecos do Protesto Feminino 
Angela Maria Roberti Martins (VERJ) 

Diretas-já; um olhar sobre o feminino 
Ana Maria Batista (VERJ) 
(Sala 31 12) 

(CCI70) De quem Fala a Quem Escreve. O 
Projeto de Pesquisa em História Oral. Questões 
Metodológicas. 
Fala de Índio, História do Brasil. A História Oral das Etnias 
Indígenas 

Edinaldo Bezerra de Freitas (UNIR) 
A Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis - GO: Lugar 
de práticas e memórias 

Euda da Silva Raposo (UNB) 
Família e Sociedade: Papéis Sociais, Representações e Cotidi
ano em Planaltina (1940/1956) 

José Carlos Monteiro da Glória (VNB) 
Escola: "Risonha e Franca"? Quotidiano: hierarquização e 
disciplinarização na escola em Brasília (anos 60/90) 

Everson Lopes Frossard (UNB) 
(Sala 3068) 

(CC227) Instituições, poder e cidadania 
Fanlília, poder e controle social 

Gizlene Neder e Gisálio Cerqueira Filho (UFF) 
Gênero, disciplina e cidadania no Rio de Janeiro 

Patrícia Loyola Amaral (VFF) 
No Brasil Republicano, mulheres à sombra ... 

Maria Anita Buthod (UFF) 
Resistências ao/do moderno 

Luiz Augusto Fernandes Rodrigues (UFF) 
(Sala 2080) 

(CC09) Movimentos Grevistas nos anos 50 e 60: 
Estudos de caso e reavaliação historiográfica 
Um porto a ver navios: Greves em Santos nos anos 1961-1964 

Fernando Teixeira da Silva (VNICAMP) 
O maio de 1968 no ABC: Uma greve para pensar a história 

Antonio Luigi Negro (UNICAMP) 
Vozes rebeldes nos anos dourados: A greve dos 400 mil de 
1957 

Paulo Fontes (UNICAMP) 
A greve de 1953 sob um outro olhar 

Hélio da Costa (UNICAMP) 
(Sala 3012) 

(CC211) Pesquisa histórica e retórica da 
imagem 
Cenários Alegóricos de Henfil (1964/1980). 

Marcos A. da Silva (USP) 
Publicidade na Imprensa Paulistana (1890-1915) 

Heloísa F. Cruz (PUC-SP) 
Imagens do Carnaval Brasileiro (anos 20 e 30) 

Zélia L. da Silva (UNESP) 
(Sala 3052) 

(CC236) Os Primórdios da Assistência 
Hospitalar em Belo Horizonte: Uma necessidade 
e suas improvisações (1894-1920) 
A Gênese dos problemas de saúde em Belo Horizonte 



Rita de Cássia Marques (UFMG) 
Mônica Li::. Miranda (UFMG) 

Filantropia e Assistência Médica aos pobres nos primórdios 
de Belo Horizonte, 1899- I 930 

Marco Antônio de Souza (FINP) 
(Sala 3036) 

(CCI86) A Etnia Guarani e a Sociedade 
Colonial 
Missões Jesuítico - Guarani: as evidências da Arqueologia -
Histórica 

Amo Alvarez Kern (PUC-RS) 
Organização e Hierarquia interna dos Povoados na segunda 
metade do século XVIII 

Maria Cristina dos Santos (PUC-RS) 
Demanda e oferta de "oficios mecânicos: Buenos Aires, sécu
los XVII e XVIII 

Eduardo Santos Neuman (PUC-RS) 
(Sala 3008) 

(CC58) Entre Práticas e Representações: a 
mÍmeses transformadora, cosmopolitismo e 
identidade nacional 
O cinema hollywoodiano e o processo de cosmopolização da 
cidade de São Paulo 

Carla Miucci Ferraresi (USP) 
Manuel Araújo de Porto Alegre: nacionalismo e atividade 
literária no Segundo Reinado 

Letícia Coelho Squef[ (USP) 
As práticas e as representações: Reelaboração das religiosi
dades afro-brasileiras na "Metrópole do Café". 

Paulo Koguruma (USP) 
(Sala 3010) 

(CC91) História, documentação e cidadania: A 
Questão Agrária na Paraíba: 
Cartas de Sesmarias: Marcos da conquista da terra na Paraíba 

Irene Rodrigues da Silva Fernandes (UFPB) 
A Terra como Exclusão dc Cidadania no Império Brasileiro 

Rosa Maria Godoy Silveira (UFPB) 
Questão Agrária, Estado e Cidadania na Paraíba 

Laura Helena Baracuhy Amorim (UFPB) 
O Papel da Imprensa na construção da História dos Campone
ses na Paraíba 

Patrícia Sousa Montenegro (UFPB) 
(Sala 3004) 

(CC140) O Cidadão na saúde e na doença 
História, doença e imaginário: Uma abordagem teórica 

Ítalo Arnaldo Tronca (UNICAMP) 
Epidemia: O cidadão e a morte anuneiada 

Liane Maria Betucci (UNICAMP) 
O Suicídio No Meio Urbano: Discursos na construção de uma 
"realidade" 

Fábio Henrique Lopes (UNICAMP) 
Uma fonte para o estudo da saúde: O fundo "Irmandade de 
Misericórdia de Campina 

Maria Lúcia Peccioli Galli (UNICAMP) 
(Sala 2096) 

(CC169) Cidadania e identidade étnica no Vale 
do Itajaí 
Turismo e festa: a invenção da cidade étnica 
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Maria Bernadete Ramos Flores (UFSC) 
Itajaí: cidadania e pluralidade étnica - A maquiagem possível 

José Roberto Severino (UNIVALE) 
O pangermanismo e a construção da cidadania 

Sálvio Alexandre Muller (URB) 
A cidade como representação: Teutos no Vale do Itajaí 

Balbino Simor Rocha (URB) 
(Sala 2043) 

(CC-17) As minas encobertas: A presença de Pe. 
Vieira na Amazônia (século XVII) 
E a liberdade chegou nos confins da Amazônia: A questão da 
liberdade indígena no projeto missionário do Pe. Vieira 

Dalva Guedes (UFP A) 
O semeador e a semeadura: Os sermões do Pe. Vieira e a 
sociedade colonial na Amazônia seiscentista 

Fábia Martins (UEPA) 
O maior serviço e a maior glória de Deus: as cartas do Pe. 
Vieira e o projeto jesuítico na Amazônia (séc. XVII) 

Letícia Souto Pantoja (UFP A) 
(Sala 3020) 

(CC-182) Natureza e História no pensamento 
social brasileiro 
"Mãe-Natureza": Razão e Sentimento no pensamento de José 
Bonifácio 

Berenice Cavalcante (PUC-RJ) 
"The Waste Land": Natureza, monocultura e pecado em nor
deste de Gilberto Freyre 

Ricardo Benzaquem de Araújo (PUC-RJ) 
Natureza e História em Von Martius 

Manoel Luiz Salgado Guimarães (UFRJ) 
(Sala 3054) 

(CC-187) Sociedade e Cultura no Brasil 
A Contribuição portuguesa para a formação da sociedade 
brasileira 

Ruth M Chittó Gauer (PUC-RS) 
A Educação no Caráter Nacional: leituras de formação 

Maria Helena Camara Bastos (UFRGS) 
A modernidade e o código criminal de 1830 no Brasil 

Mozart Linhares da Silva (PUC-RS) 
(Sala 3042) 

(CC94) Medicina, Doenças e Instituições: 
Diferentes questões sobre a Saúde no Brasil 
Saúde Pública e Governos Positivistas - Os limites da prática 

Beatriz Teixeira Weber (UFSM) 
Importações Impertinentes: O tráfico de africanos e as 
doenças do Brasil 

Jaime Rodrigues (UNICAMP) 
Os Progressos da "Sciência" versus os obstáculos da so
ciedade: uma análise das luta pela Construção da Psiquiatria 
no Rio Grande do Sul 

Yonissa Marmitt Wadi (UNIOESTE) 
Estações de Águas, Estações de Cura: A intervenção do saber 
médico na construção do espaço urbano 

Walkíria Costa Campos (UFMG) 
(Sala 3046) 

(CC138) Cultura e Escravidão 
A comarca e o sertão 

Ana Paula Meyer Cordeiro (UFF) 
As dimensões da cor 



Larissa Moreira Viana (UFF) 
O Brasileiro Pardo 

Ivana Stolze Lima (UFF) 
Cultura e Escravidão (séculos XVIII e XIX) 

Sheila de Castro Faria (UFF) 
(Sala 3062) 

(CC88) Novas Perspectivas do Ensino de 
História 
O Ensino de História e o Cinema 

Alcides Freire Ramos (UFU) 
O Ensino de História e o Texto Teatrl 

Rosangela Patriota (UFU) 
As Representações do Masculino e do Feminino: Pensando o 
Ensino de História 

Aguinaldo Rodrigues Gomes (UFU) 
História da Cultura e os Livros Didáticos: o caso da Revolução 
Russa de 1917 

Juscelino Batista Ribeiro (UFU) 
(Sala 2019) 

(CC206) Baixo Imperío: Propostas de 
investigações através das fontes textuais 
Reflexões acerca dos discursos "contra juliano" de São 
Gregório de Nazianzo 

Margarida Maria de Carvalho (UNESP) 
Cristãos e Pagãos no Baixo Império: conflito ou convivência? 

Carlos Augusto Ribeiro Machado (USP) 
Elementos de Sacralização da figura imperial sob o governo 
de Constâncio II (337-361) 

Gilvan Ventura da Silva (UFFS) 
(Sala 2041) 

(CC37) São Paulo: Sociedade e Cultura 
Elite agrária e comerciantes em São Paulo 

Ilana Blaj (USP) 
A escravidão e a abolição na Província de São Paulo: Uma 
análise do ponto de vista dos movimentos sociais. 

Maria Helena Toledo Machado (USP) 
Cinema: A Arte das Imagens na Representação do Brasil 
Moderno e Civilizado 

Maria Inez Machado Borges Pinto (USP) 
Anjos tortos: Cronistas obscuros da história de São Paulo, 
1890-1945 

Elias Thomé Saliba - (USP) 
(Sala 2076) 

(CCI05) A Cidania no Mundo Clássico: Entre 
Práticas e Representações 
As representações da Democracia na Atenas do V. Século 
a.c. 

André Perrout Martins (UFRJ) 
O conceito de Cidadania em Atenas do V. Séc. a.c. 

Karine Dull Sampaio (UFRJ) 
Lúcio Quincio Cincinato: A Representação do Cidadão Ro
mano no "Ab Urbe Condita Libri" de Tito Lívio 

Alex Catharino de Souza (UFRJ) 
A Euforização do Grande Homem como morte do Cidadão 
Romano nas "Metamorfoses" de Ovídio 

Manuel Rolph De Viveiros Cabeceiras (UESB) 
(Sala 2055) 
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(CC93) Cidadania e Exclusão Social: O olhar da 
Literatura 
José Lins do Rego e a narrativa da exclusão 

Antonio Jorge de Siqueira (UFPE) 
O trágico na história e na literatura: Ceará nos anos 1860 

José Ernesto Pimentel Filho (UFPB) 
A Sombra das Maiorias Ruidosas: civilização e barbárie na 
obra de Rodolfo Teófilo 

Frederico de Castro Neves (UFC) 
No Tempo das Províncias: Alencar e o regionalismo român
tico 

EUo Chaves Flores (UFPB) 
(Sala 3065) 

(CC224) Ensino de História: Cultura e 
cidadania 
Ensino de História: Cultura e cidadania 

Maria Carolina Bovério Galzerani (UNICAMP) 
Ensino de História: Cultura e cidadania 

Vera Lúcia Sabongi De Rossi (UNICAMP 
Ensino de História: Cultura e cidadania 

Maria de Fátima Sabino Dias (UFSC) 
Ensino de História: Cultura e cidadania 

Ernesta Zamboni - (UNICAMP) 
(Sala 3056) 

(CC35) A Cidadania ao avesso: Práticas da 
violência no Brasil 
O crime político no Brasil: Perspectivas de abordagens 

Regina Célia Pedroso (USP) 
A criminalização da prática anarquista 

Raquel de Azevedo 
Violências contra imigrantes japoneses no Brasil 

Celina Kunivoshi (USP) 
Prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial: A 
perda da cidadania do imigrante estrangeiro 

Priscila Ferreira Perazzo (USP) 
(Sala 3018) 

(CC-252) Imagens de povo e nação no Brasil 
Entre a melancolia e a exaltação: Povo e nação na obra de 
Plínio Salgado' 

Eliana Freitas Dutra (UFMG) 
Dualidade e identidade nacional n' Os Sertões de Euclides 
da Cunha 

Luciana Murari (FJP) 
João Ribeiro e sua História do Brasil 

Ciro Bandeira de Mello (UFMG) 
A idéia de nação em Mário de Andrade 

João Antônio de Paula (UFMG) 
(Sala 3006) 

25/07/97 - ÀS 14 HORAS 
(SCL130) Experiências de Ensino com jovens e 
adultos 
Ensino de História e cidadania: Um estudo com jovens e 
adultos na perspectiva do imaginário social e da escola plural 

José Raimundo Lisbôa da Costa (UFMG) 
Uma nova dimensão no ensino de Ciências Sociais em edu
cação de jovens e adultos 

Edileuza Moura da Silva (FACHO) 
Concepções da História entre alfabetizandos jovens e adultos 



Regina Célia Alegro (UEL) 
O computador "fazendo" História 

Tatiana Lenskij (IMEC) 
(Sala 2090) 

(SCL131) Península Ibérica: Política e cultura 
Providência e Necessidade: O conceito de Natureza no pen
samento ilustrado de Domingos Vandelli. Portugal 1772-
1808 

Alexandre da Cunha Costa (UFF) 
A violação do direito guarani pré-colonial nas missões Jesuíti
cas do Paraguai 

Thais Luzia Colaço (UFSC) 
A la Macrobipolaridade da história: Tordesilhas 

Adriana Machado (UERJ) 
Maria no novo mundo: colonização ibérica e devoção na 
América 

Juliana Beatriz Almeida de Souza (UFRJIUFF) 
(Sala 3052) 

(SCL132) Discurso e ação Empresarial 
A dimensão sócio-econômica da cidadania: o discurso do 
empresariado nacional sobre o bem-estar social nos anos 40 

Almir Pita Freitas Filho (UFRJ) 
Idéias, atitudes e representações das Classes Produtoras: As-
sociação Comercial do Rio de Janeiro (1956-1960) 

Maria Bernardete Oliveira de Carvalho (UFF) 
Produtores de Açucar no processo de mudança: Pernambuco 
(1874-1941 ) 

Zóia Vilar Campos (UNICSUL) 
Andar contraditório do capital monopolista no campo sergi-
pano 

Ruy Belém de Araújo (UFS) 
(Sala 3(20) 

(SCL133) Escravos e Livres na constituição da 
experiência brasileira 
Cotidiano rural e criminalidade escrava e não-escrava 

Dimas José Batista (UNESP) 
A Emancipação dos escravos e o futuro dos libertos no mer
cado de trabalho. Piracicaba: 1870-1920 

Cláudia Alessandra Tessari (UNICAMP) 
"Entre a escravidão e o trabalho livre. Políticas de mão-de
obra. Cuba: 1830-1 g80 

Maria Lúcia Lamounier (UNESP) 
Trabalhadores livres pobres na Campinas escravocrata 

Valter Martins (USP) 
(Sala 2082) 

(SCL134) A história e a questão feminina 
A ironia e as intenções do riso em Jane Austen 

Iris Helena Guedes de Vasconcelos (UFPB) 
O corpo feminino e a Nação na iconografia de Goya 

Márcio Pizarro Noronha (UNISINOS) 
Pensamento feminino no Chile e Argentina (1900-1930) 

Alícia Noemí Salomone e Cláudia Carril/o Figueroa 
(Universidade de Santiago do Chile) 

Mulheres faveladas em busca da cidadania 
Andréa Paula dos Santos (USP) 
(Sala 3112) 

(SCL135) Trabalho, lazer e representação 
Lazer e ócio na representação do poder: RJ na Primeira 
República 
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Marilene Rosa Nogueira da Silva (UERJ) 
Comissão de Fábrica: Dilemas e Desafios, participação e 
controle 

Ana Maria Freitas Teixeira (USP) 
Trabalho e cidadania: os portadores de deficiência e a con
quista do mercado de trabalho ( 1926/1976) 

Flávio Couto e Silva Oliveira (PBH) 
A visão do movimento operário da la república sobre o crime 

Afinnie Silvestre Moreira (UFRJ) 
(Sala 3110) 

(SCL136) História da Infância no Brasil 
Ensino de oficios e exclusão social 

Matilde Araki Crudo (UFMT) 
Roda dos Expostos: Território de poder e disciplinamento 

Ivete Manetzeder Keil (UNISINOS) 
De Sebastianas e Geovanis - O universo do menor nos proc-
essos dos juízes de órfãos da cidade de S. Paulo (1871-1917) 

Gislane Campos Azevedo (PUC-SP) 
A infância escrava no agro-fluminense 

Ana Cláudia Quinta Pereira (UFRJ) 
(Sala 3010) 

(SCL137) Literatura, História e Política 
Gabinetes literários no Rio de Janeiro do século XIX 

Nelson Schapochnik (UNESP) 
Literatura Infanto-Juvenil no Brasil - O Oral e o Escrito 

Maria do Rosário da Cunha Peixoto (PUC-SP) 
Lima Barreto e Monteiro Lobato: o texto engajado 

Márcia Mascarenhas de R. Camargos (USP-SP) 
"I r ao povo": o Modernismo Russo e o Imperativo Social 

Bruno Ba/'relto Gomide (PUC-RJ) 
(Sala 3042) 

(SCL138) História Institucional e formação de 
acervo 
Atlas Histórico de Belo Horizonte: Sobrevoando cem anos da 
cidade 

Maria do Carmo Andrade Gomes (FJP) 
Mapas como Documentos Históricos 

Gilmar Arruda 
25 Anos do Obsrevatóiro Astronômico da Piedade 

José Carlos V. Tambasco (UFMG) 
Projeto Colégio Arnaldo 84 anos - Belo Horizonte 100 anos 

Marcefina das Graças de Almeida (CI Artes Projetos 
Culturaü) 
(Sala 3012) 

(SCL139) Cinema, espaço e linguagem 
Leituras Históricas da Imagem 

Hilda Machado (UFRJ)) 
No escurinho do cinema 

Micheline Neves Pereira (UFA C) 
Acre Anos de Cinema: Uma História quadro-a-quadro 

Hélio Moreira da Costa Júnior (UFA) 
A cidade e a modernidade: O cinema em Campina Grande 
( 1909-1942) 

Eduardo Galdino da Silva (UFPB) 
(Sala 3(14) 

(SCL140) História, ciência e elaborações 
conceituais 
Economia moral ou moral econômica? (o que é economi
camente correto para os pobres) 



Frederico de Castro Neves (UFC) 
A influência de M. Weber na objeção de Agnes Heller à idéia 
de Teleologia na História 

André Gustavo Ferreira da Silva (UFPE) 
Estética e cientificismo na representação da realidade (século 
XIX) 

Márcia Regina C. Na::.ara (UNIMEP) 
(Sala 2019) 

(CC257) Levantamento, ordenamento e cadas
tramento em banco de dados da documentação 
de São João Del Rei I 
Arquivo da Santa Casa de Misericórdia de SJR 

Luci G Fontes Hargreaves (FUNREI) 
Arquivo da Câmara Municipal de SJR 

Clarice S. Rodrigues (FUNREI) 
Arquivo da irmandaâe de Nossa Senhora do Rosário 

Cristianni Cardoso Moraes (FUNREI) 
(Sala 3005) 

(CC-244) Amazônia, etinicidade e memória 
Memória e reinvenção da história em comunidades remanes
centes de quilombos na Amazônia 

Flávio S. Gomes (UFPA) 
Comunidades remanescentes de quilombos: O caso de Tocan-
tins -PA 

Benedita Celeste Pinto (UFPA) 
Identidade, escravidão e memória em comunidades rurais 
negras na Amazônia 

Maria Joana Amorin (UFPA) 
Quilombos e Mocambos na província do Grão-Pará 1840-
1880 

Siméia Lopes (UFP A) 
(Sala 3108) 

(CC128) História cultural e o conceito de 
identidade 
América Latina vista de fora: Discursos norte-americanos 
sobre a identidade latino-americana 

Cecília Azevedo (USP) 
A identidade franciscana no Brasil: Um processo tensionado 
de Construção 

Edson Armando Silva (UEPG) 
A instituição como teatro: O Conselho Municipal do Rio de 
Janeiro, virada do século 

Marcelo de Souza Magalhães (UFF) 
Identidade e cultura política no Rio de Janeiro de fins do séc. 
XVITI e início do XIX 

Maria de Fátima Silva GOllvêa (UFF) 
(Sala 3056) 

(CC34) Imagens da Cidade 
A Inscrição na cidade: fotografia de autor, Marc Ferrez e 
Augusto Malta 

Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus (UFF) 
Imaginária Urbana e Civismo 

Paulo Knauss (UFF) 
A História constrUindo uma imagem de cidade 

Cláudia Thurler Ricci (PMRJ) 
Imagens e cidade 

Roberto Luis Torres Conduru (UFF) 
(Sala 3062) 
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(CC126) História, Memória e Religiosidade no 
Piemonte da Chapada Diamantina 
Memória e Cidadania em um projeto de história de cidade 

Raphael Rodrigues Vieira Filho (UNEB) 
O coronelismo na Chapada e Piemonte 

Moisés Oliveira Sampaio (UNEB) 
Distrito do Paraíso - Um exemplo de ocupação no Piemonte 

Vanicléia Silva Santos (UNEB) 
Fanatismo e religiosidade na chapada 

FabrÍzia Oliveira Sampaio (UNEB) 
(Sala 3065) 

(CC57) Imigração, Identidade, Cidadania. De 
imigrante a cidadão 
Psicologia do exílio: imigração e identidade 

Maria Luiza Tucci Carneiro (USP) 
Galegos em São Paulo: perda de referenciais culturais e iden
tidade (1945-1964) 

Elena Pajaro Peres (USP) 
DEOPS-SP. Fontes para o estudo da imigração alemã em SP 

Eliane Bisan Alves (USP) 
A comunidade oriental em São Paulo (10 met. do séc. XXO 

Rachei Mizrahi (USP) 
(Sala 3011) 

(CC194) Intervenção Política: Atores Institu
cionais e Estratégias de estudo de caso sobre o 
PT, Ongs e Centrais Sindicais 
Militantes d~ PT: pragmatismo e estratégia política 

Gisele dos Reis Cnc (UFF) 
Ongs, o que são? Uma questão controversa 

Jacob Augusto Santos Por/ela (UFF) 
Centrais Sindicais e Estratégia Política: um balanço bibliog-
ráfico 

Fernando Cesar Coelho da Costa (UFF) 
(Sala 2017) 

(CC90) História, arquivo e cidadania 
História e preservação de arquivos: momentos de construção 
da Cidadania 

Laura Helena Baraguhy Amorim (UFPB) 
Documentação LegislatIva: Uma proposta de preservação da 
cidadania 

Zeluiza da Silva Formiga Brandão (UFPB) 
A História resgatada: O Arquivo da Assembléia Legisla-
tivalPB 

Laudereida Eliana Marques Morais (UFPB) 
(Sala 3038) 

(CC-223) Cultura, som e imagem: A educação 
dos sentidos 
Guerra ao Samba: A cultura e a música popular na encruzi
lhada 

Adalberto Paranhos (UFU) 
A gente não quer só comIda, a gente quer comida, diversão e 
arte": Sindicalismo e Cultura em São Bernardo nos anos 70 

Kátia Sousa Rodrigues (UFU) 
Circuitos da fala: Cultura oral e radiodifusão em Uberlândia 
- décadas de 1930/60 

Newton Dangelo (UFU) 
(Sala 3046) 



amanhã: diversidade 
nacional em Santa 
XX (integralismo, 

(CC32) Entre ontem e 
cultural e integração 
Catarina no século 
gauchismo e separatismo) 
Entre ontem e amanhã: diversidade cultural e integração na
cional em Santa Catarina no século XX (integralismo, 
gauchismo e separatismo) 

Luiz Felipe Falcão (UDESC) 
O Integralismo em Santa Catarina (1933-1938) 

!iago Losso (UDESC) 
"O Catarinense de Bombacha": A expansão do movimento do 
Centro de Tradição Gaúcha em Santa Catarinaa partir de 1970 

Emerson César de Campos (UDESC) 
(Sala 3(48) 

(CCI56) Populações portuguesas em Santa 
Catarina: família, sexualidade e memória 
A família Açorian no período colonial 

Silvia Maria Favero Arend (UDESC) 
Núcleos comunitários de Cultura 

Carmen Suzana Tornquisl (UDESC) 
Viúvas de Maridos Vivos 

Fernando Luiz Cardoso (UDESC) 
Gênero, família, imigração: O cotIdiano dos imigrantes 
brasileiros nos EUA 

Cláucia de Oliveira Assis (UDESC) 
(Sala 3(40) 

(CC163) A pesquisa histórica e a descoberta das 
fontes: o exemplo dos jornais e do discurso 
jurídico 
A fonte jornal no trabalho do historiador 

João Daniel L. de Almeida (UFF) 
A relação entre direito e medicina: no início do século: O 
exemplo dos crimes passionais 

Claudia Peçanha da Trindade (UFFJ 
A legitimação da propriedade: um estudo acerca dos artigos 
da "revista dos tribunais" 

Alexandre Elias da Silva (UFF) 
(c')ala 2(96) 

(CCI17) História Oral e Historiografia 
Quando a ideologia é mais que uma falsificação da realidade 

Wania Malheiros Barbosa Alves (UFES) 
Ideologia, fonte geradora de cultura 

Rafael Cláudio Simões (UFES) 
Fontes, historiografia e escravidão 

Adriana Pereira Campos (UFES) 
As fontes cartoriais e a historiografia da escravidão 

Leonor Araújo Sanfanna (UFES) 
(Sala 3(08) 

(CC33) Historia operária em diferentes escalas: 
local, regional, comparada 
Trabalhadores, comunidade c a formação de uma aliança de 
classes: as greves ferroviárias de 1917 no Rio Grande do Sul 

. Joan L. Ba~ (Univers~ty of Ric.h,!!ond) 
CIdade e condlçoes de VIda operaria desde uma perspectiva 
comparada: Buenos A i res e Rio de Janeiro na década de 1930 

Norberto Ferreras (Universidade de mar dei Plata) 
As greves gerais '~': 1917 em uma perspectiva comparada. 
Pelotas, Porto Alegre, São Paulo 
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Adhemar Lourenço da Silva Jr. (UFPel) 
As mulheres e a mobIlização operária na época do pós-guerra 
em São Paulo, 1945-1948 

John D. French (Duke University) 
(Sala 2(74) 

(CC30) História e Poder: A política imperial 
Senadores em conflito: a política de terras do Imperío (1843-
1850) 

Márcia Maria Menendes Molta (UFF) 
Sal: Um outro tempero ao Império 

José Marce/lo S. Giffoni (UFF) 
Poder moderador e Poi:\er Pessoal na Política do Segundo 
Reinado 

Silvana Mata Barbosa Blanco (UN/CAMP) 
A Política da Liberdade no Império dos Senhores 

Jefferson Cano (UNICAMP) 
(Sala 2(41) 

(CCtl8) Estado Controle Social e Cidadania 
Controle Social no Cotidiano da Pobreza. 1808-1850 

Marcello Otávio Neri Campos Basile (UFRJ) 
Loucura e Cidadania: a Psiquiatria BrasileIra do Início do séc. 
XX 

Lázara de Azevedo Carvalhal (UFRJ) 
Plantacionismo e Hegemonia Conservadora 

Francisco Carlos Teixeira da Silva (UFRJ) 
(Sala 2(72) 

(CCI80) Terra e poder 
Estrutura fundiária e relações de poder na capitania do Ceará 
(1680-1822) 

Francisco José Pinheiro (UFC) 
O povoamento do Vale do Curu 

Mônica Dias Martins (UFC) 
Terra e Poder 

Manuel Domingos Neto (UFC) 
(Sala 2(15) 

(CC84) Cultura Colonial na América Latina e 
no Brasil 
História c Cultura: reflexões 

. .josé Migue/ A rias Neto (UEL) 
VIeIra e os IndlOs 

Leandro Henrique Magalhães 
A relação senhor-escravo nas pinturas de Debret 

Valdirene Nazarcko 
A América Latina Colonial no ensino de 1° e 2° Graus 

Maria Dolores Zundt 
(Sala 2(43) 

(CCI03) Os Leais VassalosdoReie a construção 
do mundo colonial 
Entre cidadãos e vassalos: Os luso-brasileiros e a colonização 
neerlandesa no Brasil 

Heloísa Meireles Cesteira (UFF) 
O Santo, o Rei e a Cidade: O Rio de Janeiro entre guerra e 
Conversão 

Ricardo Mariella (UFF) 
As ameaças de invasão ao Rio de Janeiro e a lealdade dos 
vassalos ultramarinos 

. Afqria Ff!rnanda Bicalho (UFF) 
}-hstona e mIto, coroando o Brasil 

Rodrigo Bentes Monteiro (USP) 
(Sala 30/6) 



(CC04) História da política externa: novos 
paradigmas 
A construção do campo disciplinar da História das Relações 
J ntemacionais 

José Flávio Sombra Saraiva (UNB) 
A Política exterior do Brasil nos anos 1990: Rumo a novo 
paradigma 

Amado Luiz Cervo (UNB) 
O Parlamento e a política externa brasileira (1961-1967) 

Antônio José Barbosa (UNB) 
(Sala 2055 

(CC121) História e identidades: loucura, poder 
e religião 
Identidade, Loucura e Humanismo 

Maria de Fátima Silva Gouvêa (UFF) - Coordenadora 
Tereza Baumann 

Eugênia e Loucura - o Discurso Médico e o Surgimento do 
Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro nos anos 20 

Laurinda Rosa Maciel (UFF) 
Colonização, Religião e Cidadania no séx. XIX: a Freguesia 
de S. João Batista de N. Friburgo 

José Carlos Pedro (UFF) 
Compadres no poder: FamilIas e poder municipal em Juiz de 
Fora (1853-1889) 

Patrícia Falco Genovez (UFF) 
(Sala 3004) 

(CC40) Imagens femininas: As musas da canção 
brasileira 
O Mal de amor e a "dor-de-cotovelo" nas canções de Maysa 

Marcelo Flório e Simone Luci Pereira (UNICAMP) 
Teresas, Dindis e Tetês: Os perfis das Musas na Bossa Nova 

Simone Luci Pereira (PUC-SP) 
Essa garota é papo firme: As imagens de Mulher presentes na 
jovem guarda 

Ana Barbara Ap. Pederiva (PUC-SP) 
(Sala 3036) 

(CCl72) Permanências e resistências na história 
Memórias de oficio - Artesãos em São Paulo 

Antônia Terra de Calazans Fernandes (USP) 
Cultura Popular no interior das Gerais 

Maria Clara Tomaz Machado (USP) 
A Aceleração Temporal na Fronteira 

Flávio Antônio da Silva Nascimento (USP) 
(Sala 3068) 

(CC193) História, Meio Ambiente e Cidadania 
Errante no Campo da Razão: o Inédito na História 

Jozimar Paes de Almeida (UEL) 
O homem, a flora e a fauna em textos literários do Brasil 
Colonial 

Denise Duarte da Matta (UCCB) 
História e Meio Ambiente 

Dora Shellard Corrêa (USP) 
(Sala 3018) 

(CC226) O ensino de história e a história 
regional na UNIV AP - Universidade do Vale do 
Paraíba - SP 
Licenciatura e Bacharelado: dilemas e tentativas 

Maria José Acedo deI Olmo (UNIVAP) 
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Estágio obrigatório: alternativas 
Maria Aparecida Chaves Ribeiro Papali (UNIVAP) 

O Trabalho de Graduação 
Ademir Pereira dos Santos (UNIVAP) 

Centro de Referências para a Pesquisa I-tistórica no Vale do 
Paraíba 

Ademir Pereira dos Santos e Simone Narciso Lessa 
(UNIVAP) 
(Sala 3063) 

(CC161) Momentos de Construção de 
Solidariedade na América 
Relações de Fronteira no Processo de Independência da Nova 
Granada 
Jaime de Almeida (UNB) 
Opção Brasileira pela Tese da Soliariedade Hemisférica, 
1928-1942 

Albene Miriam Ferreira Menezes (UNB) 
José Martí e a 13 Conferência Internacional Americana de 
Washington 

Eugênio Rezende de Carvalho (UFG) 
(Sala 2090) 

(CC-162) Um debate em torno de Teatros e 
Festas Populares 
"Teatros e Músicas": Melodias de Chiquinha Gonzaga nos 
palcos do Rio de Janeiro 

Licia Gomes Mascarenhas (UFF) 
Vasques e suas "Scenas Comicas"- Produção Teatral e Trân
sito Cultural no Rio de Janeiro do Século XIX 

Andréa Barbosa Marzano (UFF) 
"Rei de nação, rei Congo, rei de fumaça: O africano se torna 
brasileiro" 

Marina de Mello e Souza (UFF) 
(Sala 2084) 

(CC181) O Ensino de História outra vez: teatro, 
música e outros procedimentos 
Espaço Cultural: um prazeroso campo de reflexão histo
riográfico 

Sandra de Cássia A. PeleJJ.rini (USP) 
Mulher e música: uma expenencia 

Maria de Fátima Cunha (Unicamp) 
Por quais caminhos anda o ensino de história? 

Isabel Cristina Rodrigues (UEM) 
A necessidade de se discutir procedimentos de ensino 

Hudson Siqueira Amaro (USP) 
(Sala 3054) 

(CC-220) Estudos acerca da cultura 
intermediária 
A sacralidade e a belicosidade: O duplo perfil da monarquia 
sueva 

Leita Rodrigues Roedel (UFRJ) 
A cavalaria nos romances de Chrétien de Troyes: Um estudo 
sobre a cultura intermediária 

Cynthia Maria Campelo Rodrigues (UFES) 
Cultura Intermediária na Regisiosidade do IV século a.c. 

Breno Louzada çastro de Olivf!ira (UFES) , 
O Encontro das etmas - Descobnmento do Brasil. Africa, 
América e Europa; o passeio pela cultura intermediária 

Nelton Monteiro de Assis (UFES) 
(Sala 3050) 



(CC230) Em busca de um mundo novo 
Reflexões sobre a religiosidade brasileira. O caso de Canudos. 

Marco Antonio Villa (UFSCAR) 
Espiritualidade e Teologia da Libertação 

Ivan Antônio de Almeida (UFOP) 
Profetismo e judaísmo 

Alexandre Leone (USP) 
(Sala 3(22) 

DIA 25 - 16:00 HORAS 

(SCL141) Produção Econômica e ocupação 
territorial 
Produção, trabalho e abastecimento interno no sertão de Pe
rnambuco: o caso Floresta do Navio (1845-1870) 

Maria Lêda Oliveira Alves da Silva (UFPE) 
Conquista da Costa Leste-Oeste Brasileira uma Política Fili-
pina 

Marcos Paulo Pedrosa Costa (UFRF) 
Filhos do Sol c o Novo Eldorado 

Raimundo Nonato Gomes dos Santos (UFR) 
Terra do Sal: ocupação da região salineira do Cabo Frio no 
séc. XIX 

José Marcello Salles Gif(oni (UFF) 
(Sala 3036) 

(SCL142) História, identidade e imaginário na 
América Latina 
O ideário nacionalista na América Latina: de Sarmiento a 
Brandão 

Esther Kuperman (APERJ) 
A Argentina de Sarmiento no contexto ideológico do séc. XIX 

Adriana Gomes (UERJ) 
Ltopia c identidade: uma nação para o deserto 

E!/gêf'}icJ Re.:zr;nde .de CC;ln'alho (UFG) _ 
I magll1áno POlttlCO e Identidade no processo de construçao do 
Estado Argentino 

Antonio Carlos Amador Gil (UFES) 
(Sala 3068) 

(SCL143) Meio ambiente e representações sobre 
a natureza 
Um saber sobre a Amazônia: Infância do homem e transfor
mação da natureza 

Mauro Cé:zar Coelho (UFPA) 
Polissemia da palavra natureza: descrição e conceito de 
natureza amazônica em Alexander Von Humboldt 

Renato Lopes Leite (UFPR) 
A construção do mundo rural como representação: A cele-
bração da natureza e da técnica 

Marilda Aparecida lonta Gomide (UFV) 
(Sala 3//2) 

(SCL144) Revolução, comunismo 
anticomunismo 
Campo, cidade e anticomunismo católico no RS 

e 

Carla Simone Rodeghero (UPF) 
O "Caso Besouchet" ou o lado brasileiro dos Processos de 
Moscou pelo mundo 

Dainis Karepovs (USP) 
O Mito do Heroi moderno da Utopia ao exílio 

Lucili Grangeiro Cortez (UECE) 
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Inimigos Fraternais: Socialismo e comunismo no Brasil da 
guerra fria 

Frederico Alexandre de M. Hecker (UNESP) 
(Sala 30/0) 

(SCL145) Trabalhadores Rurais, política e 
cidadania 
O dia de Guariba 

Alexandre Marques Mendes (UNESP) 
Os trabalhadores rurais na imprensa pernambucana dos anos 
1940 

Christine Rufino Dabat (UFPE) . 
Quando novos sujeitos entram em cena: Trabalhadores rurais 
no Paraná: 1945-1964 

Angelo Priori (UEM) ., . 
A luta pela terra: padrões e expenenclas dos trabalhadores 
rurais sem terra de Sumaré-SP 

Vagner José Moreira (PUC-SP) 
(Sala 30/2) 

(SCL146) Igreja, religião e devoção .. 
Devoção e poder no espaço sagrado do setecentos mmelro: 
oculto ao Bom Jesus de Matosinhos (1757-1834) 

Regina Célia. Pado,!an (PUC-SP) .. _ 
Romeiro do Divmo Pai Eterno: Uma contnbUlçao ao estudo 
da religiosidde em Goiás 

Maria Socorro de Deus (UFG) 
Pompa Barroca, Cerimonias Religiosas e Manifestações 
Artísticas - Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de 
Sabará 

Rosana de Figueiredo Angelo Alves (UFMG) .. 
O Projeto reformador da diocese do Rio de Janeiro: as visitas 
pastorais no Rio Grande de São Pedro (1780-1815) 

Fáhio Kuhn (UPF) 
(Sala 3(20) 

(SCL147) O Mundo Urbano: Memória e análise 
de discurso 
Recuperação da Memória Cultural da Vila Itoupava 

Anelise Schumacher(Furb). . 
Práticas e Memórias no Centro da Cidade do Recife (PE): O 
usuário em foco 

Heleniza Ávila Campos (UFRJ) 
O Discurso Popular na construção de Brasília 

Iracilda Pimentel Carvalho (UNB) 
Acidente Radioativo de Goiânia: Análise de Discurso 

Cyntia Staciarini (UFG) 
(Sala 30/6) 

(SCL148) Documentação e preservação na área 
de Saúde Pública 
Médicos do Trabalho no Brasil: memória e história 

Anna Beatriz de Sá Almeida (FIOCRUZ) 
A História construída no gerúndio: Tratmento dado ao mate-
rial de pesquisa sobre saúde no século XIX em Minas, 

Marilene Nazaré de Oliveira (UFMG) 
Organização do Cememor 

Silvana Gomes Resende e Anny Jackeline Torres Silveira 
(UFMG) 

Projeto de Gestão Documental 

Alice Vargas (UFRGS) 
(Sala 3040) 



(SCL149) A militância na esquerda brasileira 
Releitura dos escritos anarquistas e adaptação da análise para 
a nova "Ordem" Mundial 

Damião de Lima 
A utopia anarquista em Porto Alegre nos anos de 1906 e 1907: 
os anarquistas porto-alegrenses do periódo. A luta e a sua 
tentativa de mudar o rumo local da história 

Evangelia Aravanis (UFRGS) 
O ônus da Militância: formação de quadros no PCB (1947-
1964) 

Rosimar Alves Querino (UNESP) 
O Levante ComunIsta de 35: das origens aos mitos 

Rodrigo Freire de C. e Silva (UFPB) 
História e fontes orais: a memória de militantes e estudantes 
do interior paul sita na década de 60 

Márcia Pereira da Silva (UNESP) 
(Sala 3046) 

(SCL150) Sedução e sexualidade feminina 
Histórias de sedução: O amor no cotidiano das mulheres 
negras e pardas em Belém na virada do século. 

Maria Patrícia Corrêa Ferreira (UFPA) 
Diários Femininos: Um privado que se exibe 

Maria Teresa Santos Cunha (UFSC) 
Em defesa da honra: Crimes de sedução em Paraty no séc. XIX 

Washington Dener dos Santos Cunha (UERJ) 
Gilberto Freyre e a sexualidade na formação da identidade 
nacional 

Patrícia Gibin (UNICAMP) 
(Sala 2082) 

(SCL151) Exclusão e Cidadão 
Portugueses, os não cidadãos do Império no domínio do 
Público e do privado 

Míria Marques Coutinho (UERJ) 
Os pobres livres e a construção da norma jurídica, 1840-1860 
. Edna Maria Resende - (UFMG) 
Indios: civilizados ou cidadãos? 

Fernando Luis Balnco (UFRGS) 
(Sala 2055) 

(SCL152) Teatro, Cinema e História 
. São João Del-Rei e o Teatro de Revista 

Alberto Tibaji (FUNREI) 
Cinema e História uma Relação de Muitas Possibilidades 

Suzana Cristina de Souza Ferreira (UFMG) 
"A diagética do prazer: Projeções e produções cinematográfi-
cas cariocas em sua Bellé Epoque". 
Marcelo Pais Tabach Furtado (Secretaria Municipal de Edu
cação) 
A representação da história no cinema brsaileiro (1910-1948) 

Eduardo Victorio Morettin (UPaulista) 
(Sala 2041) 

(SCL153) Discursos e Representações sobre o 
Universo do Trabalho 
O discurso e a política trabalhista no surgimento de uma 
cidade industrial - Franca-SP (1945/1955) 

Agnaldo de Sousa Barbosa (UNESP) 
Trabalho e cidadania: Aportes gran1scianos para análise do 
trabalho simples das merendeiras e serventes na escola 
pública da cidade do Rio de Janeiro. 

Fátima Machado Chaves (FAC) 
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Classe operária e movimento político: Convergências e diver
gências 

Roberta de Souza Pessoa (UFRJ) 
Representações sobre a cidadania e o trabalho 

Wellington Augusto Pereira (FINP) 
A Globalização desde uma perspectiva crítica 

Francisco José Pinheiro 
Adelaide Maria Gonçalves Pereira (UFC) 
(Sala 2019) 

(CC-245) Amazônia, escravidão e cultura 
política 
Turiaçu-Gurupi: Quilombos e índios numa região de fronteira 
( 1702-1920) 

Flávio dos Santos Gomes (UFP A) 
"Esses miseráveis delinquentes!": O mundo da deserção e dos 
desertores no Grão-Pará setecentista (1765-1789) 

Shirley M S. Nogueira (UFP A) 
Entre padres, imperadores e mordomos: Os pretos mina da 
Irmandade do Rosário da Campina, no Pará no século XIX 

Joe/ma Costa Barbosa (UFP A) 
Revolta escrava e os sentidos da independência no Grão-Pará 
(1821-1824) 

Eliane Soares (UFP A) 
(Sala 3108) 

(CC-256) Levantamento, ordenamento e 
cadastramento em banco de dados da 
documentação de São João Del Rei 11 
Leitura cultural do processo-crime da revolta escrava em 
Carrancas MG, 1833 

Maria Tereza P. Cardoso (FUNRE1) 
Arquivos das irmandades alocadas no Museu de Arte Sacra 
de SJR 

Suely A. Campos Franco (FUNREl) 
Arquivo paroquial de Nossa Senhora do Pilar 

Maria Leônia C. de Rezende (FUNREI) 
(Sala 3005) 

(CC-83) Laboratório de Ensino de 
História/UEL: experiências de integração de 
ensino 
Laboratórios de ensino, reflexões sobre as diferenças 

Marlene Rosa Cainelli (UEL) 
História e Arte: documentos icnográficos no ensino de história 

Ana Heloisa Molina (UEL) 
Brasil Pós-64 através de músicas: possibilidades de estudo 

Maria de Fátima da Cunha (UEL) 
(Sala 3062) 

(CC-232) O currículo de História e a cidadania 
Currículo de História nos anos noventa: cidadania ou con
sumo? 

Semadá Ribeiro (SECE) 
Currículo de História na Educação Básica de Jovens e Adultos 

Edileuza Moura da Silva (FACHO) 
Currículo de História: O caso do Curso de Licenciatura em 
História da UFRPE 

Maria Ângela de Faria Grillo (UFRPE) 
(Sala 2076) 

(CC-141) Sociedade e Religião no mundo tardo 
romano no IV século 
O "mos maiorum" e a conversão da aristocracia de Roma 



Marcus Silva da Cruz (UFES) 
Algumas considerações acerca do Triunfo do Cristianismo no 
Ocidente Romano no IV Século 

Paulo Sérgio Barbo::a do Rozário (UFES) 
Alguns Aspectos do conceito de provldencialismo histórico 
sob a ótica da sociedade tardo-romana 

Márcio Almeida Cypriano (UFES) 
Os Santos do Deserto e o Obediente Monge Basileiro: 
monástica no IV século, dois modelos de santidade 

Edmar Checom de Freitas (UFES) 
(Sala 303R) 

(CC98) A Idade Média Multifacetada 
Reconquista c Repovoamento na Perspectiva de um Estudo 
Regional 

Fabiano Fernandes (UFRJ) 
O renascimento da cidadania pagã em Roma, durante o go-
verno de Juliano, o Apóstota 

Cláudio Umpierre Carlan (UFRJ) 
O Burguês e a conquista de scu espaço 

Mônica Selvatiei (UFRJ) 
A forar e A rrendar: uma relação entre senhores e camponeses 

Hugo M M C Rosa e Silva (UFRJ) 
(Sala 3004) 

(CC81) Memória, Cultura e Representações: 
estudos sobre o Norte do Paraná 
Formação Histórica do Centro Urbano de Londrina 

Eliane Aparecida Candotti (UEL) 
São Jerônimo da Serra - O Tempo e a História 

Moema Cristina de Oliveira Chueire Sturion (UEL) 
A História da Medicina cm Londrina; memórias do Dr. Jonas 
de Farias Castro Jr. 

Rosângela Ber (UEL) 
Literatura e História: estudos sobre o Norte do Paraná 

Sônia Maria Sperandio Lopes Adum (UFL) 
(Sala 3(59) 

(CC28) Retratos da Memória 
Anita Garibaldi: em laguna nos anos de 1935-1945 

Antônio M Elibio Júnior (UDESC) 
Velhas lembranças - Fragmentos da vida cotidiana de Flori-
anópolis 1930-1945 

Lucésia Pereira (UDESC) 
Movimento Anti-Racista em Florianópolis na década de 70 

Rogério Rosa Rodrigues (UDESC) 
(Sala 3(63) 

(CCI43) História e Memória: a singularidade 
das instituições educacionais brasileiras 
A História das Instituições Educacionais: renovação na pes
quisa histórico-educacional brasileira 

Décio Gatti Júnior (UFU) 
Expansão do Ensino Escolar e República Brasileira: Minas 
Gerais 

José Carlos Souza Araújo (UFU) 
As instituições cducacionais da região do Triângulo Mineiro: 
histórico parcial 

Wenceslau Gonçalves Neto (UFU) 
(Sala 3(65) 
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(CC131) As "classes perigosas": as várias faces 
do controle Social na Cidade do Rio de Janeiro 
(1870-1920) 
De inimigos públicos a heróis de guerra: os ex-combatentes 
da guerra do Paraguai nas ruas do Rio de Janeiro 

Everaldo Pereira Frade (UERJ) 
Poder policial e exclusão social no Rio de Janeiro da virada 
do século (1890-1914) 

Raquel Nunes Anastácio Martins (UERJ) 
O Jaguncismo Urbano: a outra face dos capoeiras no Rio de 
Janeiro 

CUcea Maria Augusto de Miranda (UERJ) 
A loucura regulamentada: as sucessivas reformas da assistên-
cia médico-legal de alienados 

Roberta Cardoso Cerqueira (UERJ) 
(Sala 3008) 

(CCI67) Populares e Urbanização em Belém dos 
oitocentos 
Cabanos: o crime de ser rebelde no Pará Imperial 

Ehana Ferreira (UFPA) 
A mulher negra nas quadras populares - Belém 1885 a 1888 

Conceição Maria Rocha de Almeida (UFPA) 
Iracy de Almeida Gallo Ritzmann (UFPA) 1878-1900 

"Pobre mora em barraca, vagabundo em cortIço" - Belém 
História e memória de um bairro 

Rosana de Fátima Padilha de Sou::a (UFPA) 
(Sala 3(11) 

(CCI5) Padres, índios e pajés: religião e 
religiosidade na Amazônia 
Vassalos do céu c reis da terra: missionários jesuítas e so
ciedades indígenas na Amazônia setecentista 

Teresa Cristina Ribeiro - (PUC-SP) 
Os devotos do Vimioso: uma confraria de índios na Amazônia 
Oitocentista 

Ald!i.n Moura de Figueiredo - (UFPA) 
Sem VIeIra, nem Pombal: As missões religiosas na Amazônia 
no século XIX 

Márcio Couto Henrique - (UFPA) 
O pajé e a deflorada: Uma história de sedução na Belém do 
limiar do século XX 

Patrícia Norat Guilhon (UFP A) 
(Sala 30/4) 

(CCI99) Navegando nas areias da 
modernidade: a cidade do Rio Grande. Dos 
Titãs ao superporto 
Imagens da decad6encia: a cidade do Rio Grande sob o olhar 
da imprensa 

. Carlos Alberto de Ol~veira (~UC/SP) 
RIO Grande: da natureza ImperatIva ao espaço concebido" 

. Augustc! Ávila Martins (URG) 
VIvendo e ImprovIsando: as estratégias de sobrevivência dos 
turbulentos 

Lueiane Canto da Rosa (PUC-SP) 
Na produção da moradia, a produção da cidade: Vilas op
erárias em Rio Grande 

Paulo Roberto Rodrigues Soares (URG) 
(Sala 3022) 



(CC39) História, memória e arte: caminhos 
possíveis 
A arte cinematográfica "hollywoodiana" / Brasil anos 50 

Marcelo Flório (UN1CAMP) 
Cultura Popular e Folclore: múftiplos planos 

Geni Rosa Duarte (PUC-SP) 
Massa, máquina, memória e história: a imagética cerebral 

Gisele Madeira (PUC-SP) 
(Sala 3018) 

(CCll1) Leituras do Passado Colonial Mineiro 
O IHGB e a Inconfidência Mineira: autores e compêndios 

Cláudia Regina Callari (USP) 
Vila Rica: impressões de um espaço urbano em construção 

Maria Aparecida de Menezes Borrego (USP) 
Governadores, bibliotecas e práticas de leitura - MG, séc. 
XVIII 

Luiz Carlos Villalta (UFOP) 
Abílio Barreto, a descoberta de Minas e a memória de BH 

Maria Verônica Campos (USP) 
(Sala 3054) 

(CC41) Outras vozes: História e Música 
Perfis de gênero nas canções de Dolores Duran 

Maria lzilda Santos de 'Matos (PUC-SP) 
Eu sei que vou te amar: A trajetória dos relacionamentos 
amorosos na Bossa Nova 

Simone Luci Pereira (PUC-SP) 
Pode vir quente que eu estou fervendo: Os perfis de juventude 
na Jovem Guarda 

Ana Barbara Pederiva (PUC-SP) 
As Vozes da MPB no processo de constituição da memória 

Ramon Casas Vi/arino (PUC-SP) 
(Sala 3052) 

(CC80) História e Dramaturgia: Dimensões 
Estéticas do Debate Histórico 
O Texto Dramático como Documento da Pesquisa Histórica 

pror DI'. a Rosângela Patriota (UFU) 
O Poder e a Ostentação das Irmandades do séc. XVIII em 
Ouro Preto, sob a ótica do dramaturgo Jorge Andrade, em As 
confrarias 

Sirley_ Cristina Oliveira (UFU) 
Entre a História e a Política: a malandragem sob o olhar de 
Chico Buarque de Holanda 

Cláudia Regina Santos (UFU) 
O teatro de Oswald de Andrade em discussão: algumas 
abordagens sobre O Rei da Vela 

Geysa Teima Couto de Lacerda (UEP) 
(Sala 3042) 

(CCI09) Imagens do corpo e da sexualidade na 
cultura ocidental 
Representações do corpo em Portugal no século XVI 

Ligia Bellini (UFBA) 
Controles do corpo 

Joana Pedro (UFSC) 
Direitos Reprodutivos e Sexuais: Fixando a diferença e con-
struindo a equidade 

Eleonora Menecucci de Oliveira (EPM) 
O corpo e a sexualidade na historiografia 

Luzia Margareth Rago (UN1CAMP) 
(Sala 3056) 

(CC31) Homenagem ao Professor Alcir Lenharo 
Intimas Histórias: a amizade como método de trabalho histo
riográfico 
Homenagen: ao Professor A\cir Lenhavo 

Durval Muniz de Albuquerqlle Júnior (UFP) 
Caminhos de um Historiador 

Regina Mota Duarte (UFMG) 
A\cir Lenharo e suas contribUições às novas abordagens 
históricas 

Regina Beatriz Guimarães Neto (UFMG) 
Alcir Lenharo e os boleros da história 

Thaus Velloso C. Pimentel, (UFMG) 
(Sala 2017) 

(CC146) Masculino e Feminino: Fenômenos 
Simétricos 
Agora não há solução: ou mato ou morro! A honra masculina 
e os crimes passionais. São Paulo - anos 20 e 30 

Andréa Boreli (PUC-SP) 
A honra dos "homens de bem" 

Noélia Alves de Sousa 
O espaço público como palco de atuação masculina 

Vanderlei Machado (UFSC) 
Em princípio, o corpo em obra 

Maria Bernadete Ramos Flores (UFSC) 
(Sala 2072) 

(CC238) Biografia e História 
Biografia e História: algumas reflexões sobre raça, classe e 
cidadania a partir de relatos autobiográficos 

Hebe Maria Mattos de Castro (UFF) 
Biografia e Campo Jurídico: Antônio Pereira Rebouças e o 
Dirito Civil no Brasil Monáquico , 

Keila Grinberg (UFF) 
André Rebouças: engenheiro e abolicionista do Rio de Janeiro 

Andréa Santos da Silva Pessanha (UFF) 
Albano Pereira do Nascimento: memória familiar e trajetória 
de um imigrante português 

Ana Maria Nogueira (UFF) 
(Sala 2074) 

(CC54) Estado e Sociedade: relações entre 
imprensa e política 

. Grande imprensa e hegemonia Neoloberal 
Francisco César Pinto da Fonseca (USP) 

Cultura política e movimentos sociais 
Marcos Francisco Napolitano (USP) 

Os processos da Justiça Militar contra jornalista (1964-1979) 
Maria A.P. de Aquino (USP) 
(Sala 2080) 

(CC29) História, cidadania e conflitos no campo 
A história em combate: Conflitos de terra e o historiador 

Márcia Maria Menendes Motta (UFF) 
Trabalhadores Rurais e a reivenção da Nação (1964-1969) 

Carlos Maurício Fried da Silva (UFF) 
Cidadania e "escravidão branca" no Rio de Janeiro dos anos 
90 

Gladyson Stelio Brito Pereira (UFF) 
Luta pela terra e lideranças rurais no Rio de Janeiro (1984-
1988) 

Tarcísio Motta de Carvalho (UFF) 
(Sala 2084) 
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(CC23) Representações sobre a luta dos 
trabalhadores sem terra em Santa Catarina 

Representações sohre o movimento da luta pela terra em 
Santa Catarina 

André Carlos Werle (UFSC) 
As representações sobre mulheres no movimento sem terra -
Santa Catarina 

Aline Cristhiane Teles da Cunha Rodrigues (UFSC) 
As imagens produzidas do Movimento Sem-Terra nos 
periódicos de Santa Catarina 

Jaqueline A. M Zarhato (UFSL) 
Os documentários produzidos em Santa Catarina sobre o 
Movimento Sem-Terra 

Jeferson Silveira Dantas (UFSC) 
(Sala 3048) 

(CC79) Cidadania e Democracia no Brasil. Um 
olhar sobre jornais e jornalistas 
Os jornalistas na construção da cidadania 

Abra Alves de Ahreu (FGV) 
Cidadania na Imprensa escrita: Retórica e prática excludente 
em períodos democráticos (os anos 50 e 90) 

Fernando Lattman- Weltman 
;\ prática do Jornalismo na imprensa alternativa: cidadania e 
militância politica durante a Ditadura Militar 

Maria Paula Nascimento Araújo 
Políticos, mídia e cidadania na Assemhféia Nac. 
Constituinte 
SétXio Lamarão 
(Sala 2090) 
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(CC174) Homens livres pobres: violência e 
quotidiano 
A violência no quotidiano dos homens livres pobres em São 
Paulo setecentista 

Lilian Lisboa Miranda (USP 
Posseiros agregados e parceiros: violência e quotidiano. O 
agreste baiano às vésperas da Abolição 

Mônica Duarte Dantas (FFLCH-USP) 
(Sala 2043) 

(CC122) "Homens-Bons", Ofícios Mecânicos e 
Almotacés no Brasil Setecentista 
Os Oficiais Mecânicos e a Almotaçaria de Limpeza na Bahia 

Wilson de Oliveira Rios (UFF) 
O Almotacé cidadão: limites e ossibilidades de ampliação do 
exercício de cidadania através da atuação dos almotacés 

Eduardo de Assunção Coelho (UFF) 
O Cidadão almotacé: II1serção política e ascensão social nos 
quadros do Poder Local do Império Luso-Brasileiro 

Daniefle Cristina M Pereira (UFF) 
(Sala 2096) 

(CC240) Cidadania e Sonho na História 
O Sonho político na Idade Média 

Teresa Afine Pereira de Queiro= (USP) 
O Sonho no século XIX brasileiro: Identidade, cidadania e 
ai to ri dade 

Maria Helena Machado (USP) 
Os livros de sonhos e os públicos populares (razões práticas e 
mágicas) 

Jerusa Pires Ferreira (PUC-SP) 
(Sala 3050) 



RESUMOS DAS MESAS REDONDAS 
(MROl) Personagens e instituições do movi
mento operano brasileiro na Primeira 
República: novos olhares para velhos objetos 

As biografias na historiografia do movimento operário 
brasileiro 

Benito Bisso Schmidt (UFRGS) - Coordenador 

A proposta da intervenção é apontar para as contribuições 
e para os problemas dos estudos biográficos no campo da 
história do movimento operário. Buscar-se-á ressaltar a im
portância do resgate de trajetórias individuais para uma com
preensão mais enriquecida das lutas e da cultura desta classe. 

Vida Associativa: Por uma nova abordagem da história 
institucional nos estudos do movimento operário 

Cláudio H.M. Batalha (UNICAMP) 

Há uma onda crescente de retornos a formas e temas da 
historiografia que durante algum tempo haviam sido rele
gados a um segundo plano. São exemplos dessa tendência os 
retornos à biografia e à história política. No campo dos estudos 
do movimento operário há muito que foi incorporada a per
spectiva crítica de que o historiador deve priorizar o trabal
hador comum aos militantes ou aos dirigentes, a classe às 
instituições. Se essa perspectiva permitiu escapar de uma 
historiografia reducionista e legitimadora da atuação e das 
idéias da militância, é preciso recolocá-la em novos termos. 
Evitar o equívoco de confundir a classe operária com suas 
instituições e o conjunto dos trabalhadores com os militantes, 
não pode significar diexar de lado o estudo dos dirigentes, dos 
militantes ou das instituições operárias. É precisamente esta 
discussão que esta intervenção visa suscitar ao mostrar algu
mas das possibilidades para os estudos do movimento op
erário abertas pela história das instituiçõs de classe. 

Ainda o movimento operário com objeto historiográfico 

Silvia Regina Ferraz Pelersen (UFRGS) 

Na historiografia recente h um refluxo da temática do 
movimento operário que tinha como eixos as representações 
organizacionais e ideológicas e fortes referências estruturais. 
Pretendo examinar o campo de possibilidades que a temática 
clássica pode oferecer à pesquisa a partir da reafirmação de 
sua atualidade, da identificação de viéses que a acompanham, 
de ângulos que foram negligenciados, da inspiração que pode 
receber dos pressupostos teóricos de uma história social do 
trabalho e da aproximação à antropologia cultural e à sociolo
gia dos modos de vida. 

(MR02) Catolicismo e Cidadania no Brasil 
De súdito à cidadão: os católicos no Império e na 

República 

Francisco 1. Silva Gomes (UFF) - Coordenador 

O Império, herdeiro do Padroado colonial, considerava o 
aparelho eclesiático católico como indispensável à 
manutenção da ordem e à homogeneização dos padrões de 
comportamento da população no âmbito da Cristandade. 
Sistema que implicava num projeto unanimista que definia as 
relações dos súditos/católicos com o Estado e a Igreja. A 
República reduziu o campo religioso à esfera privada das 
escolhas individuais, já que o conceito de cidadão não incluía 
a obrigatoriedade de uma religião oficial. Para a Igreja, que 
adotou num primeiro momento uma atitude defensiva diante 
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de sua separação do Estado, restou procurar implantar o ideal 
ambíguo de um Estado leigo inspirado pelo cristianismo. 
Como estratégias, organizou a militância dos católicos prati
cantes para enquadrar a massa dos fiéis, grande maioria da 
população, no sentido de pressionar o Estado a transigir com 
os interesses da Igreja. A utopia de construir uma sociedade e 
um Estado cristãos parecia-lhe possível de ser restaurada num 
projeto de neo-Cristandade. 

No exercício da liberdade a construção de uma igreja 

Euclides Marchi (UFPR) 

A opção do governo da República por um Estado leigo e 
desclericalizado criava para a Igreja algumas situações insti
gantes: obrigava-a ao exercício da liberdade; questionava-lhe 
a identidade; tirava-lhe privilégios e impunha-lhe a tarefa de 
manter a nação católica. Quatro séculos de Padroado impli
caram em estagnação, abandono e decadência religiosa. Con
struir a instituição, manter o monopólio dos bens sagrados, 
reformar a religiosidade, compor um quadro de militantes 
clérigos e leigos e restabelecer relações harmônicas com o 
Estado, eram algumas das tarefas de uma Igreja livre no 
Estado livre. Esta não era apenas uma opção religiosa, era uma 
questão política e uma reafirmação da cidadania. 

A Reforma Ultramontana do Clero no Império e na 
República Velha 

Lana Lage da Gama Lima (UFF) 

Em meados do século XIX, a Reforma Ultramontana 
retomou princípios tridentinos de reforma clerical, enfati
zando a moralização e disciplina dos sacerdotes, insistindo na 
sua espiritualização, dedicação às questões internas da Igreja 
e distanciamento dos problemas sociais e politicos. O sistema 
de Cristandade porém, ao unir Igreja e Estado, implicava por 
si só na ingerência eclesiástica nas questões temporais. Com 
a Separação, efetivada com a República, o clero sofrerá re
strições nos privilégios junto ao Estado, vendo reduzida sua 
influência sobre a esfera política. Com isso, a orientação 
ultramontana de dedicação primordial às questões espirituais 
e aos problemas intra-eclesiáticos, foi favorecida. Na 
República, restou aos sacerdotes, reduzidos à condição de 
cidadãos comuns, a submissão à hierarquia eclesiástica e aos 
princípios reformadores, o que na prática coincidia com os 
interesses do Estado laicista e das oligarquias da República 
Velha. 

(MR03) Modernização e Cidadania: Reflexões sobre 
o Brasil contemporâneo 

Modernização sem participação: tramformaçães na 
política brasileira a partir dos anos 60 

Wenceslau Gonçalves Neto (UFU) - Coordenador 

A análise do Brasil atual comporta dois viéses: as relações 
político-econômicas apresentam um perfil arcaico, marcadas 
pelo clientelismo, pela exclusão popular e pela timidez no que 
se refere a mudanças mais profundas; mas, se observada a 
evolução histórica, podem representar um salto com relação 
às práticas dos anos 60 e 70, marcadas pelo populismo e pelo 
autoritarismo. Contudo, mesmo admitindo-se que o avanço 
tenha sido grande, o trajeto final ainda é bem maior. Apesar 
de governos e períodos diferentes, existe uma constante nesta 
história: a não participação da população nas decisões, que são 
tomadas por grupos seletos e encastelados no poder. Buscando 



compreender essa modernização excludente da sociedade 
brasileira serão discutidas as mudanças político-econômicas 
por que passa o Brasil a partir dos anos 60. Na política, 
avança-se da democracia do pós-guerra para os negros anos 
do período autoritário-militar, retornando aos trilhos da de
mocracia a partir de 1985. Na economia, contudo, o percurso 
não tem o mesmo traçado: a crise inicia-se no período de
mocrático, persistc com a ditadura militar, cedendo em 
seguida e alcançando o auge do desenvolvimento ao mesmo 
temo que viviamos o ápice do autoritarismo político sucedido 
por nova crise. A pergunta básica é: que modernização é esta? 
E as perspectivas para o fortalecimento da cidadania? 

Modernização dos Meios de Comunicação: 
redimensionamento do conceito de cidadania no Brasil? 

Rosangela Patriota (UFU) 

A modernização, ocorrida no período pós-64, redefiniu o 
Brasil, tanto no universo da produção de bens materiais quanto 
culturais. Neste processo, ocorreu a consolidação da indústria 
cultural, em especial da televisão, principalmente pelo inves
timento do Estado na área de telecomunicações. 

Diante destas novas perspectivas profissionais, que impul
sionaram decisivamente o avanço da publicidade, desen
volveram-se trabalhos que, além de propIcIar o 
entretenimento, discutiram momentos da realidade brasileira, 
com o intuito de contribuir com o debate político e com o 
processo de conscientização da população. 

Neste sentido, a reflexão, aqui proposta, visa analisar a 
produção cultural e as estratégias de comunicação produzidas 
e veiculadas para o consumo da sociedade de massa, bem 
como procurará indagar de que maneira estas questões podem 
ser pensadas à luz do tema da cidadania. 

O Cinema Brasileiro e a Modrnização Conservadora 
(/960-/997): a inversão nos paradigmas? 

Alcides Freire Ramos (UFU) 

Indubitavelmente, vivemos um momento de significativas 
transformações políticas c estéticas no cinema brasileiro. Di
retores como Glauber Rocha ou Leon Hirszman, idéias como 
Estética da Fome, Cinema de Autor ou Reresentação Ânti
naturalista, revistas como Positif e Cahiers du Cinéma ou 
ainda filmes como São Bernardo, Deus e o Diabo na Terra do 
Solou Terra em Transe. não influenciam ou inspiram os 
novíssimos cineasta,; brasileiros. Muito pelo contrário: tudo 
aquilo que norteou os diretores brasileiros, ao longo dos anos 
60, está sendo definitivamente esquecido. 

Com efeito, a recente produção t1lmica brasileira, cujos 
principais representantes são Carlota Joaquim (1985, Carla 
Camurati), O Quatrilho (1995, Fábio Barreto), Jenipapo 
(1996, Monique Gardenberg) e Terra Estrangeira (1966, W. 
Salles lr. e D. Thomas), caracteriza-se, grosso modo, pelo 
abandono de uma postura questionadora e oposicionista. 
Tanto do ponto de vista estético-temático como nas persepcti
vas política<;, é possível afirmar que estes filmes coadunam-se 
ao atual conservador (ou neoliberal) processo de modern
ização, mais conhecido como globalização. 

Com este trabalho, desejamos discutir o processo acima 
aludido, salientando os aspectos perversos da atual cultura 
governista, sobretudo no que tange ao abandono das preocu
pações ligadas à valorização da cidadania. 

(MR04) Memória, Escravidão e Cidadania no Brasil 
Memória, escravidão c cidadania no Brasil 

Hebe Mal/os de Castro (UFF) - Coordenadora 
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[ ... ] porque entre nós não há mais que Povo e escravos. 
(Nova Luz Brasileira, n. 11, 15/01/1839). 

Esta apresentação se propõe a explorar as relações entre 
escravidão e cidadania na sociedade brasileira em dois mo
mentos políticos cruciais para o entendimento desta questão: 
a independência política, em 1822 - no bojo da qual se define 
pela primeira vez uma noção de cidadania brasileira - e a 
abolição da escravidão, em 1888. Buscar-se-á demonstrar que 
um pleno entendimento da originalidade da solução legal 
brasileira para a continuidade da escravidão implica no deci
framento das disputas simbólicas em torno dos significados 
da cidadania brasileira e das designações raciais em curso 
naquele processo. A exposição se concluirá explorando, nos 
arquivos orais de descendentes de libertos que tem sido pro
duzidos no Brasil, os processos de uma memória sobretudo 
familiar da experiência histórica da abolição e as múltiplas 
formas como estas narrativas elaboram, na construção desta 
memória, as noções de cativeiro, liberdade, raça/cor e ci
dadania brasileira. 

Escravidão, cidadania e história do trabalho no Brasil 

Silvia Hunold Lara (UNICAMP) 

Regida muitas vezes por paradigmas nascidos no século 
XIX, a historiografia brasileira ainda mantém-se presa ao 
postulado que opõe de modo irreconci liável escravidão e 
liberdade, identi ficando a história social do trabalho à história 
do trabalho livre, assalariado (para não dizer operário). Con
siderados indolentes e apáticos (por teóricos do final do século 
XIX) ou anômicos e desajustados à modernidade do capital
ismo, despreparados para o trabalho livre e para a cidadania 
devido à experiência da escravidão (na visão de vários intelec
tuais do século XX), os ex-escravos acabam se tornando 
trabalhadores que não trabalham ou que são incapazes de 
trabalhar. ... e desaparecem, literalmente, da história. Analisar 
este processo de exclusão, examinando especificamente o 
lugar explicativo atribuído à escravidão, é o objetivo desta 
apresentação. Pretende-se, com isso, discutir as implicações 
historiográficas e políticas da idéia de transição que marca e 
periodiza a história social do trabalho no Brasil. 

A astúcia da cidadania 

Sidney Chalhoub (UN/CAMP) 

Comentário à exposição de Hebe Castro, considerando 
especialmente a tentativa de controle sobre a população 
escrava e livre-dependente, estabelecendo algumas circun
stâncias em que as respostas a uma exclusão idealizada in
cluem artimanhas c astúcias que resultam em atuaçõcs que, sc 
não devem ser vistas como interferência política clara, podem 
ser pensadas como influências para certas questões políticas 
do Brasil do século XIX. 

(MR05) Cidadania e projetos culturais: 
Historiadores e folcloristas no Brasil 

A cultura histórica de Cultura Política 

Angela de Castro Gomes (UFF) 

O trabalho tem como objetivo delimitar, dentro das vária" 
iniciativas de política cultural do Estado Novo, um certo 
conjunto de medidas voltado para o que se chamou, na época, 
a reconstrução do passado nacional brasileiro. Para tanto, o 
conceito utili7~do é o de cultura histórica, entendido como o 
espaço reservado ao passado num dado momento da história 
de uma sociedade. O texto defende a idéia de que a construção 
do novo Estado e do novo cidadão vinculam-se a um esforço 
cuidadoso de valorização da cultura e do trabalho intelectual, 
no qual a figura do historiador e a produção de textos históri-



cos possuía lugar privilegiado. A revista Cultura Política, que 
circulou entre 1941 e 1945, é a fonte central da análise. 

Festas e culturas popular najormação do povo brasileiro 

Martha Abreu (UFF) 

No final do século XIX, em meio ao processo de Abolição 
da escravidão, obras literárias, históricas e ensaísticas for
jaram, melhor dizendo, intensificaram a criação de uma nova 
nação pela inevitável incorporação do liberto, passando a 
ideologia da mestiçagem, quase sempre acompanhada de 
atributos negativos, a ser a marca de nossa problemática 
identidade nacional. Nesta mesa, pretendo, por um lado, privi
legiar a análise da obra de Mello Moraes Filho pela sua 
estratégia em eleger as festas religiosas e populares como 
traço fundamental de união do povo brasileiro, através da 
cvidente contribuição cultural de portugueses, negros e mes
tiços. Por outro lado, pretendo avaliar as possibilidades de 
utilização dos relatos do autor para os estudos de cultura 
popular. 

Cidadania e Projetos Culturais: um debate 

Maria Clementina Pereira da Cunha (UNICAMP) 

A partir dos trabalhos de Angela de Castro Gomes e 
Martha Abreu, pretendo colocar em discussão recentes 
abordagens historiográficas a respeito de algumas relações 
entre cultura, identidade nacional, cidadania e história. 

(MR06) Estado Novo e Cidadania 
O Estado Novo e a criação do Serviço Social Estatal 

Cezar Honorato (UERJ/UFF) 

A exposição é fruto do Projeto Coordenado de Pesquisa 
Assistência Social: Saber e Poder na Construção de uma 
Profissão. Nestc sentido, é nossa proposta analisar o processo 
de estatização dos problemas sociais e da criação de um 
profissional universitário para tratar da pobreza, o Assistente 
Social. 

Estado Novo, Corporativismo e Fascismo 

Francisco Carlos Teixeira da Silva (UFRJ) 

A partir de uma análise do fascismo italiano e do nacional
socialismo alemão, buscar-se-á articulá-los ao Estado Novo, 
tendo como eixo da reflexão o Corporativismo, particular
mente o proposto por Manoelesco. 

Estado Novo e Cidadania 

Ricardo Maranhão (UNICA MP) 

A presente exposição busca trazer para o plano do debate 
entre os historiadores a noção de cidadania, no plano social, 
bem como as de democracia formal e substantiva para a 
análise da Era Vargas. 

(MR07) Elites Intelectuais oitocentistas: 
Representações de cidadanias 

Elites intelectuais oitocentistas: representações de 
cidadanias 

Lúcia Maria Paschoal Guimarães (UERJ) 

Fundado em 21 de outubro de 1838, o Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro não tardaria a se transformar no mais 
importante reduto letrado do Império. Desfrutou, inclusive, 
do elevado patrocínio de D. Pedro 11. Par e passo com o 
processo de consolidação do regime, O IHGB construiu a 
memória nacional. Inventou as tradições, de um país recém 
saído do estatuto colonial. Seguindo a abordagem proposta 
por Maurice Halbwachs, retomada recentemente por Pierre 
Nora, pretende-se discutir a construção desta memória, mar-
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cada pela continuidade, que transformou o Estado Monár
quico no legítimo herdeiro e sucessor do império ultramarino 
lusitano. Herança que se sustentava, inclusive, com a presença 
de um representante da Casa de Bragança, no Trono 
Brasileiro. 

Humberto Fernandes Machado (UFF) 

Entre os abolicionista que militaram na cidade do Rio de 
Janeiro, José do Patrocínio (/853-1905) e Joaquim Nabuco 
(1849-1910) tiveram uma atuação fundamental para a erradi
cação do escravismo. Atuando em palcos diferentes, na im
prensa periódica ou no Parlamento, buscaram demonstrar, 
através do poder de seus escritos ou discursos, a inviabilidade 
de preservação de uma estrutura que dificultava o ingresso do 
Brasil na fase do progresso, segundo as matrizes européias. 
Faziam parte de uma elite intelectual voltada para o exterior 
que almejava por reformas sem, entretanto, mudar substan
cialmente as condições e vida de uma boa parte da sociedade 
brasileira. 

Mecenato e Cidadania 

Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira ((UERJ) 

Uma parte das elites profissionais brasileiras foi respon-
sável por ações que permitiram o acesso de setores da so
ciedade a associações e entidades culturais, ampliando as 
possibilidades de aprendizado e lazeres, não experimentados 
com facilidade, nos centros urbanos até meados do século 
XIX. O crescimento do número de bibliotecas, associações 
culturais e núcleos de ajuda mútua permitiram, mesmo que de 
forma lenta, o fortalecimento das condições de cidadania. O 
estudo dessas ações nos permite um aprofundamento nos 
conceitos de cidadania do período. 

(MR08) A vida privada no Brasil Colonial 
Moralidades hrasílicas - sexualidade e vida privada na 

colônia 

Ronaldo Vainfas (UFF) - Coordenador 

Comentário à exposição de Laura de Mello e Souza. 
Considerações específicas sobre a temática das sexualidades 
coloniais em relação à vida privada: o sexo entre o sagrado e 
o profano; os lugares do prazer; a linguagem da sedução. A 
importância das fontes inquisitoriais para o estudo da vida 
privada. 

A vida privada no Brasil Colonial 

Laura de Mello e Souza (USP) 

Reflexões sobre a vida privada como objeto da História, 
centrando-se a discussão ao período colonial luso-brasileiro. 
Possibilidades de investigação e campos temáticos: família, 
religiosidade, moralidade, sentimentos. Privacidades 
solitárias. Relações entre vida privada e escravidão no Brasil 
Colonial. 

Fronteiras entre o público e o privado na Colônia: o 
e~paço doméstico 

Sheila de Castro Faria (UFF) 

Comentário à exposição de Laura de Mello e Souza. 
Considerações específicas sobre a privacidade no espaço 
doméstico colonial: casas, divisões internas e materiais; infor
mações sobre a sexualidade - ver, ouvir e comentar; limites 
da privacidade entre senhores, escravos e libertos. A utilização 
dos processos eclesiásticos de banhos matrimoniais para a 
história da vida privada no Brasil colonial. 



(MR09) A construção da liberdade e de uma 
identidade nacional: Corte do Rio de Janeiro, fins do 
XVIII e início do XIX 

Glad)'s Sabina Ribeiro (UFF) - Coordenadora 

Pretendemos analisar a formação de uma identidade na
cional após a Emancipação política como construção feita no 
calor da hora, que não remonta à crise do sistema Colonial 
nem à uma brasilidade previamente definida, um vez que a 
I ndependência política total não era desejada por praticamente 
nenhum grupo social naqueles idos de 1822. 

A identidade e a liberdade, que significavam a autonomia 
e não a separação total, surgiram como frutos dos embates 
sociais, podendo ter múltiplos sentidos, de acordo com os 
momentos e agentes sociais envolvidos. Havia diferentes 
maneiras de ser brasileiro e de ser português naquela época. 
Isto leva-nos a uma percepção da cultura como resultado de 
relações sociais. Portanto, através de uma análise de classe 
poderemos ter um entendimento mais global daquela so
ciedade do início do século passado, onde facilmente se tran
sitava do social ao político e vice-versa. 

Maria de Fátima Silva Gouvêa (UFF) 

No debate proposto pela Professora Gladys Sabina Ribeiro 
será analisado em maior detalhe as relações existentes entre 
as noções de ser hrasileiro e ser português com a trama das 
relações de poder envolvendo a administração da cidade do 
Rio de Janeiro na década de 1820. A variação de questões 
envolvendo a prática administrativa desse espaço colonial, 
assim com também a predominância de certos elementos 
integradores de uma cultura política predominante no período, 
tomam mais explícitas a leitura da tramas sociais que engen
draram a construção da idéia de identidade/liberdade pre
dominantes no Rio de Janeiro de 1822. 

(MR10) Patrimônio, História e Cidadania 
A memória possível: passado, presente e cidadania 

Marl)' Rodrigues (CONDEPHAA T) - Coordenadora 

O presente trabalho procura situar as transformações dos 
conceitos dc história c cidadania que nortearam a deten11i
nação do patrimônio em São Paulo, no período entre 1987 e 
1996, através de solicitações e estudos de tombamentos que 
tramitaram no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico ~ CONDEPHAAT. 

Pretende-se a partir desta veriticação, analisar o peso dos 
argumentos históricos na determinação de um segmento da 
memória social uma vez que ela, ao mesmo tempo em que é 
um dos suportes da cidadania, depende do grau de desen
volvimento desta para estabelecer-se satisfatoriamente. 

Ana Lui::a Martins (CONDEPHAAT) 

A reflexão proposta objetiva rastrear o entendimento do 
patrimônio cultural como símbolo de valores cívicos da nação, 
dimensionando a incidência de marcos do patrimônio natural 
e edificado. A baliza inicial do trabalho retoma as publicações 
da primeira República, momento deflagrador de projetos, 
ideários e visões de mundo, tempo marcado pela diversidade, 
num país de tradição recente, etnias diversas, construções 
idealizadas e míticas sobre o ser cidadão. 

A fonte privilegiada recai na imprensa periódica, em par
ticular as revistas ilustradas das primeiras décadas do século 
XX, publicações abrangentes e reveladoras das práticas cul
turais em curso, cotejadas com a documentação oficial que 
normatiza leis e decretos com vistas à criação de um serviço 
de patrimônio nacional, alicerçado (ou não) na construção da 
noção de pátria e cidadania. 
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A análise não se esgota nos primeiros tempos republi
canos, mas procura avançar na sua trajetória histórica, cote
jada no presente com o exercício diário de uma prática afeta 
a um órgão de preservação, às voltas com valores outros, 
fortemente presididos pela mercantilização do espaço. 

Colônia: um simulacro das cidades 

Sheifa Schvarzman (CONDEPHAAT) 

No texto de apresentação do XIX Simpósio Nacional de 
História, é apontada a coincidência de se discutir os processos 
de construção da cidadania no Brasil a partir do centenário da 
criação da cidade de Belo Horizonte, a primeira cidade 
brasileira construída para ser centro, lugar de conciliação de 
disputas locais, capital do exercício político republicano. Para 
tanto, ela é planejada arquitetonicamente. 

Partindo da concepção do uso racional e funcional do 
espaço, está no desenho a diretiva da perfeita relação entre os 
habitantes, o funcionamento mecânico das diferentes funções 
urbanas, a felicidade enfim configurada na prancheta. 

Embora essa utopia não tenha se confirmado na prática 
pela própria dinâmica do desenvolvimento da cidade que não 
obedeceu o projeto inicial, outra experiência de vivência 
racionalizada foi intentada entre nós com Brasília. Nessa 
Utopia, Brasília e a arquitetura moderna, são igualadas à 
noção de exercício da democracia, de brasilidade, e como tal, 
de acesso à cidadania. Como em Belo Horizonte, plane
jamento urbano significa a busca de um espaço social de 
igualdade. 

A arquitetura moderna expressa essa vontade de con
strução da cidadania que ela procura criar a fórceps pelo 
desenho. A ela se associa uma concepção da nacionalidade 
embasada no passado, no barroco mineiro. Neste exercício de 
ocupação do espaço, são os arquitetos modernos aqueles que 
terminam por determinar, qual o fazer que constitui o passado 
da nação. Nesse movimento de construção simultânea do 
espaço futuro e passado, através da criação do Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional em 1937, os historiadores e as 
histórias brasileiras passaram ao largo, assim como o projeto 
humanista de Mário de Andrade. Pode-se dizer que, passados 
60 anos, estas concepções ainda vigoram em larga escala. 

Hoje, mais do que nunca, vivemos sob o primado das 
noções ditadas pela racionalidade, que a construção dessas 
cidades espelhava, sem a contrapartida utópica que lhes dava 
sentido. Nas ações de preservação, no Condephaat em São 
Paulo, a mesma racionalidade se impõe, e não há mais nen
huma utopia por defender. Passado, memória, nacionalidade 
e conseqüentemente cidadania só existem enquanto valor de 
troca para aqueles que sabem ou podem individualmente 
obtê-la. Converteram-se em mercadoria. 

Da utopia de uma sociedade igualitária, passamos ao simu
lacro de cidadania de quem pode mais. 

(MRll) Identidade, sexualidade e historiografia 
Macho, sim senhor! - Identidade regional e gênero no 

nordeste 

Durval Muni:: de A. Júnior (UFPE) - Coordenador 

O nordestino é uma invenção recente na história brasileira. 
A elaboração dessa identidade regional e desse ser regional se 
dá no início deste século. Ao mesmo tempo em que o nome 
do país perdia em importância econômica e política em nível 
nacional, a antiga geografia regional do país, segmentada em 
norte e sul é posta em questão. Práticas e discursos racional
istas redefinem as territorialidade regionais em contraposição 
à elaboração de uma nova idéia de nação que surge após a 
abolição e a república. Definida a região, vai se definindo um 



novo tipo regional. O nordestino emerge como um novo ser 
que deve ser capaz de superar a fragmentação anterior dos 
tipos regionais (praieiro, sertanejo, brejeiro, pernambucano, 
cearense, etc.) e se constituir em uma raça viril, valente e 
corajosa: um ser ativo capaz de recuperar o então lugar ocu
pado em nível nacional por seu espaço. No nordestino se 
encontra, pois, a elaboração do imagério-discursiva de uma 
identidade regional e uma identificação de gênero. O nor
destino é macho. Nosso texto aborda como se deu histori
camente esta elaboração do nordestino como uma figura 
masculina e como se definem imagens do nordestino onde não 
dá lugar para atributos femininos. No nordeste até as mulheres 
seriam macho, sim senhor! 

Sexualidade e identidade na historiografia brasileira 

Luzia Margareth Rago (UNICAMP) 

Na tentativa de discutir os entraves fundamentais ao de
senvolvimento nacional e propor possíveis saídas, vários in
telectuais constróem interpretações históricas da formação 
social brasileira e da identidade nacional, entre os anos vinte 
e quarenta, a exemplo de Paulo Prado, em Retratos do Brasil. 
Ensaio sobre a tristeza brasileira, Gilberto Freyre, em Casa 
Grande & Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do 
Brasil e Caio Prado Júnior, em Formação do Brasil Contem
porâneo. 

Focalizo alguns desses trabalhos conhecidos e consagra
dos, tendo em vista chamar atenção para a maneira como 
conferem primazia à dimensão da sexualidade na definição da 
identidade brasileira. Assim, é do campo da sexualidade que 
esses autores visualizam as condições da possibilidade da 
emergência do Brasil e constróem suas interpretações históri
cas sobre as origens e a formação do povo brasileiro, a 
miscigenação das raças, a fundação do patriarcado ou o esta
belecimento de relações declaradamente harmônicas e soci
abilizadas. Ao mesmo tempo, é de se notar a ressonância do 
discurso médico do período, fortemente marcado pelas con
cepções eugenistas e na construção da referência da sexuali
dade com a qual esses autores lidam. 

O lar e o botequim 

Maria lzilda Santos de Matos (PUC-SP) 

O presente trabalho pretende analisar as representações da 
masculinidade emergentes no discurso médico e na música. 
Centrando a análise da denominada Questão do alcoolismo e 
nas representações da figura do ébrio, essa pesquisa está 
organizada em duas partes: numa primeira pretende-se focali
zar, através de uma ampla documentação médico-higienista
eugênica, os perfis de masculinidade presentes e praticados 
nas campanhas e lutas antialcoólicas e os vetores de violência 
aí engendrados. Já num segundo momento, procurando outras 
vozes a investigação centrar-se-á na produção musical que 
focaliza o boêmio e o mundo da boemia. 

(MR12) Sobre os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (Área de História) 

Diante dos parâmetros 

Marcos A. da Silva (USP) - Coordenador 

Quais os parâmetros disponíveis para o Ensino de 
História? Além de documentos governamentais reivindi
carem tal condição, Historiografia, Cultura Escolar, Artes, 
diferentes instâncias da Sociedade Civil (sindicatos, partidos, 
imprensa) e Indústria cultural podem oferecer referências com 
pretensões similares. Para quem eles são parâmetros? Seus 
interlocutores, destinatários, intérpretes e usuários são profes-
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sores e alunos, que, como seres esclarecidos, não têm seu 
pensamento pré-resolvido naquelas formulações. 

Parâmetros existem como referências para pensamentos 
que se constróem com eles, apesar deles ou contra eles. 

Parâmetros, conteúdos, atividades 

José Carlos Barreiro (UNESP) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (História) arrolam 
questões metodológicas nos campos de Educação e História, 
realizando um balanço de algumas correntes teóricas nessas 
áreas. Eles culminam com sugestões de procedimentos e 
assuntos, embora salientem a vinculação de currículo e ativi
dades a características e projetos da comunidade docente e dos 
alunos. Cabe pensar sobre o caráter normativo que um docu
mento dessa natureza facilmente assume, tanto de forma direta 
(influência sobre pedagogos, historiadores e outros profis
sionais que elaboram instrumentos de ensino) como através 
de livros didáticos e outros referenciais para o ensino. 

Uma analise dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(História) 

llmar Rohloff de Mattos (UFF)j3 

Este texto objetiva analisar o documento Conhecimentos 
Históricos e Geográficos, elaborado por grupo de trabalho 
nomeado pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC, 
como parte da proposta de instituição dos Parâmetros Curricu
lares Nacionais. Para tal, buscar-se-á tanto confrontar o 
referido documento com as proposições contidas no texto 
básico dos PCNs quanto, sobretudo, compreender os seus 
objetivos e pressupostos fundamentais, quer no que se refere 
aos aspectos mais estritamente pedagógicos, nos termos de 
Epistemologia Genética, quer no que diz respeito aos funda
mentos teóricos da disciplina História ali expostos, em espe
cial, quanto às noções de fato histórico, tempo histórico e 
sujeito histórico. 

(MR13) Identidades plurais, cosmopolitismo e 
urbanização 

Hermenêutica da experiência urbanizadora: classes 
sociais em São Paulo - 1860-1920 

M Odila L. Silva Dias (USP e PUC-SP) - Coordenadora 

Através dos inventários, literatura, livros de memória, 
publicidade,jornais, iconografia e reconstituição de sociabili
dades, mostrar caminhos possíveis para a hermenêutica da 
experiência urbanizadora como espaço de definição de classes 
sociais em mudança. Buscar através de confronto com a 
historiografia urbana internacional apontar especificidades do 
processo paulistano de crescimento urbano, de convívio so
cial, de valorização do espaço, formação das fortunas, mobili
dade social descendente e ascendente, resistências locais ao 
modelo de emburguesamento europeu das elites, compromis
sos e adaptações diferenciadas no tempo quanto aos costumes 
de casamento, de cultura material e de mentalidade das novas 
elites urbanas face ao surgimento de setores intermediários e 
classes médias. 

Tecnologias de Comunicação de Massa e Representações 
da Brasilidade Moderna 

Maria Inez Machado Borges Pinto (USP) 

A passagem dos anos 1920 para os anos 30 foi assinalada 
por uma notável transformação e intensificação da tecnologias 
de comunicação social. Destacam-se com ampla evidência o 
desenvolvimento da radiodifusão e do cinema. O poeta Guil
herme de Almeida, expoente do gruo modernista de São 
Paulo, qualifica o cinema como veículo de comunicação de 



massa civilizador e modernizador dos costumes, das tradições 
dos modus vi vendi brasileiro. 

O literato insere o cinema, arte da cena em movimento, no 
centro de um projeto estético e artístico que, mais consentâneo 
com as mudanças que a nova sociedade industrial provocara, 
acelerando o ritmo da vida cotidiana, privilegiou a velocidade, 
a ação, a juventude, enfim o novo em contraposição àquilo 
que se figura velho, moroso, reflexivo. 

La trahison dês c/ares: as crises de identidade dos 
escritores paulistas nos anos trinta 

Elias Thomés Saliba (USP) 

Este trabalho procura analisar a identidade dos escritores 
paulistas nos anos 30 e 40 propondo uma interpretação não 
tanto das suas obras publicadas mas de seu escritos marginais, 
memórias e epistolografia. No início dos anos trinta, apesar 
da crescente valorização literária do jornalismo, o surto edi
torial ainda conservou-se restrito e limitado àqueles editores 
considerados quase como heróis culturais, como José Olym
pio, Octalles Marcondes Ferreirae outros. Mas o cenário geral 
é decepcionante: a vacuidade dos espaços existentes para a 
ação social destes escritores, a rarefação e a indigência do 
meio editorial e cultural na época - situação que abria uma 
fenda na consciência dos escritores paulistas, levando os mais 
sensíveis a um interrogatório compulsivo a respeito de sua 
posição e da sua utilidade existencial e social. Não por mera 
coincidência que todos se refiram à obra La Trahison dês 
cleres, publicada em 1926, do publicista francês Julien Benda. 
Encalacrados, como todos os brasileiros, face ao Estado, 
avessos às oligarquias carcomidas e perplexos com o em
brionário mercado de bens culturais - estes escritores viam
se forçados aceitarem-se como parte de uma cidadania 
regulada - condição generalizada, afinal, da maior parte da 
sociedade brasileira nos anos 30. 

(MR14) História Política na América Latina: 
Questões teóricas e metodológicas 

José Luis Bendicho Beired (UNESP) 

Abordaremos a História das Ideologias Políticas e dos 
intelectuais e discutiremos a utilização de um enfoque que 
articule as recentes contribuições da Nova História Política à 
perspectiva desenvolvida por Pierre Bordieu. Como exemplo 
prático, analisaremos a ideologia e o campo intelectual da 
direita nacionalista no Brasil e na Argentina no período entre 
as duas guerras mundiais. Neste sentido, discutiremos: o 
emprego de conceitos tais como produção ideológica, campo 
intelectual e hábitos; o conceito de político; o método compa
rativo; e o método proposto por Pierre Rosanvallon para o 
estudo das idéias políticas. 

Alberto Aggio (UNESP) 

A discussão histórica, teórica e política acerca dos proces
sos de modernização na América Latina permanece ainda 
vigente no debate intelectual. Nossa proposta é discutir o 
conceito gramsciano de revolução passiva e suaaplicabilidade 
em relação a tais processos. Entendemos, sumariamente, que 
este conceito possibilita a compreensão do papel da dimensão 
especificamente política nos processo de modernização lat
ino-americana. 

(MR15) Imagens da repressão 

A repressão à esquerdajudaica no Brasil (1940-60) 

Zilda Márcia Gricoli lokoi (USP) - Coordenadora 

Utilizando-se de documentação localizada nos arquivos 
do DEOPS de São Paulo e do Rio de Janeiro, bem como da 
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documentação secreta do Itamarati, pretende-se reconstituir a 
trajetória de integrantes da esquerda judaica no Brasil, no 
período de 1940 a 1960, através do olhar a ela lançado pela 
repressão. 

A imprensa e o DEOPS/SP (1964-/983) 

Maria Aparecida de Aquino (USP) 

Análise das relações Estado/Sociedade por intermédio da 
pesquisa ao acervo do DEOPS/SP no que se refere à atividade 
de jornalistas/jornais/colaboradores a partir do golpe de 
Estado de 1964, até a extinção do órgão, em 1983. Reconsti
tuição da atividade desses jornalistas/militantes através da 
documentação acumulada pelo órgão e reconstituição do olhar 
da repressão pelo mapeamento da atividade de perseguição 
desse instrumental de repressão. 

Participação e resistência operária face ao 
Nacional-Socialismo, Berlim - 1919-1939 

Francisco Carlos Teixeira da Silva (UFRJ) 

Análise da cultura operária no bairro de Wedding, em 
Berlim, e os mecanismos de participação e resistência desen
volvidos especialmente nas fábricas no período de 1933-1942 
conforme os informes contidos no Arquivo da GESTAPO. 

(MR-16) Cem anos de vida infantil em Minas Gerais: 
o abandono, o trabalho e as estratégias de 
sobrevivência 

Anomia social ouforma de sobrevivência: os camponeses 
e a assistência aos expostos em Catas Altas (MG): 1780-1860 

Renato Pinto Venâncio (UFOP) -Coordenador 

Estudos realizados na última década constataram que o 
abandono de recém-nascidos era uma prática corriqueira nos 
séculos XVlII e XIX. No intuito de socorrer os desvalidos, as 
Câmaras e Santas Casas da Misericórdia instituíram um sofis
ticado sistema de assistência. O auxílio incluía pagamento de 
criadeiras, socorro médico e, até mesmo, compra de roupinhas 
para os meninos e meninas. Inicialmente, as autoridades pre
ocupavam-se com os enjeitados das cidades e vilas, mas, com 
o passar dos anos, a ajuda pública alcançou o meio rural. 

O objetivo da presente comunicação é o de explorar as 
repercussões da expansão do auxílio aos expostos, promovido 
pela Câmara de Mariana, junto aos pequenos proprietários de 
Catas Altas. Como pretendemos mostrar, a referida comuni
dade, que tinha por base uma estrutura econômica mercantil 
de subsistência, incorporou o sistema de ajuda pública no rol 
das estratégias de sobrevivência locais. Através desta análise, 
interpretaremos um paradoxo já observado por outros estu
diosos: uma vez estabelecido o auxílio que visava resolver o 
problema do abandono, o número de expostos não parou de 
aumentar. 

O trabalho infantil em Mariana na primeira metade do 
século XIX 

Ida Lewkowicz (UNESP) 

Durante a colônia e no século XIX as crianças começavam 
cedo a participar do mercado de trabalho, independentemente 
da condição social e do sexo. Este texto analisa o trabalho 
infantil em Mariana e seu termo na primeira metade do século 
XIX. Livres, libertos e escravos trabalhavam principalmente 
na tecelagem doméstica e na lavoura, mas também muitos 
eram estudantes. Na faixa dos II aos 12 anos já estavam 
envolvidos em atividades ocupacionais em torno de 30% das 
crianças, e na de 13/14 anos mais de 40%. 

Traços gerais da exposição de crianças na região de 
Mariana, Minas Gerais: 1750-1795 



Laura de Mello e Souza (USP) 

Com base em dados referentes a matrículas de crianças 
expostas apresentadas para criação na cidade de Mariana e 
suas adjacências num período de quase 50 anos, pretende-se 
avançar no sentido de melhor entender o fenômeno da infância 
abandonada e os mecanismos acionados para enfrentá-lo. 

O período em estudo corresponde ao do decréscimo da 
produção aurífera na capitania, e o tratamento quantitativo dos 
dados indica os picos em que o fenômeno da criação teve 
maior intensidade, sugerindo igualmente o recurso, por parte 
da população, as estratégias que permitissem lançar mão dos 
estipêndios destinados à criação dos pequeninos. Avança-se, 
igualmente, no sentido de melhor conhecer o perfil daquele 
que pagava as matrículas junto às câmaras: seu sexo, condição 
social, zona de residência (urbana ou rural), etc. 

(MR17) Questões interpretativas da República. 
Coronelismo, Revolução e Populismo 

Maria Helena Rolim Capelato (USP) - Coordenadora 

A partir dos anos 1980, os historiadores pa'isaram a mani
festar interesse pelo tema do populismo, até então analisado 
por sociólogos, economistas, cientistas políticos, privile
giadamente. Numa perspectiva da história política renovada, 
novas questões foram levantadas sobre o período, suscitando 
investigações baseadas em novos objetos e utilização de fon
tes inéditas. 

Numa perspectiva historiográfica, cabe indagar por que 
e de que maneira o tema do populismo tem sido revisilado nas 
últimas décadas. 

Vavy Pacheco Borges (UNICAMP) 

A idéia de revolução foi central no debate político dos anos 
vinte e trinta; conseqüentemente, marcou, em diferentes sen
tidos, as posteriores interpretações historiográficas, sociológi
cas e da ciência política. Examinaremos algumas imagens que 
então se formaram e atravessaram as décadas seguintes. Do 
ponto de vista teórico, uma visão da história como processo, 
único e linear, pressupõe a idéia, necessária ou não, de sua 
ruptura e a discussão da naturezas dessa ruptura - de seus 
sujeitos, dos princípios que a condicionam; tudo isso esteve 
por trás dessas interpretações. A preocupação com a denúncia 
da história oficial, o reexame de uma história marxista (grosso 
modo militante), a retomada do conceitual político da época 
(que recuperou esse período como um efetivo campo de 
possibilidades, conforme se evidencia claramente pelos teste
munhos do período, e não como um processo único, linear e 
necessário) abriram espaço para novas interpretações. 

O Coronelismo ainda é uma questão historiográfica? 

Maria de Lourdes Monaco Janotti ((USP) 

Vários historiadores têm atirmado que as relações 
coronelísticas desaparecem após a Revolução de 1930. Outros 
consideram que elas pem1aneceran1 somente em regiões rurais 
frágeis economicamente ou em centros urbanos de pouca 
expressão. Poucos afirmam sua sobrevivência mesmo em 
grandes centros urbanos. 

A pesquisa revela que essas versões historiográficas 
baseiam-se em diferentes representações do fenômeno 
coronelístico e se alicerçam em interpretações específicas, 
muitas vezes contraditórias, da política varguista e do proc
esso econômico-social brasileiro. Recentemente novas per
spectivas historiográficas, como a história das mentalidades e 
a história cultural absorveram diversos conteúdos que, anteri
ormente, eram estudados como próprios do coronelismo; este 
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é o caso de estudos sobre famílias, mulheres, comunidades 
rurais e cidades. 

(MR18) História Política e Cidadania: As imagens 
do Império como Nação 

O passado como Nação: imagens do Império no discurso 
reacionário dos anos 30 e 40 do século xx: Representações 
da cidadania 

Marcos Cezar de Freitas (IFAN-USF) - Coordenador 

Simultaneamente às famosas sínteses produzidas nos anos 
30 por Gilberto Freyre, Caio Prado e Sérgio Buarque, no plano 
microscópico, parte da intelectual idade católica produzia sín
teses de História e projetos políticos para o Brasil. É o que 
revela a documentação que contém a produção de um dos 
principais intelectuais do episcopado brasileiro, da primeira 
metade do século - Dom José Maurício da Rocha. 

Elaborando as traduções do mundo para seus fiéis eviden
ciava os componentes ideológicos de seu discurso: o reacion
arismo, projeto restaurador do Império para o país; a adesão 
ao Jntegralismo, as recomendações eleitorais e o tema da 
aliança política. 

A arqueologia de tal visão de mundo, que deitou raízes no 
interior do Estado de São Paulo, oferece elementos para o 
debate sobre a presença do liberalismo e do antileralismo em 
nossa cultura política. 

Nação e cidadania: a Constituição de 1824 e suas 
implicações políticas 

Cecília L. de Salles Oliveira (USP) 

A Constituição de 1824 vem sendo interpretada ora como 
manifestação de que no Brasil o liberalismo está fora do lugar, 
ora como expressão de uma utopia irrealizável. O objetivo 
primordial da exposição é o de propor uma releitura da Con
stituição de 1824, discutindo não só a concepção de cidadania 
que a fundamentou como os parâmetros políticos e jurídicos 
da sinonímia entre Nação e Império. Pretende-se recuperar a 
especificidade das circunstâncias históricas nas quais o texto 
foi elaborado, confrontando-o com outros documentos consti
tucionais dos séculos XVIII e XIX, buscando, com isso, 
compreender, em seus devidos termos, delineamento do pen
samento e das práticas liberais no Brasil, no início do século 
passado. 

O Império como Nação 

Izabel Andrade Marson (UNICAMP) 

O debatedor fará um diálogo com o texto principal -- o 
projeto de nação do bispo José Maurício da Rocha -
contrapondo-o com as proposições de Joaquim Nabuco para 
o Brasil na década de 1880. Neste sentido, explorará mais 
detalhadamente as imagens criadas por Nabuco para 
descrever a sociedade e a política de seu tempo, destacando 
a questão do monopólio da escravidão. Abordará também, o 
projeto da nação pensado para a renegação do liberalismo e 
da monarquia constitucional no Brasil, o qual privilegiou 
medidas como a extinção da escravidão, a criação de uma 
classe média e a descentralização política. 

(MR19) Maçonaria e Cidadania 
O Negro e a Maçonaria (Brasil - século XIX) 

Célia M Marinho de Azevedo (UNICAMP) 
Coordenadora 

O Brasil escravista do século XIX encerra duas histórias 
pouco conhecidas que precisam começar a ser relacionadas e 
desvendadas: de um lado a história do ingresso e da vivência 



de intelet:tuais, artistas e políticos negros nas altas esferas da 
sociedade hrasileira, gozando de plenos direitos de cidadania; 
de outro lado a história da maçonaria, ou mais precisamente, 
a história social e t:ultural da maçonaria wmo t:anal de mo
hilidade social, rede de proteção e solidariedade aos chamados 
im1ãos maçons e espaço de formação intelectual do cidadão. 
A relação entre estas duas histórias será examinada a partir da 
hiografia do jornalista, poeta e editor Francisco de Paula Brito 
(1809-186 I), hem como da análise de seus escritos, cujo 
conteúdo aponta para um projeto de cidadania abrangente. 

Maçonaria brasileira e sociabilidade ilustrada 
(/870-/890) 

Alexandre Mansur Barata (UFJF) 

A partir da década de 70 do século passado, reavivaram-se 
os debates que procuravam traçar as novas linhas mestras que 
deveriam nortear a organização do país. Esse movimento de 
idéias foi compreendido por Roque Spencer Maciel de Barros 
a partir da noção de uma ilustração brasileira. Realizando um 
certo recorte, pode-se dizer que os debates que marcaram o 
período da ilustração brasileira revelaram dois grandes inter
locutores: a Maçonaria, normalmente identificada com o pen
samento liberal, e a Igreja Católica, fortalecida pelo processo 
de romanização e identificada com o pensamento conser
vador. Dentro deste contexto, esta exposição objetiva analisar 
a atuação da Maçonaria brasileira, procurando dimensionar a 
força de seu ideário, os mecanismos de ação dos maçons, bem 
como a singularidade da sociabilidade maçônica. 

Maçonaria, Anticlericalismo, Livre Pensamento e o 
Laicismo no Brasil (1890-1920) 

Eliane Moura Silva (UNICAMP) 

Partindo do estudo das formas de difusão do pensamento 
anticlerical e de livre pensamento no Brasil é possível através 
da análise de opúsculos, livros, jornais e revistas, procurar 
entender as coordenadas essenciais e o papel desempenhado 
pelo Maçonaria como uma estratégia cultural na difusão de 
idéias fundamentais para a wnstrução de uma sociedade laica. 
Elites intelectuais que compunham a Maçonaria deste 
período, influent:iadas pelo anticlericalismo, livre pen
samento, positivismo e cientificismo fomentaram uma nova 
expressão de religiosidade cívica ausente na sot:ialização de 
uma nova moral soeial e na t:onstrução exemplar de novos 
símbolos que dava sentido a uma História secularizada. 

(MR20) Minas Setecentistas: Hierarquias e 
transgressões cotidianas 

Usurpação de jurisdição: conflitos intra-autoridades nas 
Minas setecentistas 

Carla Maria Junho Anastasia (UFMG) - Coordenadora 

O trahalho pretende discutir a autonomização dos minis
tros e agentes metropolitanos nas Minas setecentistas, eom 
especial destaque para as usurpações de jurisdição. Abordare
mos alguns casos paradigmátiws deste fenômeno, enfati
zando a postura dos ouvidores de comarcas. 

Irmandades e devoção no setecentos mineiro: a atuação 
de Domfrei Manuel da Cru:: (/748-/764) 

AdalRisa Arantes Campos (UFMG) 

Contemplamos a documentação referente às visitações 
diocesanas feitas no Bispado de Mariana no transcurso do 
século XVJIT e particularmente aquela alusiva à atuação do 
primeiro hispo D. frei Manuel da Cruz (1748-1764) com vistas 
ao estudo da religIOsidade popular, manifestações artísticas e 
rituais. A administração de D. frei Manuel deu singular 
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destaque à moralização do clero da capitania à decência dos 
templos e das cerimônias (edificações devidamente ornamen
tadas e com as alfaias necessárias para o culto divino), acom
panhando de perto o cotidiano das irmandades leigas. Pode-se 
dizer que, em meados do setecentos, essas associações leigas 
tinham perdido muito da liberdade inicial, doravante se en
contravam controladas através da pastoral cuidadosa do 
piedoso bispo. 

Relações de poder no Tejuco setecentista 

Júnia E. Furtado (UFMG) 

O trabalho pretende discutir as relações de poder existen
tes entre os Intendentes dos Diamantes e o governo da capi
tania entre 1771-1808 - época do monopólio régio. Ao 
contrário do que afirma a historiografia, tal relação se deu por 
efetiva e marcada por especificidades. 

(MR21) Visões da cidadania em Lima Barreto 
Da Cidade Maravilhosa ao País das Maravilhas: Lima 

Barreto e o caráter nacional 

Sandra Pesavento (UFRGS) - Coordenadora 

O trabalho se centra na recuperação realizada por Lima 
Barreto do conceito de bo rismo para explicar a capacidade 
brasileira de enxergar-se segundo a identidade desejada e de 
dar consistência à representação, que passa a pautar a vida e 
o comportamento dos indivíduos. Esta questão repõe, por seu 
turno, os mecanismos eficazes do simbólico em diluírem 
fronteiras entre o real e o imaginário. Tomando a cidade do 
Rio de Janeiro para recuperar este traço do caráter nacional, a 
visão literária de Lima Barreto encontra, no discurso sobre o 
urbano, uma foram de dizer o Brasi I e expor o verso e o reverso 
da cidadania. 

Lima Barreto: entre ofàto e aficção 

EdRar Decca (UNICAMP! 

O Triste fim de Policarpo Quaresma nas mãos de um 
historiador é um documento precioso para a abordagem de 
temas, até muito recentemente, pouco explorados pela histo
riografia. O ponto de vista adotado pelo narrador toge dos 
modelos de representação adotados pela historiografia 
brasileira, que aborda as primeiras décadas da instalação da 
repúhlica. Este narrador não desenvolve a sua estória a partir 
das expectativas das classes dominantes, ao contrário, está 
sempre pronto para mostrar a torça da política oficial. Apenas 
em anos recentes, os historiadores começaram a perceber a 
república a partir de baixo, isto é, sob a expectativa de grupos 
e segmentos sociais excluídos da grande política das elites e 
subordinados às classes dominantes. Nesse sentido, este docu
mento pode ser recortado sob vários ângulos. Consideraremos 
Policarpo Quaresma como uma narrativa exemplar dos mas
sacres republicanos, ao lado de Os Sertões de Euclides da 
Cunha, como narrativa da loucura que ameaça a ordem esta
belecida, como narrativa do cidadão comum não participante 
dos espaços urbanos das elites intelectuais. Do ponto de vista 
teórico, procuraremos considerar a obra enquanto modelo 
narrativo que adota, pionei ramente no Brasi I, os padrões 
atualmente consagrados pela história social e a história cul
tural e procurarcmos abordar a narrativa de Lima Barreto 
procurando eventos históricos que lhe servem de referentes. 

A tripla marRinalidade de Policarpo Quaresma (Afonso 
Henriques de Lima Barreto: Triste Fim de Policarpo 
Quaresma. Rio J 9 I J) 

Berthold ZilZv (Freie Universitat, Berlim) 



Policarpo Quaresma é três vezes expulso do seu universo, 
porque acredita cegamente nas representações simbólicas 
dominantes, o patriotismo republicano, cuja convencionali
dade ou quase ficcionalidade não vê ou não aceita. Cada 
desilusão é também um aprendizagem, um aparente acréscimo 
de realismo. Quaresma procura, no plano ideológico, a essên
cia da pátria nas suas origens, no povo, no passado, na pureza 
cultural, na negação das influências estrangeiras e da mis
cigenação, na exaltação do indianismo. Essa busca essencial
ista e purista da brasilidade o leva a atos tão coerentes quanto 
absurdos; resultado: loucura; Ele procura, no plano do prática 
econômica, realizar reformas na agricultura, abstraindo da 
correlação de forças sociais e políticas e também de fatores 
naturais; resultado: fracasso financeiro. Ele procura, no plano 
político e militar, colaborar na realização de condições para 
reformas nos outros planos da realidade, mas, devido ao seu 
espontâneo humanismo que o imuniza contra um nacional
ismo exacerbado, entra em choque com a mistura de fana
tismo, egoísmo e oportunismo; resultado: a morte. Essa busca 
altruísta da felicidade para a nação se verifica inviável e até 
perigosa, mas contém elementos de uma utopia social human
ista. 

(MR22) Escravismo, etnia e cidadania no século XIX 
em Pernambuco 

Cor de cidadania: os negros de Rec(je e a transição do 
Império para República 

Marc Jay Hoflnagel (UFPE) - Coordenador 

Este trabalho trata do momento de transição do Império 
para República em Pernambuco e analisa a questão da partici
pação política da população negra após a abolição da escra
vatura. Os meses finais do regime imperial em Pernambuco 
foram marcados por uma crescente onda de violência política 
envolvendo Republicanos e Monarquistas, que lutaram pelo 
controle da praças c das ruas do Recife. No decorrer desta luta, 
ambos os lados - Republicanos e Monarquistas - tentaram 
ganhar a simpatia e o apoio daqueles que emergiram das 
relações escravistas. 

Ao examinar as estratégias utilizadas para angariar apoio 
dos homens de cor e ao analisar a forma pela qual este 
segmento da população respondeu aos apelos das elites em 
conflito, este trabalho procura lançar uma luz sobre as expec
tativas e práticas políticas das classes populares de Pernam
buco na véspera da República. 

Relações sociais entre senhores e escravos no Médio São 
Francisco 

Maria do Socorro Ferraz Barbosa (UFPE) 

As informações encontradas nos Cartórios e Igrejas da 
região do Médio São Francisco, parecem indicar que a 
escravidão foi uma instituição presente no Sertão. Os dados 
contidos nos inventários revelam que uma boa parte dos 
proprietários de fazendas possuíam escravos. Por outro lado, 
tanto esta fonte quanto os livros de batismo e de. casamento 
sugerem uma tendência mais equilibrada entre a população 
escrava masculina e a feminina nesta região, que na região 
açucareira. Os livros de casamento registram as uniões inter
raciais e entre os próprios cativos, o que realça o compor
tamento dos proprietários, favorável à constituição do 
matrimônio e da família entre escravos. 

Os livros de notas dos tabeliães trazem informações rele
vantes sobre vários aspectos da economia escravista: o tráfico 
negreiro, as alforrias e manumissões. 

Estas informações documentais apoiadas em uma litera
tura teórica e/ou comparada são imprescindíveis para a recon-
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stituição das relações sociais entre senhores e seus escravos 
nesta região. 

Etnia, cidadania e re~ponsabilidade jurídica no final do 
escravismo em Pernambuco 

Luís Manuel Domingues do Nascimento (UNICAP) 

Tendo como ponto de apoio alguns documentos de proc
essos jurídicos movidos por escravos contra seus senhores, no 
final da década de 80 (século XIX), na região da Mata Norte 
de Pernambuco, a nossa intervenção no debate se conduzirá 
no sentido de analisar como as noções de cidadania e re
sponsabilidadejurídica são absorvidas pelos escravos e como 
as mesmas passam a alterar os procedimentos jurídicos das 
instituições e da estrutura legal do estado Escravista no Brasil, 
no final do Império. 

Esta discussão se faz calcada na pertinência e na reper
cussão que a Campanha Abolicionista e o Movimento Repub
licano tiveram na alteração da natureza de classes e na 
formação do Estado Burguês no Brasil, no final do século 
XIX. Esses movimentos forjaram uma aliança entre segmen
tos da classes média urbana e os escravos pelo fim tanto do 
regime como das instituições escravistas, vulgarizando a 
noção de cidadania das instituições burguesas, introduzindo o 
parâmetro da meritocracia e democratizando o aparato da 
responsabilidade jurídica. 

Neste sentido, a nossa intervenção procurará mostrar 
como através de processos jurídicos os escravos acionaram 
seus senhores reivindicando direitos e posses a partir das 
idéias difundidas pelos movimentos citados acima, sem con
tudo questionar a concepção de propriedade que tanto funda
mentou jurídica e ideologicamente a escravidão no Brasil 
Imperial. Sendo a concepção de propriedade preservada 
nestas ações e, no máximo, redefinida para se adequar a 
propagação da necessidade das novas instituições de cunho 
burguês e servir de crítica aos suportes legais que sustentavam 
a condição de ser escravo. 

(MR23) Corpo e História 
Joana Maria Pedro (UFSC) - Coordenadora 

A discussão teórica que percebe a historicidade das repre
sentações do corpo feminino é o que se pretende para este 
debate. Perceber as relações de poder que permeiam a consti
tuição das diferenciadas formas de problematizar o corpo, no 
interior de políticas de governo das populações e da consti
tuição de parâmetros de distinção, permite acompanhar os 
diversos valores atribuídos ao corpo e às práticas a ele re
lacionadas. 

A partir de anúncios de jornal sobre remédios para a saúde 
da mulher e de processos judiciais, tem-se buscado perceber 
as formas como o corpo feminino era representado, enten
dendo que estas representações se inserem no interior de 
diferenciadas formas de controle e de resistência. Estas formas 
de controle permitiram a constituição de variados con
hecimentos acerca do corpo feminino. Tal conhecimento foi 
configurado através de penetrações paulatinas nas entranhas, 
dando visibilidade aos mais obscuros recantos e, ao mesmo 
tempo, criando novos desconhecimentos. Trata-se, portanto, 
também, de perceber a construção de conhecimentos sobre o 
corpo, no interior de lutas de classe, de gênero, de etnia, de 
geração, etc. Enfim, compreender, a partir das investigações 
que se realizaram, como o corpo foi representado, entendendo 
que as relações que sobre ele definem conhecimentos e esta
belecem disciplinas pertencem à história. 

Denise Bernuzzi de Sant 'Anna (PUC-SP) 



o interesse das clencias humanas pelo tema do corpo 
cresceu progressivamente no decorrer deste século. Sobretudo 
em nossos dias, quando o direito à cidadania corre o risco de 
ser entendido como mero direito ao consumo, quando o corpo 
- com seu peso, sua idade e sua materialidade orgânica -
tende a ser preterido em nome do ideal da boa forma, toma-se 
necessário analisar as relações de poder que investem o corpo 
nas esferas do trabalho, do lazer e da saúde. Assim, pretende
se, primeiramente, refletir sobre alguns instrumentos teóricos 
e metodológicos para o estudo das relações entre corpo, 
história e cidadania. A partir destas, percebe-se que, da edu
cação do corpo pela ginástica à sua reconstrução pela engen
haria genética, da antiga voga dos espartilhos à emergência da 
educação t1sica moderna, dualismos seculares entre corpo e 
alma, matéria e espírito, masculino e feminino, tendem a ser 
atualizados. Mas, ao mesmo tempo, as fronteiras entre 
natureza e artitlcio não cessam de ser modificadas ou apa
gadas. Rupturas e permanências marcam, desse modo, a 
história do corpo. E somente a partir delas o corpo pode ser 
concebido como uma memória mutante das leis e dos códigos 
de uma cultura. 

Magali Gouveia Engel (UFF) 

Partindo de uma breve retlexão acerca da associação entre 
sexualidade e doença mental, formulada e difundida no âm
bito da psiquiatria brasileira de fins do século XIX e inícios 
do XX, propomos um debate em torno da relação entre corpos, 
sexualidade, doença, saúde e gênero. Trata-se de discutir os 
fundamentos históricos que marcaram a transformação do 
corpo, enquanto lugar da sexualidade, em objeto privilegiado 
para a definição das fronteiras da anormalidade - e, pOlianto, 
de intervenção de um poder científico - priorizando-se, neste 
sentido, a construção da diferenciação entre masculino e 
feminino. Deste modo, pretendemos levantar questões sobre 
as perspectivas e dificuldades teórico-metodológicas colo
cadas pelo enfoque dos gêneros, particularmente no que se 
refere às abordagens do corpo como objeto da história. 

(MR24) Cidadania, participação popular e 
concepção de Estado no mundo greco-romano 

Limites e possibilidades da ação política popular no Baixo 
Império Romano 

Gilvan Ventura da Silva (UFES.) - Coordenador 

Neste trabalho, pretendemos discutir em que medida a 
ação política de extração popular era possível no contexto do 
Dominato, momento em que a monarquia romana se reveste 
de um aparato simbólico, que faz do imperador uma autêntica 
epifania, restringindo assim ainda mais o espaço de contest
ação do regime, pelo menos em nível institucional, e dificul
tando o acesso da população em geral ao próprio Imperador. 

Cidadania e participação política popular na democracia 
ateniense 

Luiz Otávio Magalhães (UESB) 

Por democracia, especialmente no que diz respeito à de
mocracia ateniense, entende-se, correntemente, o exercício do 
poder político (kratos) por parte do povo (demos). Esta sober
ania política popular tcriaalguns espaços definidos de visibili
dade: as reuniões da Assembléia (Eclésia), nas quais o 
conjunto dos cidadãos exercia suas prerrogativas políticas, 
Conselho da Boulé e as cortes judiciais, que funcionavam 
como póleis em mir'::ttura. Porém, em que pese esta tradição 
identificadora de '1I1ld soberania popular na democracia aten
iense do século V, a maioria das fontes antigas, quer avaliem 
positiva ou negativamente este sistema de deliberação 
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política, não atribui ao demos um papel politicamente ativo, 
como definidor ou elaborador de condutas políticas específi
cas. Majoritariamente, nas tradições polítieas antigas, o demos 
aparece ou como mero consumidor de benetlcios políticos ou 
como elementos decisivo para a afirmação e aseensão de um 
determinado tipo de liderança política, que graças às suas 
relações com o demos passa a concentrar e encerrar em si 
mesma a soberania. 

Ideologia de governo e governante em Amiano Marcelino 

Margarida Maria de Carvalho (UNES?) 

Tem-se como objetivo nesta comunicação em mesa-re
donda delinear a noção de Estado romano, o conceito de 
ideologia de governo e governante pela interpretação da Res 
Gestae de Amiano Marcelino. Através destas elaborações 
pode-se perceber quais parâmetros de cidadania são empre
gados por este autor romano no século IV d.C, elaborando-se, 
assim, uma forma de se compreender tal conceito dentro de 
uma perspectiva política do Baixo Império. 

(MR25) O processo de constituição da ordem política 
na Europa moderna 

A rebeldia camponesa na modernidade 

Beatri= Ricardina de Magalhães (UFMG) 
Coordenadora 

Propõc-se fazer um rastreamento dos movimentos cam
poneses na Europa Ocidental moderna sinalizando tanto suas 
formas de protesto e organização, como seus meios de luta, 
objetivos imcdiatos e durabilidade, num lento processo de 
desclassificação social, ao mesmo tempo em que ocorria o 
avanço da normatização do Estado em vias de sua efetiva 
consolidação. Importa-nos distinguir dois níveis dos 
movimentos a enfocar: os milenaristas e os progressistas, 
assim como abordar o uso da violência política como um fato 
cultural. 

As revoltas no século XVII na França e na Inglaterra 

Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira (UFOP) 

O objetivo deste trabalho é o de investigar as principais 
revoltas ocorridas na França e na Inglaterra no século XVII (a 
Fronda e a Revolução Inglesa) procurando detectar o nível de 
participação dos grupos sociais, as principais demandas e as 
estratégias de mobilização empreendidas. O século XVII foi 
fundamental para a institucionalização do poder estatal, sendo 
que nos dois Estados os resultados foram bem distintos. Para 
a compreensão dessa distinção, prioriza-se o estudo de dois 
setores da sociedade do Antigo Regime, em razão de seu grau 
de mobilização e de articulação: a monarquia e a aristocracia. 
As disputas entre esses dois atores foram as principais causas 
para a efetivação da centralização política e administrativa nos 
dois Estados, com graus distintos (menor na Inglaterra e maior 
na França). Para o desenvolvimento deste trabalho, será em
preendida uma discussão da bibliografia clássica e recente, 
dedicada à investigação das revoltas e revoluções ocorridas na 
Europa ocidental, na Idade Moderna. 

O pensamento eclesiástico e o problema da ordem púhlica 

Marcos Antônio Lopes (UNIOESTE) 

O propósito é demonstrar que na história da França do 
século XVII, a realeza sagrada é o elemento-chave, o centro 
mais tangível de um universo político dominado ainda pelo 
pânico do caos das Guerras de Religião do século XVI e os 
bouleversements da Fronda. Dessa forma, a intenção é discutir 
como o itinerário de Bossuet pela antiga Palestina dos reis 
sagrados do Velho Testamento, foi traçado no sentido da 



construção de um ideal ético para o rex christianissimus, sobre 
o qual ele assume o imenso compromisso de sua formação 
moral. Isto porque o monarca para Bossuet é como a força que 
constrói a coesão do reino, dando forma política mais estável 
e permanente à complexa tapeçaria do Antigo Regime. 

(MR26) Os caminhos, problemas e desafios do ensino 
e pesquisa em História Antiga no Brasil 

Per~feria sem centro: ./àntasma e micropoderes no ensino 
e pesquisa universitária 

Claudio mar dos Reis Gonçalves (VEL) - Coordenador 

A exposição discute os problemas ligados a implantação 
de um programa de pesquisa baseado na erudição e na interdis
ciplinaridade, bem com o privilegiamento de nossas raízes 
européias em detrimento de nossa herança colonial, pro
curando demonstrar que as barreiras enfrentadas pelo ensino 
e pesquisa em História Antiga ultrapassam estas problemáti
cas. 

Cidadania, erudição e pesquisa sohre a Antigüidade 
Clássica 

Pedro Paulo Ahreu Funari (UNICAMP) 

A pesquisa a respeito da Antigüidade Clássica exige 
erudição e interdisciplinaridade. O ensino superior pressente
se da falta de especialistas e a própria pós-graduação apresenta 
deficiências organizativas. A exposição discute as aporias da 
situação atual no Brasil e propõe um programa de pesquisa. 

História Antiga e Identidade Nacional 

Norberto Luiz Guarinello (VSP) 

A pesquisa e o ensino de História Antiga, em nosso país, 
apresentou um notável desenvolvimento na última década. 
Ambos permanecem, no entanto, vinculados a uma visão 
curopocentrista da história mundial, contribuindo para que 
nossa identidade como nação privilegie, agora como sempre, 
suas origens européias, em detrimento de nossas raízes africa
nas e indígenas. 

(MR27) Elites, Estado e cidadania: análise histórica 
da República em Minas Gerais 

Articulação entre Racionalidade Tradicional e 
Racionalidade Moderna 

Eliza Unhares Borges (UFMG) - Coordenadora 

Análise da relação entre elite agrária mineira e Estado no 
decorrer da década de 1930, com o objetivo de mostrar que o 
processo de ampliação do poder infra-estrutural do estado e, 
portanto, de seu poder despótico, não foi suficiente para retirar 
dos proprietários fundiários o controle, a nível local, sobre a 
mão-de-obra rural. Conseqüentemente, o período em questão 
se caracteriza por um tipo específico de articulação entre 
tradição e modernidade, no qual não se desenvolveram as 
condições necessárias e suficientes para o reconhecimento da 
plena cidadania do trabalhador rural, fosse ele assalariado ou 
camponês. 

Elites políticas mineiras e Estado na Primeira República: 
uma crítica a Paul Cammack e a Amilcar Martins 

Cláudia Maria Ribeiro Viscardi (UFJF) 

Trata-se de uma análise das interrelações entre elite 
política e elite econômica em Minas Gerais, buscando com
preender como as mesmas atuavam diante do Estado, em suas 
feições estadual e federal. Objetiva-se, desta forma, dialogar 
com a teorias existentes a este respeito sobre Minas Gerais na 
Primeira República, enfocando como as elites mineiras com-
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portavam-se diante das políticas econômica e fiscal imple
mentadas pelo Estado, diante do surgimento das propostas de 
diversificação econômica e diante da distribuição de recursos 
infra-estruturais pelo Estado. Em resumo, objetiva-se enfocar 
de que forma as elites mineiras atuavam no exercício de sua 
cidadania frente a um Estado de caráter oligárquico. 

Os empresários mineiros no contexto da ordem populista 

Ignácio José Godinho Delgado (UFJF) 

Da mesma forma como seus congêneres nacionais, os 
empresários mineiros buscaram se articular para influenciar 
os rumos da economia e da ordenação política estadual após 
a queda do Estado Novo. Além disto, iniciativas como a Carta 
da Paz Social e o SESI revelam disposição de buscar um certo 
nível de consentimento para uma ordem econômica que gravi
tasse em torno da empresa capitalista privada. Sob os gover
nos estaduais de Milton Campos e de Juscelino Kubitschek, a 
Associação Comercial de Minas e a Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais, conforme a natureza da relação 
que dispunham com cada um deles, buscaram formas diversas 
de intermediação de interesses com o governo estadual, que 
iam desde o contato direto, a organização de mesas redondas, 
à presença em conselhos técnicos. 

(MR28) Teoria Social e Cidadania 
As Escolas de Samba de 30: o Carnaval sem máscaras 

Myriam Santos (UERJ) 

Através de análise de manifestações das escolas de samba, 
chamadas por mim de carnaval sem máscaras, procuro 
mostrar que qualidades essenciais a práticas de cidadania, 
presentes em posturas solidárias e de compreensão mútua 
existentes entre componentes das escolas de samba, mantêm
se em tensão/composição. Em 30, observamos que a identifi
cação de blocos dos morros das escolas de samba dá-se 
paralelamente à deterioração de uma percepção mais geral da 
sociedade, diluição de princípios e valores, isolamento e con
trole de atividades sociativas por parte do Estado, for
talecimento de relações clientelistas entre os sambistas e 
instituições políticas, crescimento de relações atomísticas e 
individuais nos contratos com indústrias culturais. 

Imaginário social e e!>jera pública, burguesia industrial e 
intelectuais no Rio de Janeiro dos anos 30 

José Mauricio Domingues (UFRJ) 

Este trabalho visa discutir o desenvolvimento da moderni
dade no Brasil e na América de colonização espanhola, com 
referência específica ao caso do Rio de Janeiro no momento 
imediatamente posterior à Revolução de 30, quando da ascen
são de Pedro Ernesto e do partido Autonomista do Distrito 
Federal. A constituição da esfera pública, a tentativa da bur
guesia industrial emergente de hegemoAizá-la e sua incapaci
dade para fazê-lo, com sua recusa simultânea do projeto de 
democratização liderada por Pedro Ernesto,' com a con
seqüente derivação do processo de modernização numa di
reção autoritária e excludente, tematizam localmente as 
possibilidades dos processos de constituição da esfera pública 
que se desenvolvem universalmente com o advento da mod
ernidade. 

Cidadania e/ou trabalho: o dilema da questão social 
nestefinal de século 

Josué Pereira da Silva (UNICAMP) 

Ao longo da história moderna, o trabalho tem se consti
tuído, direta ou indiretamente, no principal meio de inserção 
social dos homens pobres, tornando-se mesmo a base da 
cidadania social nos regimes de Welfare state. Nas ultimas 



décadas, porém, o crescente desemprego e os riscos de desin
tegração social daí decorrentes têm contribuído para revelar 
as limitações de uma tal concepção de cidadania, assim como 
para mostrar a necessidade de se encontrar novas formas de 
inserção social. Repensar a cidadania social neste novo con
texto é o objetivo desta comunicação. 

(MR29) Imaginário social e poder nos anos 30/40 
Luiz Carlos Ribeiro (UFPR) - Coordenador 

O governo Vargas produziu ao longo dos anos 30/40 um 
imaginário político marcadamente centralizador e autoritário. 
Fazia parte desse discurso estadonovista, construir e pressupor 
uma unidade nacional. 

Tendo em vista os interesses específicos das elites region
ais, meu objetivo é analisar o posicionamento da elite paran
aense diante do ideário hegemônico nacional. 

Jorge Luiz Ferreira (UFF) 

O objetivo do trabalho é discutir aspectos da cultura 
política dos trabalhadores na época do primeiro governo Var
gas e relativizar as interpretações que acentuam a propaganda 
política e a repressão policial como instrumentos básicos, 
senão centrais, para a domesticação dos operários. Os trabal
hadores, aqui, não são definidos por sua passividade ou inca
pacidade de refletir sobre sua própria realidade social, e sim, 
como personagens que viveram experiências políticas, 
econômicas e culturais e, a partir de um leque de alternativas 
disponíveis, escolheram suas estratégias, manifestaram ati
tudes e comportamentos e construíram sua identidade política. 

Marionilde D. Brepohl de Magalhães (UFPR) 

À época do Estado Novo, os pangermanistas, residentes 
no Brasil ou na Alemanha, dedicaram-se a produzir um sem 
número de textos e imagens sobre a questão racial e a mis
cigenação. Influenciados pelas doutrinas raeistas e imperial
istas típicas da Era Caprivi, procuraram desvendar o Brasil 
(em especial, a Região Sul), para poderem (em suas próprias 
afirmações), melhor colonizá-lo. Destas práticas, surgem di
versas utopias que nutririam, tanto na década de 30 como nos 
dias atuais, os movimentos separatistas. 

(MR30) Censura, linguagem e sociabilidade literária 
no mundo luso-brasileiro (séculos XVII e XVIII) 

Illlminismo. livros e práticas de leitura (/760-/794) 

LlIiz Carlos Villalta (UFOP) - Coordenador 

Os livros ilustrados produziram um grande impacto nos 
meios acadêmicos e literatos de Portugal e do Brasil, na 
scgunda mctadc do século XVIII, contribuindo para abalar a 
fé, as posições políticas e os comportamentos dos leitores dos 
dois lados do Atlântico. Como estes livros eram lidos? Como 
os leitorcs sc apropriavam das idéias que encontravam nos 
textos? Como elas afetavam seu comportamento? Estas 
questões serão examinadas em relação a dois grupos de lit
eratos: alguns indivíduos que caíram nas malhas do Santo 
Oficio, entre 1760 e 1794, e os Inconfidentes de Minas Gerais 
e Rio de Janeiro. 

A manipulação da linguagem na Ciência 

Carlos Alberto Lombardi Filgueiras (UFMG) 

A linguagem científica tem enorme importância na acei
tação ou repúdio de novas teorias. Da forma de veicular uma 
doutrina depende, até certo ponto, sua aceitação. O século 
XVIII foi fértil em debates dessa natureza, sobretudo em torno 
da nascente Química moderna. No mundo luso-brasileiro da 
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época, embates do gênero estiveram sempre presentes e são 
preciosos para o conhecimento da mentalidade da época. 

O imprimatur do Santo Oficio e a apropriação social do 
livro 

Maria Rita Braga Marquilhas (Universidade de Lisboa) 

Quais os comportamentos gerados pela presença do objeto 
bibliográfico no Portugal de Setecentos? Selecionando um 
aspecto limiar, o imprimatur do Santo Oficio da Inquisição, 
pode observar-se como em torno dele, a propósito de sua 
imposição, tanto instituições, por um lado, como fabricantes, 
mercadores e consumidores por outro, acabaram por deixar 
formulado um esboço da identidade que conferiam ao livro, 
quer impresso, quer manuscrito. 

(MR31) As cidades capitais: Belo Horizonte, Rio e 
São Paulo 

A metrópole nacional e a cidade moderna: algumas 
reflexões sobre cidades brasileiras no início do século XX" 

Regina Helena Alves da Silva (UFMG) 

O presente trabalho busca fazer algumas reflexões em 
torno das imagens criadas para duas das maiores cidades-capi
tais brasileiras: São Paulo e Belo Horizonte. Faz uma rápida 
discussão entre as propostas de reforma e melhoramentos da 
cidade de São Paulo e da implementação do plano de con
strução de Belo Horizonte buscando interligá-los às imagens 
urbanas surgidas através da literatura modernista. 

A invenção das tradições na metrópole do café 

Heloísa Cruz (PUC-SP) 

Entre os anos 1870 e 1920, transformando-se do pacato 
burgo de 30 mil almas na cidade de mais de meio milhão de 
habitantes, São Paulo ganha status de metrópole. Nas décadas 
seguintes a metrópole do café (Bernadez, 1908), capital 
econômica do Brasil (Denis, 1911), a Manchester brasileira 
impõem-se como Paulicéia Desvairada: a metrópole das 
metrópoles brasileiras. Para discussão do tema central desta 
mesa redonda buscarei estabelecer relações entre os temas da 
formação das metrópoles brasileira e da modernidade e meus 
estudos sobre cultura letrada, periodismo e vida urbana em 
São Paulo no período de 1890 a 1915. Tendo como foco 
central as novas formas de sociabilidade, os embates culturais 
ente as cultura( s) popular( es) e a cultura letrada e o processo 
de formação dos públicos, que ganham visibilidade no perio
dismo paulistano daquele momento, buscarei identificar 
tradições constituintes do viver urbano no período e que 
projetaram-se na memória que busca constituir uma identi
dade cultural para a metrópole paulistana em outros momen
tos de sua história. 

Modernismo no Rio: cafés, revistas e salões 

Monica Velloso (CEPDOC-FGV) 

A minha proposta é a de refletir sobre a cultura do mod
ernismo, questionando a idéia de um movimento com marcos 
espaço-temporais definidos, conforme estabelece a nossa his
toriografia. É na dinâmica do cotidiano carioca que se encon
tram as múltiplas expressões dessa cultura que se traduz em 
novos padrões de percepção e sensibilidades sociais. 

O grupo dos intelectuais humoristas composto por escri
tores - Lima Barreto, Bastos Tigre, Emílio de Menezes - e 
caricaturistas - Kalixto, 1. Carlos, Raul Pederneiras, Storn 
- constitui-se o referencial inspirador desta reflexão. É 
através dos cafés, revistas e salões - espaços da sociabilidade 
intelectual - que o grupo articula um pensar moderno sobre 
a cidade e a nacionalidade. Tendo uma colaboração diária na 



imprensa esses intelectuais, através de escritos satíricos e 
caricaturas, se configuram como verdadeiros formadores de 
opinião pública de sua época. 

(MR35) Civilização material, política e cultura: um 
novo olhar da História Econômica 

Balcão de Negócios: A Operação Financeira da 
Independência 

José Evaldo de Mello Doin (UNESP) - Coordenador 

Este artigo visa compreender o papel do Estado brasileiro 
no processo de modernização e de aprofundamento de um 
certo tipo de desenvolvimento da civilização material a partir 
da Independência, através do estudo da gênese do que nomeio 
como Capitalismo Bucaneiro e do início do desenvolvimento 
do passivo financeiro no Império. 

A antropologização dos objetos das Ciências Sociais tor
nou-se um fato irreversível em nossos dias, influenciando 
inclusive a prática investigativa da história econômica. Min
has pesquisas recentes refletem essa interdisciplinaridade. 
Procuro, em conseqüência, articular o estudo da formação 
econômica brasileira com seu substrato cultural, enfatizando 
sua especificidade. Nesta linha analítica, retomo a questão da 
ausência de uma ética capitalista entre nós e, em decorrência, 
o florescimento de uma alma tlibusteira entre nossos em
preendedores. 

Os primórdios do Estado-Nação e o início do desen
volvimento capitalista foram financiados com poupança ex
terna, seja por investimento direto ou por endividamento. O 
chan1ado Empréstimo da Independência ilustra diversas faces 
das questões apontadas acima e representa excelente c1ivagem 
do bucaneirismo então em gestão. (Palavras-chave: dívida 
pública, capitalismo bucaneiro, formação do Estado-Na
cional). 

Negócios e eleições nos anos 80: notas introdutórias 
sobre o voto mercadoria (Conceitos-chaves: chefe-político, 
voto-mercadoria, mundo vivido) 

Daniel Rodrigues de Carvalho Pinheiro (UECE) 

A hegemonia do capital, enquanto relação social ditada, 
submete todo processo civilizatório material e, no limite, a 
própria política a partir de um pacto eleitoral fundado em 
bases próprias e que nenhuma relação guardam com o com
promisso coronelistae as oligarquias de 30. Num determinado 
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momento, a política passa a ser feita com dinheiro, pelo 
dinheiro e para o dinheiro. A política é negocio. Perde-se a 
politicidade original. Na tentativa de compreender essa coisa, 
se propõe novas referências teóricas, que partem do diálogo 
com as obras sobre o poder político local e com os conceitos 
de mandonismo, máquina política, chefes políticos, 
coronelismo e neocoronelismo, num esforço de reconstruir os 
pressupostos reais do novo poder. 

A pesquisa empírica é feita a partir dos depoimentos e/ou 
história-de-vida de diferentes políticos profissionais, do 
caixa-dois e das anotações e agendas de coordenadores das 
campanhas de 86, 88, 89 e 90. No final, foi proposta uma outra 
construção teórica onde o conceito-chave é o voto-mercadoria 
que não é a compra do eleitor pobre, mas uma rede de 
confiança. 

Globalização: uma novafase na história do Capitalismo? 

Flávio Azevedo Marques de Saez (USP) 

O uso freqüente do termo globalização não tem con
tribuído para esclarecer seu significado. Afinal, aglobalização 
(integração crescente entre economias nacionais) é um resul
tado de processo cujos fundamentos nem sempre são explici
tados. Esta comunicação pretende, portanto, fazer um balanço 
de argumentos apresentados para justificar achamadaglobali
zação. Fundamentalmente, trata-se de examinar em que 
medida as inovações tecnológicas decorrentes do desen
volvimento da informática são suficientes para explicar a 
globalização no plano produtivo e no financeiro, ou se há 
razões de outras ordens (em particular, políticas) que possam 
induzir esse processo. 

Por outro lado, cabe avaliar o impacto da globalização, em 
especial em relação aos dois aspectos que mais se tem discu
tido: a questão da distribuição de renda entre classes e países 
(em conexão com o problema do emprego) e o da autonomia 
dos Estados Nacionais. Com estes elementos podemos enfren
tar a questão inicialmente proposta: estamos vivendo o início 
de uma nova fase do capitalismo? Essa hipótese tem sido 
aventada tanto pelo pensamento econômico conservador 
quanto pelos críticos do capitalismo. Por isso, merece alguma 
ret1exão a partir dos argumentos desenvolvidos na comuni
cação. (Palavras-chave: capitalismo, globalização, capital fi
nanceiro). 



RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 
COORDENADAS 

(CC-OI) Progresso, Civilização e Ordenamento 
do Espaço Urbano 

Humberto Fernandes Machado (UFF) 
Coordenador 

A idéia de progresso se difundiu na Europa entre 1750 e 
1900, sua fase de apogeu. Ela era o símbolo daquela época 
quando as elitcs européias cxaltavam os seus predicados, 
responsáveis pelo advento da civilização. Em diversos mo
mentos, observa-se como essas matrizes européias tiveram 
uma grande influência sobre os setores dominantes da so
ciedade brasileira, em especial no que concerne ao ordena
mento do espaço urbano. Utilizando-se todo um discurso de 
repúdio ao atraso e de dcfesa da modernização, verdadeiras 
intervenções cirúrgicas foram efetuadas em algumas cidades, 
tais como Rio de Janeiro, Niterói e Campos, sendo que em 
alguns momentos os seus objetivos eram basicamente esta
belecer um controle sobre a população. 

O primeiro plano de urbanização para a Vila Real 
da Praia Grande: controle, disciplina e exclusão 
(/820-1840) 

Maristela Chicharo de Campos (UFF) 
Este trabalho tem por objetivo ret1etir sobre as relações 

entre a idealização e concretização do primeiro plano ur
banístico para a Vila Real da Praia Grande, atual cidade de 
Niterói, e a implementação de um controle não apenas sobre 
o espaço mas, também, sobre os indivíduos que de alguma 
forma fizessem parte dele. 

As transformações urbanas decorrentes do ordenamento 
e/ou rcordenamento espacial representam, em essência, muito 
mais que meras modificações na sua configuração. Elas tam
bém podem ser vistas como uma tentativa, por parte dos 
grupos que as empreendem, em controlar e disciplinar o 
espaço e seus indivíduos. Por outro lado, essas modificações 
adquirem o caráter excludente tentando eliminar da cidade 
elementos considerados por seus idealizadores como nocivos 
ao seu desenvolvimento. 

Para a análise proposta aqui serão utilizadas como princi
pais fontes as Atas da Câmara Municipal e os Códigos de 
Posturas elaborados entre 1820-1840. 

A única praça dela: origem, significado e 
configuração da Praça 15 no 

Período Colonial (1567-/790) 
José Maurício Saldanha Alvarez (UFF) 
O Rio dc Janeiro implantado no Castelo em 1567: centro 

cívico, mais as arquiteturas como paradigmas da ordem 
européia. A Câmara e as cstratégias urbanísticas: o reticulado 
e os traçados regulares. A várzea do Ó como mundos, ou 
centro simbólico, articulando configuração da forma da ci
dade, ao longo da praia, entre morros. O Largo da Polé: no 
século XVII, agenciamento progressivo dos principais 

edificios e eixo obrigatório de circulação, das liturgias e das 
festividades. 

O Rio de Janeiro do XVIII: esvaziado o Castelo, o Largo 
do Carmo torna-se o novo centro cívico. São introduzidos 
neste tempo, mecanismos fonnais de exclusão e inclusão, e 
concretizam-se reformas baseadas nas estratégias da I1us-
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tração como paradigmas de uma modernidade possível. Largo 
do Paço: salão de entrada da cidade, instrumento civilizatório 
e de memória, reproduzindo cenários europeu e português. 

Campos dos Goitacazes: A reforma urbana 
Saturnino de Brito versus poder político (/890-1930) 

Heloiza Cácia Manhães Alves (Liceu de 
Humanidades de Campos) 

Este trabalho propõe discutir o projeto urbano Saturnino 
de Brito em Campos dos Goitacazes. Imbuído da ideologia do 
progresso, os negociantes, via Associação Comercial, dirigi
ram sua ação política na concretização de um plano leque de 
mudanças na geografia urbana, buscando assim projetar Cam
pos dentro do Estado do Rio de Janeiro. A vitrine da moderni
dade viria a se constituir na única cidade em condições de 
sediar a capital do Estado, desejo de longa data acalentada. 

Essa comunicação procura enfatizar o lado político da 
reforma Saturnino de Brito, dentro de uma questão mais ampla 
da História do Estado do Rio em que a questão Campos capital 
como projeto político da elite dominante se apresenta como 
objeto principal da investigação. . 

(CC-02) História e Ambiente 
Ritualismo social frente à natureza na época da 

independência no Vice-Reino da Nova Granada 
Jaime de Almeida (UnB) 
Quando catástrofes naturais interrompem o fluxo rotineiro 

do tempo social e estraçalham bruscamente a impressão 
coletiva de segurança, os sobreviventes adotam compor
tamentos altamente expressivos engajando-se no resgate e na 
solidariedade às outras vítimas. A resposta da sociedade ao 
espetáculo natural é igualmente espetacular. Sentimentos e 
crenças manifestam-sc com o máximo de espontaneidade e, 
ao mesmo tempo, de teatral idade, pois, sobreviver, implica 
em reconstruir a teia de significados e valores sociais rasgada 
pela força da natureza. Nesta comunicação, examinaremos 
alguns momentos em que, durante o processo de inde
pendência, ocorreram diálogos altamente ritualizados entre a 
sociedade neo-granadina e a natureza grandiosa dos Andes. 

Buscar as águas bravas, viver como bicho do mato 
Eurípedes Antônio Funes (UFC) - Coordenador 
Ao buscar a floresta e ali constituir seu espaço de vivência 

e I iberdade, o Mocambo, o escravo estabelecia com a natureza 
uma espécie de cumplicidade, que lhe possibilitava a fuga, 
sobrevivência e reprodução das sociedades quilombolas. Na 
presente comunicação, faço algumas considerações sobre o 
processo de inserção e interação dos mocambeiros da 
Amazônia brasileira, em especial do oeste do Pará, com a 
mata. Momento de constituição de uma nova territorialidade, 
marcado por conflitos e alianças com indígenas da região; de 
uma nova forma de viver e se relacionar com o meio ambiente 
onde o medo e os mitos da floresta, rios e lagos passam ~ 
habitar o imaginário dessas comunidades negras. 

Cuba: Indústria açucareira, desflorestamento e 
sociedade 

Olga Cabrera Garcia (UFG) 



Em Cuba, as conseqüências, para o meio ambiente, de mais 
de quatro séculos de desflorestamento pelo predomínio da pro
dução de açúcar, são visíveis nas terríveis secas que assolam a 
região oriental. Mas os vínculos entre indústria açucareira, meio 
ambiente e sociedade ficam ocultos na densa malha tecida pelas 
visões reducionistas das histórias políticas e dos movimentos 
sociais. O objetivo desta comunicação é desvelar as relações 
entre indústria açucareira, o desflorestamento e as instabilidades 
de uma sociedade que se constitui pela violência do trabalho 
forçado até o século XIX ou quase forçado, durante o século 
XX. 

(CC-03) Nação, nacionalismo e pensamento con
servador 

Coordenadora: Virgínia Fontes (UFF) 
A Editora Revisão: neonazismo, germanismo e 

nacionalismo alemão 
Natália dos Reis Cruz (UFF) 
O meu objetivo de estudo é centrado na Editora Revisão, 

situada em Porto alegre, de propriedade de S. E. Castan, um 
descendente de alemães, que dedica-se a publicar obras de 
caráter anti-semita e neonazista. 

O objetivo é analisar como o nacionalismo alemão aparece 
em suas obras. Entendo que este nacionalismo aparece entre
laçado com as ideologias neonazistas e germanistas. O aspecto 
central assumido pelo germanismo em suas obras é a defesa da 
honra do povo alemão, através da negação dos crimes cometidos 
pelos alemães durante a 2a Guerra, principalmente o extermínio 
dos judeus. Porém, defender o povo alemão equivaleria a de
fender também a nação e o Estado alemães, já que a ideologia 
nazista, povo, nação e Estado encontram-se interligados. Por
tanto, entendo que o germanismo presente nas obras da Ed. 
Revisão é uma manifestação do nacionalismo alemão de cunho 
nazista, que vem acompanhado da idéia de um inimigo externo 
e de uma conspiração contra o povo germânico. 

O nazismo no Brasil-1930-40 
Nara Maria Carlos de Santana (UFF) 
O movimento nazista no Brasil nos anos 30 e 40 não se 

constituiu de manifestações isoladas de pequenos grupos ou 
elementos. Este movimento possuiu instituições - partido 
político e agremiações - com atividades organizadas pela 
embaixada Alemã no Rio de Janeiro e pelos consulados nos 
estados, principalmente em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. 

Em 1938, com o fechamento do Partido Nacional Socialista 
(NSDAP), fundado no Brasil em 1930 para organizar e difundir 
o movimento entre a comunidade alemã, as agremiações nazis
tas tornaram-se o suporte da organização ao lado da imprensa, 
das escolas e das igrejas. 

Com este trabalho, pretendo analisar o nazismo no Rio de 
Janeiro durante o Estado Novo, através destas instituições, seus 
projetos e conflitos com o governo autoritário de Getúlio Var
gas; discutir a repressão ao movimento nazista como resultado 
do projeto nacionalista do governo - seu conceito de brasili
dade e cidadania - que se insere no conceito de nação que 
Ernest Gellner definiu como uma teoria da legitimidade que 
exige que as fronteiras étnicas e culturais não atravessem as 
fronteiras políticas e discutir o conflito entre o projeto getulista 
e o das comunidades germânicas. Outro objetivo é analisar as 
preocupações com a definição dos elementos raça, língua e 
tradições, forjadores de uma identidade uniforme e fundamen
tais para a idéia de nação que sc queria consolidar. 

Cultura popular e nação: Silvio Romero e o folclore 
Kaori Kodama (UFF) 
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Folclore e cultura popular são termos que ora remetem 
ao campo das práticas, costumes e crenças de grupos sociais 
específicos, marcando as diferenças na sociedade, ora reen
viam à uma unidade, ligados ao nacional, tendendo a apagar 
tais diferenças. Entre as tensões de perspectivas tão distintas 
encontramos um dos fundadores da atividade de folclorista 
no Brasil, Silvio Romero. 

Em Silvio Romero as tradições populares e o nacional 
possuem entendimentos peculiares, tendendo a assimilar o 
popular como o espírito de nação, transformando aquele em 
sentimento, em expressão abstrata do nacional. A atividade 
folclorista de Silvio Romero é, assim, conduzida como ação 
da intelectual idade, sendo o lugar privilegiado para pensar 
a nação e o seu presente, diferenciando-se de uma coleta 
idílica das tradições populares. Ciência, raça, povo e nação 
são idéias e conceitos que se cruzam e implicam num 
entendimento particular de literatura e sociedade em Sílvio 
Romero. Pretende-se no presente trabalho, delinear sua 
visão de popular bem como destacar as reflexões da articu
lação entre este popular e a nação em seu lugar de produção: 
a cidade das letras. 

(CC-04) História da Política Externa: novos 
paradigmas 

A construção do campo disciplinar da História 
das relações internacionais 

José Flávio Sombra Saraiva (UnB) 
Coordenador 

O objetivo da minha comunicação é a de apresentar os 
resultados de pesquisa em andamento, e que culminará com 
a publicação de um livro até o final do ano de 1997, sobre o 
campo da história das relações internacionais. Área de cres
cente valorização epistemológica, a história das relações 
internacionais vem se afirmando, em várias partes do 
mundo, como O espaço apropriado para0 diálogo da História 
com o capítulo da Ciência Política voltado para os assuntos 
internacionais, e mesmo com a tradicional Economia Inter
nacional. Diante da crise dos paradigmas da Guerra Fria, e 
de grande parte dos modelos do capítulo internacional da 
Ciência Política, os historiadores das relações internacionais 
cresceram em suas explicações sobre as relações entre 
Estados, povos, economias e culturas. Rica discussão em 
torno das diferentes tradições da história das relações inter
nacionais, como a Escola de Renouvin-Duroselle e a Escola 
Britânica, merecerão apreciação na comunicação que se 
apresentará. Algumas observações iniciais sobre a con
strução desse campo disciplinar no Brasil farão também 
parte da comunicação. 

A Política Exterior no Brasil nos anos 1990: rumo 
a novo paradigma 

Amado Luiz Cervo (UnB) 
O paradigma liberal-conservador norteou a Política Ex

terna dos países latino-americanos desde a independência 
aos anos 1930. Tendo como ponto de partida a revolução 
brasileira de 1930, novo paradigma se definiu atribuindo ao 
Estado funções econômico-sociais ampliadas e desligando
o das oligarquias agrárias. A Política Exterior passou a 
preencher requisitos de desenvolvimento e o paradigma 
nacional-desenvolvimentista de Política Externa reforçou
se com o pensamento cepalino da década de 1950, esten
dendo-se até os anos 80. Com as tendências de globalização 
e regionalização na década de 1980, os Estados latino-ameri
canos, a começar por Chile, Argentina e México, proced
eram a ajustes internos e evidenciaram a crise do Estado 



desenvolvimentista. Último dos grandes Estados lati no
americanos a incorporar reformas fundamentais nas políticas 
públicas internas e externas, o Brasil, a partir de 1990, aban
donou o nacional-desenvolvimentismo e passou a conduzir 
sua política externa pelos parâmetros neoliberais em voga. 
Tem-se por objetivo identificar e avaliar as características 
essenciais do novo paradigma. 

O Parlamento e a Política Externa brasileira 
(1961-1967) 

Antônio José Barbosa (UnB) 
A pesquisa tem por objetivo central analisar a atuação do 

Congresso Nacional em relação à política externa implemen
tada pelo Brasil, num momento singular de sua evolução 
republicana. O corte cronológico adotado - 196 I a 1967 -
corresponde, simultaneamente, aos estertores da chamada 
República Liberal-Conservadora - envolvendo dois perío
dos governamentais de extrema turbulência - e os anos 
iniciais do regime militar, fruto direto da ruptura institucional 
patrocinada pelo golpe de 1964. Colocar o Congresso Na
cional como objeto central de estudo, ao focalizar a política 
externa brasileira em boa parte dos anos sessenta, significa 
buscar compreender, de forma ampla e abrangente, os jogos 
de interesse, o grau de informação existente nos diversos 
setores da sociedade, as condições políticas nas quais as 
decisões se processaram, tudo isso em duas realidade distintas, 
que tiveram no Golpe de 1964 seu divisor. 

(CC-OS) - Conflitos raciais e antilusitanos no 
início da Regência - 1831-1834 

O Conflito no Teatro - 28/09/1831: uma análise de 
caso sobre a liberdade em construção na Corte do 
início da Regência 

Gladys Sabina Ribeiro (UFF) - Coordenadora 
Tipificando as questões abaixo, a Professora Gladys 

Sabina Ribeiro analisará a revolta ocorrida no dia 28 de 
Setembro de 183 I, nas proximidades do Teatro, fato exempli
ficador das rixas entre os diferentes corpos militares e o 
entranhamento dos conflitos, raciais e nacionais, no cotidiano 
c nas vivências da população. Os conflitos na Tropa eram 
múltiplos: entre os brasileiros; entre portugueses e brasileiros; 
entre as Guardas Municipais Permanentes (cidadãos armados) 
e a Guarda Nacional; entre as Guardas Municipais Permanen
tes e os outros Corpos Regulares e, finalmente, entre a popu
lação branca e a de cor. 

As brigas na Praça Pública no início da Regência 
Mônica de Souza Nunes Martins (UFF) 
Por ocasião da Abdicação, novos conflitos espoucam nas 

ruas da Corte. Uma nova leitura da Independência é feita pelas 
autoridades e, paralelamente, a população manifesta-se 
através de revolta e brigas de diferentes naturezas, que ocor
rem com intensidade até, pelo menos, o ano de 1834, data do 
Ato Adicional. 

Esta comunicação coordenada visa analisar alguns desses 
confrontos. Pretende mostrar a importância destas rusgas para 
a definição do Estado e da cidadania, que estão sendo consti
tuídos. Objetos de intensa repressão, serviram de pretexto para 
o endurecimento do controle sobre a população pobre e mar
ginalizada da cidade do Rio de Janeiro, naquela época. 

Neste sentido, a comunicação de Mônica de Souza Nunes 
Martins, bolsista de I.c.. pela Faperj, procurará mapear os 
conflitos que afligiram as autoridades do período, mapeando
os através das fichas da Casa de Detenção da Corte, material 
do Arquivo do Estado, e dos Códices do Arquivo Nacional. 
Elaborará uma tipologia dos principais conflitos, mostrando 
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a população envolvida: cor, nacionalidade, idade, padrões 
populacionais e de moradia, etc. 

O Governo Regencial e o controle das diferentes 
visões da liberdade 

Daniel de Pinho Barreiros (UFF) 
Entrelaçando-se com o trabalho de Mônica e tentando 

mostrar uma outra face desta mesma realidade, Daniel de 
Pinho Barreiros, também bolsista de I.c. pela mesma insti
tuição, visará, através de material coletado na Coleção Boulier 
do Arquivo Nacional (U e IJJ), analisará a visão que o Gov
erno tinha sobre estas revoltàs e brigas de rua, revelando as 
medidas repressivas tomadas contra a população pobre da 
Corte. 

(CC-06) Estado e Políticas Públicas 
Estado, classe dominante agrária e nacionalização 

de políticas agrícolas no Brasil (1930-1945) 
Sônia Regina de Mendonça (UFF) - Coordenadora 
Desde sua fundação, em 1909, o Ministério da Agricultura 

manteve estreitos laços com a Sociedade Nacional de Agricul
tura (SNA), cujos quadros dirigentes integravam seu alto 
escalão, excluindo a grande burguesia paulista e seu projeto. 

O objetivo deste trabalho, ao tomar 1930 como marco 
cronológico inicial, é demonstrar de que forma outras frações 
agrárias da classe dominante, igualmente organizadas junto à 
sociedade civil, sobretudo aquela agremiada pela Sociedade 
Rural Brasileira (SRB), conseguiram aparelhar-se junto 
àquela agência do poder público, imprimindo uma reorien
tação à correlação de forças vigente no seu próprio interior. A 
nova dinâmica entre sociedade civil e sociedade política re
sultaria num processo de progressiva nacionalização das 
políticas voltadas à agricultura, criando a intercessão entre os 
projetos de ambas as entidades aparelhadas junto ao Estado: 
o da SNA - defensor da crescente intervenção do Estado na 
agricultura e o da SRB - defensor do redirecionamento de 
mercados para a produção agrícola diversificada. 

Políticas públicas e ditadura: o Banco Nacional da 
Habitação 

Virgínia Fontes (U F F) 
A intervenção econômica foi chamada a substituir o jogo 

das reivindicações sociais e políticas após o golpe de Estado 
de 1964, através da criação do Banco Nacional da Habitação. 
I mpunha-se um deslocamento às reivindicações sociais -que 
não tinham seu epicentro no tema habitacional mas na questão 
salarial e na reposição das perdas inflacionárias. O tema das 
reformas de base (saúde, educação, reforma agrária) indicava 
que as lutas sociais dirigiam-se para a alteração das priori
dades a nível do Estado. As reivindicações populares apon
tavam para outras modalidades de intervenção na questão 
urbana. Introduzia-se uma significativa transformação nas 
políticas de intervenção social praticadas no Brasil, através da 
priorização de sua dimensão econômica (retorno financeiro) 
e da eliminação da dimensão política (conflito). A estrutura 
implementada no BNH o demonstra: buscada integração entre 
eficiência econômica (lógica da iniciativa privada); captação 
de recursos (sistema financeiro) e eliminação de subsídios 
para a aquisição da casa própria. A política social transfor
mava-se em política econômica. 

Estrada de Ferro Leopoldina: integração e 
exclusão no jogo do progresso 

Dilma Andrade de Paula (UFF) 
A Estrada de Ferro Leopoldina, construída para o trans

porte de café nas terras mineiras, fluminenses e capixabas, 
constituiu até meados da década de 1920 o único meio de 



transporte dessas áreas, quando teve início a construção de 
rodovias em larga escala. As áreas servidas pela Leopoldina 
eram das de maior densidade populacional do país e um de seus 
principais encargos era o de suprir o Distrito Federal com 
matérias-primas e produtos alimentares. A ferrovia teve priori
dade nesse tipo de transporte, além do de passageiros, até a 
inauguração de grandes estradas de rodagem ( Rio-Petrópolis, 
Niterói-Nova Friburgo e a Rio-Bahia). A partir daí ela não só 
perde progressivamente importância para o transporte ro
doviário, como também começa a sofrer a suspensão do tráfego 
na maioria dos seus ramais do interior. Através de sucessivos 
projetos governamentais, incrementados a partir do regime 
militar de 1964, visando a extinção dos chamados ramais anti e
conômicos, o papel integrador outrora conferido ao transporte 
ferroviário será transferido para os veículos automotores. O 
objetivo deste trabalho é historicizar a atuação dessa empresa e 
investigar as razões pelas quais ela foi perdendo importância 
estratégica, como fator de integração nacional face ao transporte 
rodoviário. 

Políticas de ocupação do Noroeste do Brasil: caso 
Rondônia 

Antônio Cláudio Rabello (UFF) 
Este estudo se propõe a identificar, em dois movimentos 

distintos de migração rumo ao noroeste, as políticas adotadas 
pelo governo brasileiro na tentativa de ocupar uma região com 
baixíssima densidade demográfica, como também perceber os 
discursos que permeiam tal empreitada. 

O primeiro momento é o da ocupação da região durante o 
governo Vargas, no contexto da II Guerra Mundial. Juntamente 
com o novo surto da produção da borracha, se dirigem para a 
Amazônia trabalhadores que irão dedicar-se basicamente à 
agricultura, constituindo uma determinada modalidade de pro
dução. O segundo momento, durante o período militar (anos 
70), uma série de programas de colonização e assentamentos 
dirigidos pelo INCRA tem por objetivo povoar esta região. 

Tanto o primeiro como o segundo movimento migratórios 
têm um forte apoio governamental e, no entanto, a segunda onda 
migratória tende a destruir as bases da primeira. 

(CC-07) A escrita feminina: quando as mulheres 
narram 

Memórias femininas. O uso de diários como fonte 
para a pesquisa histórica 

Ana Paula Vosne Martins (UFPR) - Coordenadora 
Esta comunicação resume parte de algumas reflexões desen

volvidas em minha dissertação de mestrado sobre um grupo de 
jovens mulheres que iniciavam suas trajetórias profissionais nas 
décadas de 50 e 60. Parte das fontes utilizadas na pesquisa é 
constituída por diários onde se tem acesso à narrativa das 
mulheres sobre o cotidiano e a experiência do grupo, o que 
qualifica este tipo de documento como uma fonte privilegiada 
para se pensar nas relações do grupo com o indivíduo e do 
indivíduo com sua época, como também as características da 
escrita feminina. 

Os livros da razão - as atas das sociedades de Ajuda 
Mútua das polacas (mulheres judias prostitutas) 

Beatriz Kushnir (UNICAMP) 
Essa exposição centra-se em uma vertente de minha disser

tação de mestrado em História, que analisou o mundo privado 
de mulheres tidas como públicas. Ao localizar 5 sociedades de 
Ajuda Mútua fundadas pelas polacas (RJ, SP, Buenos Aires e 
NY), me debrucei em compreender esse local de lazer e soli
dariedade constituído nas suas associações. A partir das atas de 
suas assembléias e dos estatutos de suas sociedades, um outro 
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mundo se descortina. Neste local da religiosidade e da 
caridade, um outro registro acerca do mundo da prostituição 
pode ser observado. Mas o mais relevante é poder observar 
a história dessas mulheres com base na narrativa por elas 
constituída. Assim, são as polacas que nos contarão suas 
trajetórias. 

O feminino na prosa de Clarice Lispector 
Marcelo Flório (UNICAMP) 
Esta comunicação tem como objetivo analisar e discutir 

as imagens femininas tecidas pelo olhar de Clarice Lispec
tor, tomando como base para a discussão, suas principais 
obras literárias publicadas em prosa. A visão da autora 
concebe mulheres que pensam, refletem e agem em busca 
da descoberta e afirmação do eu interior, da auto-expressão. 
Apreende-se que são mulheres que vivem uma relação con
flituosa com o mundo masculino. Dialogar com essas mul
heres de Clarice, que são, na maioria, retratadas como 
insubmissas aos padrões sociais e sexuais vigentes, significa 
desnudar fragmentos do seu projeto político de escrita lit
erária. 

Escrita Feminina no século XIX: a poetisa Julia 
da Costa 

Viviane Baggio (UFPR) 
Esta apresentação aborda a escrita de uma poetisa do 

século XIX, que é a fonte principal utilizada em minha 
monografia de bacharelado. Seu objetivo é recuperar, 
através da biografia de um personagem, o contexto social 
em que ele viveu, retomando sempre a relação dialética entre 
a liberdade individual e as pressões sociais. 

Julia da Costa, considerada a primeira poetisa paran
aense, foi uma das precursoras da literatura no Paraná. De 
sua produção literária fazem parte poesias, crônicas e im
pressões marcadas pelo lirismo e pela melancolia, e ainda 
cartas pessoais que permitem recuperar de uma forma espe
cial a trajetória pessoal da poetisa. 

Na escrita da poetisa do século XIX encontra-se, por um 
lado, o indivíduo que se diferencia e mantém sua peculiari
dade por ser uma mulher que está participando de um espaço 
tradicionalmente masculino, o mundo literário, e por outro, 
a sociedade que se revela nas questões particulares àquele 
século, que a poetisa está incorporando e reinterpretando à 
medida que as discute em sua escrita. 

(CC-08) Os doutores e seus fazeres: pesquisa 
histórica sobre conhecimento médico-científico e 
práticas médicas 

O médico de senhoras: a constituição de uma 
ciência do feminino 

Ana Paula Vosne Martins (UFPR) 
Coordenadora 

O objetivo desta comunicação é discutir o processo de 
constituição de um saber médico especializado sobre a 
mulher, a ginecologia. Este recorte faz parte de um estudo 
mais amplo da representação do corpo feminino na medicina 
e na pintura brasileiras do final do século XIX e início do 
XX que estou desenvolvendo no Doutorado em História 
Social pela UNICAMP. Nesta comunicação serão abor
dadas questões referentes à delimitação do objeto, ao estado 
da arte e às fontes. 

Ciência, saúde e norma: a mãe científica e sua 
majestade a criança 

Daniela S. Merheb (UFPA) 
O presente trabalho tem como fontes os Manuais de 

Cuidados Infantis escritos por médicos-autores no início do 



nosso século. Esse tipo de literatura revela, sob a forma de 
orientações e conselhos, a ação higienista e suas propostas 
reformadoras. A criança e a maternidade constituíam apenas 
um dos alvos dessa ação, entretanto, a partir de ambas é 
possível vislumbrar um Brasil que se transforma, modifica e 
procura seu lugar enquanto nação. A pátria que se pretende 
erigir, deve se distanciar do passado, sinônimo, aos olhos 
destes autores, de ignorância, ócio e atraso. Dessa forma, 
estarei investigando as mudanças que se operam no entendi
mento acerca da infância e da maternidade que, vinculadas a 
ação higienista, passam a representar um novo ideal de pátria 
e nação. 

Em busca da sciencia medica: tentativas de 
legitimação da medicina homeopática 

Renata Palandri Sigolo (UFSC) 
OS primeiros passos da introdução da homeopatia no 

Brasil (1840) foram marcados por inúmeras estratégias. Pro
curou-se aproximar a doutrina médica ao catolicismo e ao 
espiritismo, porém nunca desvinculando-a de seu aspecto 
científico. Uma das instâncias mais evidentes de legitimação 
de um saber é a academia; assim, na busca de um ensino 
formal e de aceitação social, a medicina homeopática buscou 
fundar faculdades e inserir disciplinas ligadas à homeopatia 
nas faculdades médicas já existentes. Mostrar a importância 
desse processo, tendo como foco de análise a Universidade do 
Paraná (1912) e a figura de um de seus fundadores, o médico 
homeopata Dr. Nilo Cairo da Silva, é o objetivo da apresen
tação desse trabalho. 

A prevenção da decadência: discurso médico e 
medicalização da ... ociedade (Curitiba, 1931-1942) 

Marília Mezzomo Rodrigues (UFPA) 
Na década de 30, a medicina no Brasiljá tem bem alargada 

a idéia de sua intervenção, tomando para si a missão de 
construir a nação a partir da medicalização da sociedade. 
Sociedade essa apreendida como um grande organismo vivo, 
objeto de intervenções, sujeito à doenças, passível de cura. 

A doença passa a ter outros significados: o que outrora já 
fora considerado pecado ou crime - estando no âmbito da 
penitência e da pena, da religião e da lei - passa a ser 
considerado também como doença, logo, passível de cura. 

Ao utilizarem-se da higiene e da eugenia como pilares de 
um discurso modernizador, estes médicos apreendem e or
ganizam a realidade a partir de seus referenciais, tendo em 
vista a prevenção da decadência física e moral do indivíduo e 
da sociedade. 

(CC-09) Movimentos grevistas nos aos 50 e 60: 
estudos de caso e reavaliação historiográfica 

Um porto a ver navios: greves em Santos nos anos 1961-
1964 

Fernando Teixeira da Silva (UNICAMP) - Coordenador 
Função estratégica na economia nacional, estreita inte

gração das atividades da cidade à indústria portuária, natureza 
sincronizada das operações produtivas, controle do mercado 
de trabalho por parte de alguns sindicatos (closed shop), 
presença marcante dos trabalhadores no quadro urbano da 
cidade, fortes organizações de classe e lideranças carismáti
cas, proximidade política com as instituições do poder público 
e conflitos patronais na disputa pelo controle da organização 
e do processo de trabalho foram alguns dos fatores decisivos 
na eclosão de várias greves ao longo da história do movi mento 
operário no porto de Santos. 

Esta comunicação tem por objetivo analisar as parali
sações dos portuários santistas nos anos 1961-64, período no 
qual tais fatores ganharam destacada visibilidade pública e 
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foram objeto de diversas propostas e práticas que visavam 
alterar radicalmente as bases da organização sindical e de 
trabalho que favoreciam a emergência de diferentes formas 
de movimentos grevistas não apenas no porto, mas também 
na cidade de Santos. 

Esse estudo de caso visa ainda questionar interpretações 
acadêmicas que reduziram as greves nos chamados tradicion
ais setores público-estatais a manifestações exemplares do 
sindicalismo populista: verticalização sindical e conseqüente 
distância entre lideranças operárias e suas bases, manipulação 
c1ientelista dos trabalhadores pelo populismo e total subordi
nação do movimento operário ao Estado. 

O Maio de 68 no ABC: Uma greve para se pensar 
a História 

Antônio Luigi Negro (UNICAMP) 
No final de maio de 1968, a unidade fabril de São Bernardo 

do Campo da Ford-Willys do Brasil sofreu uma paralisação 
grevista que durou aproximadamente três dias úteis. Quando 
mencionada pela bibliografia existente, é acrescentada às 
contemporâneas paralisações dos metalúrgicos de Osasco e 
Contagem como exemplo, para a região do ABC paulista, de 
emergência de um processo de ruptura de um novo sindical
ismo no Brasil com um sindicalismo de tipo velho. 

Igualmente, tal paralisação é trabalhada pela tese que a 
vincula a um momento definidor da história operária da 
região, o da passagem de uma nova classe operária antes 
contida por supostas regalias para, posteriormente, dar ouvi
dos aos grupos de esquerda marxista que se estruturavam nas 
fábricas com linhas sindicais veementemente críticas ao 
período do pré-64. 

A presente comunicação pretende, antes de mais nada, 
situar a ocorrência dessa paralisação no contexto histórico 
próprio à unidade fabril citada, no momento marcada pela 
incorporação da Willys Overland do Brasil à Ford Motor do 
Brasil, o que é fundamental para o entendimento das relações 
de trabalho lá existentes. 

Em segundo lugar, é importante - para se compreender 
a superação de um velho sindicalismo por um novo - redi
mensionar a história sindical da região do período do pré-64, 
o que implica em problematizar, no interior de um estudo de 
caso, as teses explicativas gerais vigente. 

Por fim, essas greves ocupam um lugar destacado no 
debate sobre o lugar da atuação sindical do Partido Comunista 
Brasileiro durante todos os anos 60, isto é, da derrocada do 
sindicalismo populista à repressão militar e à emergência de 
um sindicalismo chamado de novo, noção elaborada em 
contraste com um outro, velho, vinculado ao Pc. 

Vozes rebeldes nos anos dourados: a greve dos 400 
mil de 1957 

Paulo Fontes (UNICAMP) 
No dia 15 de outubro de 1957 as vozes dos trabalhadores 

paulistanos fizeram-se ouvir mais altas, questionando o apar
ente consenso e estabilidade que pretensamente o governo do 
presidente Juscelino Kubitschek trouxera para o país. Durante 
dez dias, várias categorias profissionais alteraram a rotina da 
cidade paralisando suas atividades num amplo movimento 
grevista que ficou conhecido como a greve dos 400 mil. 
Liderados pelo PUI (Pacto de Unidade Intersindical), os tra
balhadores ocuparam as ruas de São Paulo participando de 
piquetes, manifestações, comícios, assembléias e não rara
mente de "quebra-quebras" e confrontos com a polícia. A 
greve ocorreu em meio a um intenso período de acirradas 
disputas em que diversas forças políticas competiam pela 
simpatia do voto operário. Lideranças como o governador 
Jânio Quadros, o prefeito Adhemar de Barros e o vice-presi-



dente João Goulart tomaram diversas iniciativas de apoio à 
paralisação. Assim, este movimento foi considerado pela maior 
parte da literatura especializada como um exemplo de ação 
grevista do sindicalismo populista. Seria uma greve sem organi
zação entre os trabalhadores, baseada exclusivamente na ação 
violenta dos piquetes e no apoio das lideranças políticas, enfim, 
um movimento grevista realizado e desencadeado de fora para 
dentro das empresas. Partindo do estudo desta greve numa das 
maiores indústrias paulistas do período, a Nitro Química, esta 
comunicação procurará analisar esta paralisação questionando 
algumas das interpretações tradicionais sobre este movimento 
e sobre o 

A greve dos 300 mil sob um outro olhar 
Hélio da Costa (UNICAMP) 
A greve dos 300 mil, como ficou conhecida a greve ocorrida 

entre os meses de março e abril de 1953 em São Paulo, envol
vendo têxteis, metalúrgicos, marceneiros, vidreiros entre outras 
categorias, foi um dos momentos mais fecundos na jornada de 
lutas dos trabalhadores paulistas no pós-guerra, e um ponto de 
intlexão singular, para compreensão dos caminhos traçados por 
esses trabalhadores ao longo da década de cinqüenta e sessenta. 

A greve dos 300 mil ganhou destaque na literatura operária 
através do trabalho pioneiro de José Alvares Moisés, Greve de 
massa e crise política (1978) que a colocou no seu lugar mere
cido de importância. No entanto, Moisés, preso à matriz expli
cativa de seu mestre Francisco Weffort, preocupou-se mais em 
apontar os equívocos da classe trabalhadora, especialmente da 
sua vanguarda, leia-se PCB. Tal perspectiva resultou numa 
visão maniqueísta, cujo eixo de análise principal era a 
autonomia versus heteronomia da classe trabalhadora em re
lação ao Estado. 

Nosso propósito é tentar ir além dessa visão maniqueísta que 
se tornou clássica na análise dessa importante greve e analisá-Ia 
a partir do ponto de vista daqueles que a fizeram, mergulhando 
nos seus desejos, nos seus temores, nas suas tensões e incertezas 
ou seja, privilegiar as diversas formas em que se manifestaram 
a identidade de classe, nos inúmeros momentos em que a 
solidariedade entre os trabalhadores fez-se presente e revelam 
uma experiência de luta rica de significados e práticas. Pro
curaremos desta forma, por mais que reconheçamos a existência 
de armadilhas ao longo do percurso, escapar da história Tribu
nal, assim como de uma visão mitificadora da classe trabal
hadora. 

(CC-lO) Psiquiatria e Cidadania 
Movimentos sociais em saúde mental: dramaturgia 

de uma ação coletiva 
Waldir da Silva Souza (Fundação Oswaldo Cruz) -

Coordenador 
Apesar de uma ampla bibliografia a respeito dos movimen

tos sociais no Brasil, como também de um amplo número de 
trabalhos que tratam deste tema no campo da saúde, a temática 
dos movimentos sociais, na área saúde mental, ainda não rece
beu a devida atenção através da realização de estudos sistemáti
cos que apontem as características desses movimentos. Neste 
sentido, a presente investigação busca sistematizar algumas 
questões presentes no percurso de constituição dos movimentos 
sociais em saúde mental. Estes estariam configurados pelas 
associações de usuários, de usuários e familiares, associações 
de técnicos e de algumas ONGs. O registro dos primeiro 
movimentos sociais em saúde mental é datado a partir das 
viagens realizadas por Franco Basaglia ao país e da mobilização 
criada em torno de suas conferências. Reconhecendo a ampli
tude do conceito de movimentos sociais, e o delicado problema 
de definHo estritamente, realizaremos uma caracterização ele-
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mentar sobre movimento social. O recorte vislumbrado em 
nossa abordagem é: nos deter, especificamente, na investi
gação sobre duas associações - uma de familiares e, pos
sivelmente, uma outra de usuários - visando registrar como 
se cristalizam as suas vontades e interesses no debate da 
Reforma Psiquiatra. Ao buscarmos realizar um recorte pelo 
viés da teoria da ação coletiva, visamos obter uma ra
diografia acerca dos impasses, conflitos e conquistas de 
uma ação política na construção de uma agenda que é 
inovadora, mas que o consenso sobre ela não está totalmente 
realizado. No cenário da Reforma Psiquiátrica brasileira 
têm-se como urgência a necessidade de se resgatar ou ofertar 
a cidadania para o doente mental. Podemos apontar, proviso
riamente, que tal ação se realiza para além do aparelho 
institucional do Estado. O resgate da cidadania se faz pela 
produção de novos processos culturais no enfrentamento do 
mal-estar psíquico, em que a comunidade/sociedade tem 
papel relevante. 

Os acervos das instituições psiquiátricas no Rio 
de Janeiro 

Ana Cláudia Gomes Guedes (Fundação Oswaldo 
Cruz) 

A posição política ocupada pelo Rio de Janeiro no pas
sado, explica a existência de instituições psiquiátricas muito 
importantes historicamente em seu território: Colônia 
Juliano Moreira, Centro Psiquiátrico Pedro lI, Instituto Phil
lippe Pinel e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho. 

Observando a documentação existente nestas insti
tuições sobre a memória da loucura e da psiquiatria no 
Brasil, percebe-se a precariedade de conservação dos acer
vos, arquivados em condições inadequadas, depositados em 
locais desconhecidos e inacessíveis àos pesquisadores, deix
ando de cumprir sua função junto à comunidade científica e 
ao meio social do qual depende e ao qual serve. 

O acesso às fontes é dificultado pela carência de instru
mentos de pesquisa necessários à divulgação dos acervos, 
impossibilitando o encontro satisfatório entre pesquisador e 
documento. 

O objetivo do presente trabalho é localizar e diagnosticar 
as condições dos acervos, divulgar e desenvolver procedi
mentos institucionais para a sua manutenção, além de repen
sar as relações das instituições psiquiátricas, seus 
profissionais e sua própria história. 

Liga brasileira de Higiene Mental: um corte na 
história da psiquiatria no Brasil 

Marilene Antunes Sant'Anna (Fundação 
Oswaldo Cruz) 

A década de 20 constitui uma etapa na história da 
psiquiatria brasileira em que se destaca a criação da Liga 
Brasileira de Higiene Mental. A L.B.H.M. foi fundada no 
RJ em 1923 e reconhecida pelo Governo Federal como 
sendo de utilidade pública. Reunia entre seus colaboradores 
uma parcela representativa dos psiquiatras brasileiros e tam
bém médicos de diferentes áreas, educadores, juristas, in
telectuais e políticos. 

O aparecimento da Liga se dá numa conjuntura de na
cionalismo exacerbado, gestado na década anterior e no 
meio de intensos debates dos setores médicos brasileiros 
sobre a precária situação da saúde no Brasil. Os psiquiatras 
atribuem a si a tarefa de regenerar e evitar a degeneração 
mental da sociedade brasileira através da higiene mental e 
de medidas de caráter eugênico. O objetivo do presente 
estudo é refletir os tema amplamente discutidos pela Liga, 
como o alcoolismo, a imigração, a família, o casamento, a 
sexualidade, a educação infantil e percebê-los com um sen-



tido articulado entre si, visando a intervenção na esfera social 
dos indivíduos e a garantia do melhoramento da raça 
brasi leira. 

A loucura pela História: a violência social como 
estratégia de poder 

Ricardo Augusto dos Santos (Fundação Oswaldo 
Cruz) 

Waldir da Silva Souza (Fundação Oswaldo Cruz) 
O processo da Reforma Psiquiátrica brasileira atualizou na 

agenda de debates a necessidade de mudanças na formulação 
c implantação das políticas de saúde mental. Para além do 
campo técnico, tal transformação se consolida com a partici
pação de novos atores sociais (movimentos sociais, ONGs), 
trazendo para o âmbito da saúde mental a urgência da dis
cussão acerca de temas como cidadania e direitos humanos. 
Tal Reforma vem propiciando no campo das políticas públi
cas, com a presença destes novos atores, alternativas para as 
práticas e os saberes psiquiátricos 

O objetivo deste trabalho é recuperar, historican1ente, 
como na construção da identidade psiquiátrica na sociedade 
brasileira, a violência foi utilizada enquanto estratégica de 
poder, visando assim, a consolidação de um saber, ou melhor, 
de todo um aparato institucional. A presença da violência e de 
todo um conjunto de agressões constituiu um tàtor consciente 
e inconsciente de controle social e individual. Concluindo, ao 
realizarmos uma análise histórico-social acerca do campo da 
saúde mental, vislumbramos, desta maneira, perceber as re
construções do saber psiquiátrico e suas relações com os 
campos jurídicos e legislativo na construção das condutas 
sociais. 

(CC-t 1) Projetos de Cidadania e Civilização: Mi
nas no século XIX 

Tradições e Modernidade: a resistência de Ouro 
Preto à mudança da Capital. 

Janete Flor de Maio Fonseca (UFMG) 
Coordenadora 

Abordaremos o surgimento e o desenvolvimento de um 
discurso de resistência à mudança da Capital do Estado, em 
fins do século XIX, por parte da elite política de Ouro Preto. 
Procuraremos demonstrar como este discurso era marcado, 
simultancamcntc, pcla coexistência singular da defesa da 
tradição e da modernidade. 

Através do resgate da luta da cidade para se garantir 
enquanto centro político, administrativo c cultural de Minas 
Gerais, observaremos a associação entre a sua urgente mod
ernização tlsica c o seu reconhecimento enquanto berço da 
civilidade mineira. Desta forma Ouro Preto se identificaria 
com os ideais de civilização que se oticializaram com o 
advento da República. 

Nossa pesquisa -- cujas principais fontes serão os jornais 
de Ouro Preto, assim como as obras de memorialistas e os 
documentos oficiais do período - começa a desenvolver-se, 
objetivando refletir paralelamente, sobre o processo de con
stituição de Ouro Preto como Cidade-Memória, uma terceira 
via no confronto antigo/moderno, que se instaura nas Festas 
de Bicentenário da cidadc, já em 1911. 

A F esta A uspiciosa: Civilização e Progresso no 
Tijuco - 1815 

Carla Simone Chamon (UFMG) 
Esta comunicação trata da festa ocorrida no Arraial do 

Tijuco no ano de 1815 e procura analisar de que forma a 
questão da cidadania e do ideal de civilização perpassava este 
festejo. Realizada em comemoração à primeira remessa de 
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ferro produzido na Real Fábrica do Morro do Pilar, nela, toda 
uma gama de intencional idades políticas se faziam presentes. 
Neste festejo, valores como trabalho, prosperidade, civilidade 
e espírito público eram alegoricamente colocados em cena, 
alimentando a sensibilidade coletiva, atraindo e seduzindo 
homens e mulheres, que festejavam. Índice de progresso, 
semente de prosperidade, sinal de civilização e instrumento 
civilizador, a Fábrica foi festejada, buscando difundir um 
certo ideal de civilização, estabelecendo também condições 
propícias para a criação de um sentimento de comunhão entre 
os habitantes do Arraial. 

Os ciganos e a sociedade mineira no século XIX 
Rodrigo Corrêa Teixeira (UFMG) 
Refletiremos sobre como os ciganos em Minas Gerais, no 

Século XIX, representaram uma dissonância ao ideal de civi
lização, marcante deste período. Os testemunhos, freqüente
mente, referem-se a eles como bárbaros. No entanto, ainda que 
esta seja a forma como eram primeiramente vistos, tinham no 
seu comportamento elementos considerados civilizados. A 
chegada de ciganos a alguma cidade, ao mesmo tempo que 
acionava a força policial despertava a curiosidade dos habi
tantes. Havia o temor deles virem roubar e corromper os 
costumes. Mas, também existia o interesse pelas barganhas 
proporcionadas e pelas novidades trazidas. Os chefes de 
polícia os consideravam perturbadores da ordem. Já os viajan
tes europeus, viam os ciganos a partir de uma perspectiva 
romântica. Pretendemos fazer uma história dos ciganos que 
tende contemplar múltiplos olhares, entre os quais estão o dos 
relatos de viajantes, o das memórias e os relatórios dos chefes 
de polícia do Estado. 

A construção de um discurso civilizador na 
sociedade oitocentista - São João del Rei e 

São José do Rio das Mortes -1810-1848 
Maria Augusta do Amaral Campos (UFMG) 
As vi las de São José e São João dei Rei, de formação 

urbana colonial, encontram-se praticamente consolidadas no 
início do oitocentos. A vila de São João caracteriza-se por um 
dinâmico progresso urbano, enquanto na de São José perce
bemos um esvaziamento. No entanto, em ambas, o discurso 
civilizador está presente. 

Interessa-nos investigar o alcance e a especificidade que 
este discurso toma forma nas duas vilas. Como foi incorporado 
e readaptado à realidade específica de cada uma. 

Para a viabilização da pesquisa, utilizaremos os jornais de 
época, onde arrolamos doze periódicos; os relatos de viajantes 
estrangeiros; alguns memorialistas; documentos das câmaras, 
como atas e posturas municipais. Procuraremos também per
ceber as vilas através de uma leitura visual, acreditando que, 
através da arquitetura e da organização urbana, poderemos 
detectar os signiticados de valor dados a monumentos e edi
ficações, como também perceber os percursos comuns aos 
grupos sociais. Durante a pesquisa tentaremos estabelecer um 
diálogo com a bibliografia pertinente ao tema proposto. 

(CC-12) Memórias da Psiquiatria no Brasil 
Catálogo de periódicos da Biblioteca de 

Manguinhos 
Ricardo Augusto dos Santos (Fundação Oswaldo 

Cruz) - Coordenador 
Entre os instrumentos de pesquisa disponíveis aos pes

quisadores que freqüentam bibliotecas, arquivos e centros de 
documentação, o catálogo é, sem dúvida, um dos mais impor
tantes. E um dos mais raros. Nele, o pesquisador encontra 
acesso que o conduz em suas investigações, na medida em que 



possibilita o conhecimento do acervo a ser consultado, apon
tando as possibilidades de pesquisa. 

A equipe do Projeto Memória da Psiquiatria no Brasil que 
reúne pesquisadores, historiadores e documentalistas do De
partamento de Arquivo e Documentação/COC e do Núcleo de 
Estudos Político-Sociais em SaúdeIDAPSIENSP, ambas as uni
dades da Fundação Oswaldo Cruz, está elaborando um catálogo 
com o objetivo de descrever a coleção de periódicos da Bib
lioteca Central da FIOCRUZ, referente à história da psiquiatria. 
São mais de 100 (cem) títulos de periódicos correntes e não 
correntes que fornecem uma radiografia acerca do esta
belecimento de todo um imaginário psiquiátrico nos últimos 
150 anos. 

Memória da Psiquiatria: guia de fontes do Rio de 
Janeiro 

Alessandra Rosa Santos (Fundação Oswaldo Cruz) 
No que diz respeito ao campo da saúde mental, observa-se 

que ao mesmo tempo em que se registra o interesse crescente 
da comunidade científica pela constituição histórica das práticas 
e dos saberes da medicina mental e sua influência sobre a 
determinação da cidadania dos considerados sãos, há a consta
tação da dificuldade e em muitos casos, da impossibilidade de 
acesso às diversas fontes sobre a história da psiquiatria princi
palmente pelo desconhecimento das instituições que as possuem 
assim como a natureza destas. 

Por ter sido Corte no Império e Capital da República, o Rio 
de Janeiro possui um legado significativo no que diz respeito 
ao número de instituições psiquiátricas (leia-se locais de encar
ceramento dos não-cidadãos) e à riqueza de seus acervos justi
ficando assim a relevância de um Guia de Fontes do Rio de 
Janeiro. 

A equipe formada por pesquisadores da Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ-RJ) pretende realizar uma análise histórica da 
psiquiatria no Brasil além de - via Guia de Fontes - fornecer 
subsídios para pesquisadores interessados na área da saúde 
mental através do levantamento, localização e identificação dos 
acervos e fontes existentes. 

A psiquiatria no Brasil através de seus depoentes 
Laurinda Rosa Maciel (Fundação Oswaldo Cruz) 
Anna Beatriz de Sá Almeida (Fundação Oswaldo 

Cruz) 
O Projeto Memória da Psiquiatria no Brasil, desenvolvido 

por uma equipe transdisciplinar de pesquisadores da Fundação 
Oswaldo Cruz, tem como um de seus objetivos a constituição 
de uma acervo de depoimentos sobre a psiquiatria no Brasil, 
através da metodologia de História Oral. O corte cronológico 
estabelecido para a pesquisa é compreendido desde a década de 
40 até os nossos dias, com alguns dos atores/depoentes que 
tiveram atuação neste período: médicos, enfermeiros, adminis
tradores de hospitais psiquiátricos ou psicólogos, que estiveram 
em contato com o universo da loucura para narrar sua experiên
cias no que se refere à formação da psiquiatria no Brasil. 
Procuraremos enfocar, também, a experiência de alguns profis
sionais acerca de sua experiência no processo de desinstitucion
alização dos hospitais psiquiátricos. 

Tal registro possibilitará o fornecimento de subsídios para a 
investigação acadêmica e científica, tanto de pesquisadores 
como de interessados em conhecer as experiências destes profis
sionais, sua trajetória acadêmica, o tratamento dispensado aos 
internos, por exemplo. Nossas entrevistas serão temáticas ou de 
historia de vida, dependendo da atuação profissional ou do 
universo vivido pelo depoente. 
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(CC-13) Criança e cidadania: algumas 
abordagens sobre a história da criança brasileira 

Coordenadora: Martha Abreu (UFF) 
O Código de Menores de 1927. O ápice da 

produção jurídica da belle époque 
Márcio Branco de Assis (USP) 
Nesta apresentação, busco analisar o Código de Menores 

de 1927 por um viés pouco explorado. Antes de ser visto 
como uma produção jurídica resultante da vontade e da 
consciência de Netto Mattos, ele será apresentado como 
ápice de toda uma tendênciajuridica, inaugurada por Tobias 
Barreto em 1884. Autores como Cândido Motta, Franco Vaz 
Evaristo de Moraes, Noé Azevedo e outros, estarão na minha 
fala porque será a construção de uma jurisprudência sobre a 
criança abandonada e delinqüente, cujos pressupostos 
estavam presentes no Código de Menores de 1927. 

Crianças pobres na escola: propostas e visões de 
educadores e professores -1870-1889 

Alessandra Frota Martinez (UFF) 
Os discursos e projetos educacionais do Estado Imperial, 

desde meados do século XIX, incluíram um novo agente que 
deveria ser objeto de atenção dos poderes públicos: as 
crianças pobres e os meninos indigentes. Na década de 1870, 
quando debates sobre o trabalho e o reordenamento social 
impulsionaram o surgimento de propostas e alternativas para 
reconstrução da nação, a escola foi eleita o espaço principal 
de disciplinarização e formação das crianças populares. 

Crianças e jovens desvalidos: perfil da infância 
criminalizada pela Justiça de Menores -

Rio de Janeiro - anos 20 e 30. 
Maria Clara Pecorelli (UFRJ) 
Tratando de mecanismos de exclusão social a partir da 

atuação do recém-criado Juizado de Menores (1923), o 
trabalho aborda a situação familiar, ocupacional, social e 
moral da infância pobre, tendo como fonte principal, proc
essos criminais. Desse universo, emerge o tratamento difer
enciado das políticas públicas, buscando-se a gênese da 
política estatal cientificamente organizada - considerando
se o projeto mais amplo de subordinação das camadas 
populares às relações capitalistas. 

Os meninos e a prisão 
Ana Lúcia E. Bulcão (UFF) 
Os significados da prisão de menores e para os meninos. 

As concepções de recuperação dos menores delinqüentes 
e/ou abandonados e as resistências dos meninos ao encar
ceranlento. 

(CC-14) Antigos e modernos: releituras histo
riográficas 

Coordenadora: Maria Stella Martins Bresciani 
(UNICAMP) 

O Barão e seus amotinados: Domingos Antônio 
Rayol através de Edward Thompson 

Magda Ricci (UFPA) 
Domingos Antônio Rayol, o Barão de Guajará, foi um 

dos historiadores mais importantes do IHGB ainda no século 
XIX. Leitor assíduo de clássicos ingleses e franceses, passou 
boa parte da vida coletando documentos e dedicando-se a 
compreender os movimentos políticos e sociais na 
Amazônia. Deste trabalho resultaram, entre outras obras, 
cinco vastos volumes sob o sugestivo titulo de: Motins 
Políticos ou História dos Principais Acontecimentos Políti
cos da Província do Pará desde o Ano de 1821 até 1835; obra 



muito comentada e que fez parte da Primeira Exposição de 
História Nacional, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1881. 
Através deste autor e de suas atribuições à terminologia dos 
motins e amotinados amazônicos pretendo enveredar por uma 
leitura que identifique estes termos relacionando-os com os 
divulgados por Edward Thompson no seu livro A Formação 
da classe operária inglesa. Estudarei duas turbas tidas por 
amotinadas: uma inglesa do século XVIII e outra amazônica 
do XIX. São duas multidões em movimentos considerados 
assustadores pelas respectivas elites políticas; amotinados 
vistos através de olhares muitas vezes surpreendentemente 
semelhantes. 

Entre a crítica e a história: José Veríssimo no 
caminho de Robert Darnton 

Aldrin Moura de Figueiredo (UFPA) 
Tomando como ponto de partida o debate sobre as fron

teiras teóricas da história, literatura e crítica literária, este 
trabalho pretende discutir como alguns intelectuais brasilei
ros, enfatizaram uma leitura própria acerca do papel e do 
significado da história e da historiografia no campo literário. 
José Veríssimo, considerado entre os fundadores da critica 
literária no Brasil, mas também professor de história em 
importantes instituições de ensino, desenhou como poucos o 
sentido do lugar e limite da história entre disciplinas avizin
hadas. Mais recentemente, alguns historiadores vêm reflet
indo sobre essa boa vizinhança, retomando algo fundamental 
para o debate sobre a formação dessas matrizes intelectuais. 
Robert Darnton, parece ser um dos mais explícitos no interior 
dessa discussão, imprimindo uma possibilidade de leitura do 
mestre brasileiro e da problemática relativa ao campo narra
tivo e à escrita da história. 

Um historiador jesuíta na Éctlle, ou como pensar 
a obra do Pe. Serafim Leite a partir de 

Roger Chartier 
Rafael Chambouleyron (UFPA) 
Pe. Serafim Leite e Roger Chartier. Aparentemente estes 

dois nomes nada têm em comum. Entretanto, algumas re
flexões do historiador francês permitem-nos pensar o trabalho 
incansável do maior historiador da Companhia de Jesus no 
Brasil. Por um lado, há que se recuperar a especificidade de 
uma produção jesuítica sobre os jesuítas; trata-se, então, 
segundo Roger Chartier, de inserir a obra do Pe. Serafim Leite 
no seu espaço social próprio, buscando perceber quais são os 
esquemas intelectuais que lhe dão sentido. Por outro lado, é 
necessário dar conta das particularidades do legado documen
tai que o Pe. Serafim Leite nos deixou, com a compilação 
Monumenta Brasiliae, atentando inclusive para a forma dessa 
documentação transcrita, lembrando com Roger Chartier, que 
não há entendimento de um escrito que não dependa das 
formas pelas quais ele chega até o leitor. Essa dupla perspec
tiva parece-nos importante para reavaliar uma tendência que 
vê na obra do Pe. Serafim Leite apenas um ingente compêndio 
apologético e/ou um inesgotável caudal de informações úteis 
para quem se debruça sobre o tema, dei xando de lado a própria 
constituição desse material. 

(CC-15) Padres, índios e pajés: religião e religiosi
dade na Amazônia 

Os devotos do Vimioso: uma confraria de índios na 
Amazônia Oitocentista 

Aldrin Moura de Figueiredo (UFPA) 
Coordenador 

A organização do laicato brasileiro no século XIX, através 
das irmandades religiosas,já é algo bastante conhecido. Pouco 
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se sabe, no entanto, acerca da organização de comunidades 
indígenas em associações congêneres. Neste artigo, pretendo 
discutir alguns aspectos da experiência social e religiosa dos 
índios da Povoação do Vimioso, na Cidade de Bragança, na 
Província do Grão-Pará, nos meados do século XIX. A idéia 
é refletir sobre as formas específicas que alguns grupos 
indígenas tomaram, como devotos de santos, na organização 
da vida social, laços de solidariedade e ajuda mútua. 

Vassalos do céu e reis da terra: missionários 
jesuítas e sociedades indígenas na Amazônia 
setecentista 

Teresa Cristina Ribeiro (PUC-SP) 
O trabalho pretende discutir as estratégias de intervenção 

eclesiástica na Amazônia nos meados do século XVIII, to
mando como ponto de análise o trabalho missionário dos 
padres jesuítas na região do Rio Negro, antiga Capitania do 
Rio Negro, pertencente ao Estado do Grão-Pará e Maranhão. 
Examinando a documentação oriunda da antiga Junta de 
Missões, órgão governamental que dirigia e disciplinava a 
atividade missionária na região, encontramos uma clave in
teressante para examinar os conflitos entre clérigos e índios e, 
em larga medida, alguns dos significados do processo de 
conquista, colonização e de institucionalização da legislação 
lusitana na Amazônia do século XVIII. 

Sem Vieira, nem Pombal: as missões religiosas na 
Amazônia no século XIX 

Márcio Couto Henrique (UFPA) 
Este artigo pretende discutir o significado histórico de uma 

das frentes da política da catequese religiosa na Amazônia no 
correr do século XIX - a missão. Quase sempre pensadas 
como inerentes a uma experiência político-religiosa colonial, 
as missões oitocentistas tiveram um papel bem diferente no 
trato com as sociedades indígenas e mais ainda com o governo 
provincial paraense. Analisando especialmente as corre
spondências das autoridades religiosas com a presidência da 
Província do Pará, buscamos recuperar algumas especifici
dades do trabalho missionário no século XIX, no auge das 
contendas entre o governo imperial e a cúpula católica acerca 
do regime do padroado régio, vigente até a última década do 
século XIX. 

O pajé e a deflorada: uma história de sedução na 
Belém do limiar do século XX 

Patrícia Norat Guilhon (UFPA) 
O simples exame da documentação criminal do início do 

século XX, certamente irá mostrar uma grande quantidade dos 
chamados crimes de sedução e defloramento. Neste trabalho, 
no entanto, pretendemos discutir essa prática, mediada por 
uma esfera religiosa, onde um pajé e umajovem mantiveram 
uma relação amorosa, mediada por uma experiência ritual da 
pajelança. Deste modo, pretendemos discutir a experiência 
religiosa e afetiva de alguns sujeitos sociais num embate com 
as esferas da lei no limiar do século XX. 

(CC-16) A missão se transforma: experiências 
jesuíticas na América portuguesa 

A Visita do Pe. Inácio de Azevedo e a reorganização 
do governo jesuítico na América Portuguesa 

Rafael Chambouleyron (UFPA) - Coordenador 
Esta apresentação tem por objetivo tentar detectar alguns 

elementos da especificidade da missão jesuítica nos primeiros 
vinte anos de sua atuação na América portuguesa, a partir de 
um primeiro ensaio de reorganização e normalização do gov
erno jesuítico com a Visita do Pe. Inácio de Azevedo (1566-
1568). É a proposta uniformizadora e ordenadora do Pe. 



Azevedo que revela que a catequese dos padres jesuítas, até 
então, não fora tranqüila e se fizera principalmente a partir da 
própria experiência evangelizadora na América portuguesa. 

Imagens e conflitos sociais: a disputa inaciana pela 
posse das aldeias 

Ronald Raminelli (UFPA) 
Entre os inacianos, as representações dos índios sofreram 

alterações ao sabor das conjunturas. Inicialmente, ressaltaram 
os aspectos desviantes das comunidades nativas e carac
terizaram-na como bárbara. Com o acirramento das disputas 
contra os escravistas, os religiosos passaram a enfatizar os 
beneficios da catequese e os trabalhos realizados pelos índios 
sob a tutela dos padres. A conversão seria, portanto, o ponto de 
partida para o tlorescimento da economia colonial. As querelas 
entre religiosos e seculares promoveram uma transformação na 
imagem do índio. No princípio, o estereótipo do bárbaro era 
recorrente na correspondência inaciana; tempos depois, o índio 
comandado pelos padres tornou-se reforço para sustentação do 
estado temporal. 

Missionar e regalias: privilégios jesuíticos em 
Portugal no século XVI 

Paulo Assunção (USP) 
A evolução da Companhia de Jesus, no decorrer do século 

XVI, distanciou-se do propósito missionário estabelecido no 
momento de sua fundação. Desde cedo, os jesuítas perceberam 
a importância dos favorecimentos e privilégios, principalmente 
daqueles privilégios reais que possibilitavam a manutenção de 
colégios e residências, permitindo o exercício de atividades 
lucrativas para a instituição. A proposta desta apresentação é 
refletir sobre a importância dos privilégios conquistados pelos 
jesuítas nas terras portuguesas no século XVI, assim como 
discutir a concordância da ação jesuítica com o sistema colonial 
mercantilista. Esta análise é fundamental para a compreensão 
da evolução histórica no que se refere à ordem e à sociedade 
colônia assim como à interação entre o que seja temporal e 
espiritual no mundo moderno. 

(CC-17) As minas encobertas: a presença do Pe. 
Vieira na Amazônia (século XVII) 

Rafael Chambouleyron (UFPA) - Coordenador 
E a liberdade chegou nos confins da Amazônia: a 

questão da liberdade indígena no projeto missionário do 
Pe. Vieira 

Dalva Guedes (UFPA) 
O objetivo desta apresentação é discutir como o Pe. Vieira 

pensou e pregou a liberdade indígena a partir de sua experiência 
como missionário no Grão-Pará seiscentista. Para isso abor
damos os seus Escritos políticos, que permitem vislumbrar 
aspectos do complicado relacionamento entre os colonos, as 
autoridades coloniais, a Companhia de Jesus (cujo Superior no 
Norte era o próprio Pe. Vieira) e as demais ordens religiosas. 
Os textos do Pe. Vieira impressionam ainda pela forma como 
este jesuíta procurou direcionar a questão da liberdade indígena, 
revelando a íntima relação entre a orientação política e mis
sionária que procurou tomar e as decisões régias referentes às 
formas de escravização dos indígenas. 

O semeador e a semeadura: os sermões do Pe. Vieira 
e a sociedade colonial na Amazônia seiscentista 

Fábia Martins (UFPA) 
A chegada da Companhia de Jesus na Amazônia ocasionou 

diversos conflitos e divergências entre seus membros e os 
colonos aqui instalados. Essas diferenças são decorrentes da 
visão diferenciada desses agentes do processo de colonização, 
dentro de um contexto onde estão emjogo interesses e objetivos 
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opostos. Evidenciam, assim, projetos particulares nos quais 
as discussões acerca da mão-de-obra indígena e da ação e 
papel específicos da Companhia de Jesus haviam se tornado 
objeto de reflexão. Superior da missão jesuítica no Estado 
do Grão-Pará, o Pe. Vieira lançava, através de seus Sermões, 
as suas propostas, fazendo do púlpito uma tribuna política 
onde aqueles conflitos se manifestavam. 

O maior serviço e a maior glória de Deus: As 
cartas do Pe. Vieira e o projeto jesuítico na Amazônia 
(século XVII) 

Letícia Souto Pantoja (UFPA) 
Pretendemos, partir da pesquisa de várias cartas do Pe. 

Antônio Vieira, estudar a construção de representações 
próprias da Companhia de Jesus acerca da evangelização e 
colonização da Amazônia, no século XVII. Procurando 
destacar o papel significativo ocupado pelo Pe. Vieira nos 
rumos adotados pela Ordem dos Jesuítas, é nosso objetivo 
compreender a dimensão do projeto inaciano que se instalou 
no Grão-Pará e Maranhão. Ao pesquisar as cartas, procura
mos perceber a identidade que a Companhia de Jesus con
struiu sobre si própria, explicitando assim o papel especifico 
que acreditava ter em face do conjunto dos demais agentes 
do cenário colonial amazônico. 

(CC-18) Histórias Jesuíticas: leituras sobre o Pe. 
Vieira 

O jesuíta e seus biógrafos; notas sobre algumas 
vidas do Pe. Vieira 

Rafael Chambouleyron (UFPA) - Coordenador 
Procurando entender as relações que João Francisco 

Lisboa, João Lúcio de Azevedo e Ivan Lins estabelecem com 
a variada documentação deixada pelo Pe. Antônio Vieira, 
trata-se de investigar de que modo esses três autores pen
saram e recortaram a vida do jesuíta, tentando dissecar, ou 
melhor, domesticar os diversos aspectos de sua agitada 
existência, de modo a conferir-lhe um sentido viável ou 
mesmo uma unidade possível. 

Do Novo Mundo à Capela Real: uma leitura sobre 
o Sermão da Epifania do Pe. Vieira, 1662 

Teresa Cristina Ribeiro (PUC-SP) 

Este trabalho procura discutir as possíveis justificativas 
apresentadas pela Pe. Antônio Vieira, através do Sermão da 
Epifania, de 1662, pregado na Capela Real, em Lisboa, onde 
o ilustre jesuíta se propõe a explicar como se deu o processo 
de conversão do gentio na América e a participação decisiva 
da Companhia de Jesus nesta empreitada colonizadora. É 
Vieira quem leva a notícia aos moradores do Velho Mundo 
de que nas terras descobertas era preciso implementar uma 
organização que garantisse a manutenção dos aldeamentos 
sob o comando da Companhia de Jesus. 

Vieira e os homens de nação: Inquisição,jesuítas 
e cristãos-novos 

Alírio Cardoso (UFPA) 
A partir da Proposta feita a El-Rei D. João IV, de 

construção de uma Companhia de Comércio em 1643, e de 
outros escritos de Vieira em defesa dos cristãos-novos, 
tentaremos perceber como a Companhia de Jesus demonstra 
ter um projeto colonial que não se restringe somente ao 
campo religioso, invadindo também o econômico. Por outro 
lado, ao propor à autoridade régia a isenção dos cristãos-no
vos, defendendo-os inclusive no campo ético, contra a 
histórica acusação de teocídio, Vieira nos coloca o problema 
da relação entre referências religiosas e os movimentos 



econômicos. Trata-se, assim, de entender como, no projeto de 
fundação de uma Companhia de Comércio, o religioso e o 
econômico (e por que não dizer o político) se articulam em 
defesa dos cristãos-novos. 

(CC-19) Rabiscos e traços: memória e histo
riografia da Cabanagem 

Magda Ricci (UFPA) - Coordenadora 
A construção da memória de um anti-cabano: 

Padre Prudêncio e o caso da Samaumeira em Cametá 
Mário Médice Costa Barbosa (UFPA) 
Procuramos analisar a atuação de um sujeito na repressão 

aos cabanos: Padre Prudência Tavares, originário de Cametá. 
De acordo com a bibliografia utilizada, percebemos vários 
significados sobre a interpretação de sua memória ao longo 
do tempo. para uns o Padre é bondoso e caridoso, devido ser 
religioso e defender a cidade de Cametá contra os cabanos 
rebeldes; para outros é o padre-coronel, por ter reprimido um 
movimento popular que foi a Cabanagem. 

Em Cametá, na comemoração dos 150 anos do movimento 
cabano, em 1985, foi plantada uma samaumeira no lugar 
daquela que havia surgido de uma das estacas erguidas sob o 
comando de Prudêncio, no intuito de guarnecer Cametá da 
invasão cabana. Essa árvore-monumento simbolizava o 
heroísmo dos cametaenses na defesa contra os sanguinários 
cabanos, dentre eles está Padre Prudêncio. 

Entretanto, no mesmo ano de 1985, cm Belém, estava 
sendo comemorado sob outro sentido os sesquicentenário da 
Cabanagem, numa tentativa de resgatar a memória dos 
Cabanos, dentre eles: Angelim, os Vinagres, Batista Campos; 
em Cametá, por outro lado, exaltava-se um anti-cabano: Padre 
Prudêncio. Em Belém, foi construído o Memorial da 
Cabanagem; já em Cametá, foi plantada outra Samaumeira!!! 

Angelim na memória dos sujeitos da Cabanagem 
Aldo César Figueira Sampaio (UFPA) 
Estuda os significados da Cabanagem a partir das 

memórias constituídas a respeito de Eduardo Angelim, um dos 
principais líderes a ocupar a presidência da Província do Pará 
antes da tomada de Belém pelas forças legalistas do General 
Soares Andrca, cm 13 de maio de 1836. Especificamente, 
pretendemos compreender a relação entre os personagens 
construídos como sujeitos desse movimcnto pela histo
riografia em seu centenário e seu sesquicentcnário e a relação 
desses sujeitos com a imagem de Eduardo Angelim consti
tuída nestcs períodos. 

Em 1936, vemos Angelim como personagem principal de 
uma Cabanagem identificada como uma rebelião de índios, 
caracterizado pela sua virtuosa origem racial e estrangeira, 
pcla sua inteligência singular, pelo scu sexo, pela sua condição 
sócio-econômica privilcgiada. Já cm 1985, o contexto das 
Diretas Já e pós-regime militar, o regionalismo elege este 
movimcnto como uma parte paracnsc da história nacional, 
onde o povo é sujeito dos acontecimentos de ontem e hoje, e 
a exerce na pessoa de seus representantes ... como Angelim, 
que agora será um peão, partc de um povo virtuoso. 

Batista Campos: uma discussão biográfica na 
historiografia da Cabanagem 

João Nei Eduardo da Silva (UFPA) 
Este trabalho tem a preocupação de destacar a atuação 

política do Cônego Batista Campos nos acontecimentos que 
estão relacionados a uma das revoltas de grande repercussão 
no cenário político-social do Pará da primeira metade do 
século XIX que, no caso, foi a Cabanagem. 
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Pretendemos ai nda veri fi ear como a sua atuação foi discu
tida pelos principais trabalhos historiográficos dedicados ao 
assunto, identificando as várias imagens que esses trabalhos 
elaboraram a seu respeito. 

(CC-20) Estado e Política no Rio de Janeiro 
Lúcia Maria P. Guimarães (UERJ) 

Coordenadora 
A política habitacional varguista (1950-1954): a 

Construtora Capua & Capua e a Indústria de Cimento 
Irajá 

Lúcia Regina Corrêa Monteiro (UERJ) 
Pretendemos destacar as interseções, dentro da cultura 

política do período varguista, entre a política urbana na cidade 
do Rio de Janeiro, a política habitacional e a Indústria do 
Cimento Irajá. o Estado atua como receptor e intérprete das 
expectativas sociais, assim como canalizador de recursos e 
esforços necessários aos empreendimentos empresariais 
como, por exemplo, a implantação da indústria referida. 

A CIRJ e o Segundo Governo Vargas (1951-1954) 
Luiz Felipe Guimarães Bon (UERJ) 
Pretendemos destacar a imagem do 20 Governo Vargas, 

perante o empresariado industrial do Rio de Janeiro, rcpre
sentado pela CIRJ, bem como o grau de interseção entre a 
propaganda antivarguista, na grande imprcnsa do Rio de 
Janeiro c a posição político-ideológica da entidade patronal 
do Rio de Janeiro. 

Imigração e lusofobia na cidade do Rio de Janeiro 
(1890-1930) 

Jorge Luís dos Santos Alves (UERJ) 
Esta comunicação pretende examinar a influência da imi

gração portuguesa e da lusofohia na cidade do Rio dc Janeiro 
durante a República Velha. A abordagem tradicional das 
relações luso-brasileiras privilegia determinados elementos 
de harmonia e semelhanças em detrimento do conflito e da 
percepção estereotipada que caracterizava aquelas relações, 
especialmentc nos momentos de crisc social. A cidade do Rio 
de Janeiro apresentava no período em tela um grande contin
gente de imigrantcs lusos concorrentes do clemento nacional 
tanto no mcrcado de trabalho quanto nas atividades empre
sariais. Esta dupla inserção favoreceu a caracterização do 
português como o paradigma do estrangeiro espoliador do 
povo brasileiro e das riquezas nacionais. 

O subúrbio carioca na Subúrbios em Revista 
Paulo Sérgio Almeida Seabra (UERJ) 
Tcmos por objetivo o estudo do discurso sobre o subúrbio 

utilizado no periódico Subúrbios em Revista (1948-59). 
Nosso propósito é analisar a permanência do discurso sobre o 
subúrbio como um lugar de progresso e ao mesmo tempo de 
abandono, tema constante na Imprensa. O subúrbio é en
tendido como uma construção histórica e sócio-cultural 
específica da cidade do Rio de Janeiro. 

(CC-21) Tentativas de controle do trabalho livre 
no pós-cabanagem 

Cláudia Maria Fuller (UFPA) - Coordenadora 
Relações cotidianas de trabalho feminino na ótica 

da imprensa de Belém -1840-1850 
Magda Nazaré Pereira da Costa 
Esta comunicação objetiva reconstituir o cotidiano de vida 

de mulheres pobres, livres ou torras. Através de análises de 
artigos e anúncios de jornais, é possível recuperar as relações 
sociais e de trabalho desenvolvidas por elas, na Província do 



Pará, mais especificamente em Belém, entre 1840 e 1850, 
período em que havia uma preocupação das autoridades em 
tentar conter definitivamente os ânimos revolucionários, cri
ando leis que permitiam o recrutamento para trabalhos forçados 
dos indivíduos considerados hostis à ordem social- os vadios. 
Apesar desta lei que criava os chamados Corpos de Trabal
hadores, em sua forma final, não recrutar mulheres, a própria 
organização social fará com que elas saiam da esfera do mundo 
privado, para garantir sua sobrevivência, transformando em 
fonte de renda atividades também realizadas no âmbito 
doméstico. Além disso, existem iniciativas fora da legislação 
com o intuito de preparar essas mulheres para a vida e para o 
trabalho como, por exemplo, o Recolhimento das Educandas, 
criado em princípio para atender às órfãs da cidade. 

Companhias de Trabalhadores: estratégias de 
resistência da população 

Francinete Maria Cunha de Melo (UFPA) 
O objetivo do trabalho é reconstituir a ações da população 

livre masculina no Pará, ao ser recrutada pelas Companhias o 
Corpos de Trabalhadores (criados no pós-cabanagem, a fim de 
melhor controlar a população e conter futuras revoltas), como 
mão-de-obra a serviço do Estado, num corte temporal que vai 
de 1838 (criação das Companhias de Trabalhadores) até 1848. 
Nesse sentido, focalizo a organização dos Corpos dos Trabal
hadores numa perspectiva de analisar as reações da população 
frente a esta instituição, assim como de perceber de que maneira 
agiam os Comandantes e outras autoridades frente à insubordi
nação dos trabalhadores. Parte da documentação (jornais e 
oficios) vem mostrando que houve resistência, e que esta pas
sava principalmente pelas deserções e pela falta nas chamadas 
(amostras) que eram realizadas periodicamente. Em outros 
documentos (lista~ de recrutamentos), encontram-se estratégias 
diferenciadas, elaboradas a partir das possibilidades abertas pela 
legislação, com o intuito de burlar o recrutamento. 

Artesãos urbanos e a organização social no 
pós-cabanagem. 

Allan Kardec Moura do Nascimento (UFPA) 
Através da reconstituição da vida quotidiana dos artesãos na 

província paraense de meados do século XIX, procura-se es
tudar as ações tomadas pelo governo para controlar as camadas 
populacionais envolvidas na revolta Cabana e na preparação de 
novas tentativas de conflitos, através da Companhia de Trabal
hadores. Jornais, Oficios das Companhias de Trabalhadores e 
do Arsenal da Marinha, apresentam formas diferenciadas de 
controle e apropriação, por parte do Governo Provincial, do 
trabalho e da produção dos artesãos. Carpinteiros, ferreiros, 
sapateiros, alfaiates, entre outros, passaram pela experiência de 
ser recrutados para realizar atividades fora de sua especiali
zação, e terem seu trabalho limitado, ou mesmo de ter que 
trabalhar em beneficio da Marinha ou do Governo Provincial. 
Os documentos consultados proporcionam pistas para o en
tendimento de estratégias de sobrevivência elaboradas no dia
a-dia dos artesãos, e do controle da mão-de-obra pelo governo. 

(CC-22) Nas fímbrias da lei: poder político e con
trole social no Brasil do século XIX 

Sem lei nem rei: articulações entre a crise do 
escravismo e a queda da monarquia 

Jonas Marçal de Queiroz (UFPA) 
Esta comunicação tem como objetivo de discutir aspectos 

em torno das leis emancipatórias das últimas décadas da escra
vatura no país. A respeito desta questão, palte da historiografia 
tende a considerar a extensa legislação que tratava das relações 
senhor-escravo como um arcabouço fictício, relativizando, as-
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sim, a importância da mesma para o encaminhamento da 
abolição. Existem, por outro lado, autores que vêem não 
apenas nos debates do legislativo, mas também nos 
chamados silêncios da lei e no direito costumeiro, um campo 
fértil para0 exame dos conflitos que permeavam a sociedade 
escravista. Seguindo esta última vertente, mas concen
trando-nos em torno do movimento de fuga em massas dos 
anos 1880 e das reações que tal fenômeno suscitou da parte 
dos legisladores, pretendemos analisar de que modo o poder 
político foi empregado na tentativa de fazer valer certos 
direitos consagrados em lei, sobre os quais o Estado já não 
tinha como ou não queria dar garantias. Examinaremos 
ainda de que modo é possível articular os conflitos ali 
gerados com a crise institucional que pôs fim ao regime 
monárquico no país. 

Lei e controle da mão-de-obra no pós-cabanagem 
Claudia Maria Ful/er (UFPA) 
Em 1838, foi decretada, na província do Pará, a lei que 

permitia a criação dos chamados Corpos de Trabalhadores, 
que seriam compostos por índios, mestiços e pretos não 
escravos e que não tivessem propriedades ou estabelecimen
tos nos quais empregassem constantemente, os quais seriam 
engajados em obras públicas, dando ocupação aos elemen
tos considerados desocupados ou perigosos para a ordem 
legalista (imperial) que acabara de se firmar após a derrota 
da Cabanagem. Existe uma historiografia que interpreta os 
Corpos de Trabalhadores significando um golpe fatal em 
qualquer forma de insurreição,já que aprisionaria a mão-de
obra livre da província, além de coibir a livre circulação dos 
indivíduos livres. Pretende-se analisar esse tipo de interpre
tação, a partir de uma discussão da documentação, consid
erando que a legislação, ao mesmo tempo que pode indicar 
uma tentativa de controle social por parte das autoridades, 
também pode adquirir novos significados, quando passa a 
ser interpretada a partir das experiências e visões de mundo 
das chamadas classes populares. 

Missão Redentora: o carnaval no discurso dos 
poderes municipais de Belém -1897 a 1913 

Letícia Souto Pantoja (UFPA) 
Através da análise de documentos da legislação munici

pal de Belém, do período de 1879 a 1913, procuramos 
discutir como os poderes públicos locais estão procurando 
constantemente lançar mecanismos de controle dos hábitos 
e práticas das camadas iletradas da cidade, visando delimitar 
o espaço da ação desses grupos na urbe. A Intendência 
Municipal de Belém, aliando-se ao projeto de construção de 
uma nova cidade, pautada nos valores éticos e estéticos belle 
epoqueanos desprendia especial atenção aos grandes even
tos públicos, como o carnaval, que trazia às ruas diversos 
sujeitos sociais refletindo um momento de intensa 
movimentação cultural, onde imagens diferenciadas sobre a 
realidade denunciavam-se. Procurava sob esta lógica, fazer
se presente na festa como um agente pedagógico, que intro
duzia um discurso próprio sobre o fenômeno -
disciplinarizador e moralizador - objeto complementar na 
restruturação da urbe belemita. 

Das Vozerias e Assuadas: A Legislação 
Municipal e a prática de Capoeira em Belém 
(1848-1849) 

Luiz Augusto Pinheiro Leal (UFPA) 
No final da década de 1840, surgiram, nas folhas do 

Código de Posturas Municipais, leis específicas que diziam 
respeito ao trato que seria dado às reuniões de escravos e de 
qualquer indivíduo livre sem ocupação definida. Conforme 
o código, ficava proibido fazer batucada na rua ou mesmo 



nas casas nas horas de silêncio. Havia um grande receio de 
rebeliões que surgiam a partir do ajuntamento de escravos e 
de pessoas sem propriedades. No entanto, diversos artigos 
jornalísticos do período apontam o não cumprimento de tais 
medidas, pelo menos por parte de um grupo específico: os 
capoeiras. Estes estariam por toda parte na cidade: em esqui
nas, agredindo e roubando os pacatos cidadãos, ou em outros 
espaços públicos, exercitando-se e exibindo-se na capoei
ragem. Os letrados, que escrevem para os jornais do período, 
acabam por apontar uma possível não funcionalidade da leg
islação municipal frente a atuação de capoeiras. 

(CC-23) Representações sobre a luta dos trabal
hadores sem terra em Santa 

Catarina 
Elio Cantalício Serpa (UFSC) - Coordenador 
Representações sobre o movimento de luta pela 

terra em Santa Catarina 
André Carlos Werle (UFSC) 
As recentes lutas pela terra que vem ocorrendo no oeste 

do Estado de Santa Catarina, principalmente a partir dos anos 
80, tem despertado o interesse de várias pesquisas na fonna 
de dissertações de mestrado, entre as quais cursos como o de 
Pós-Graduação em Sociologia Política, Antropologia e 
História da UFSC. Em decorrência disso, e tendo em vista a 
compreensão das representações sobre a luta dos trabal
hadores sem-terra, o Pet-Hitória, que está desenvolvendo 
estudos sobre a produção do conhecimento, analisou esta~ 
dissertações com o objetivo de perceber como os atores tra
balham com as temáticas Estrutura Agrária de Santa Catarina 
e a Organização dos Trabalhadores Sem-Terra. Nesta 
segunda, incluem-se também o papel da CPT (Comissão 
Pastoral da Terra), da Teologia da Libertação e a relação MST 
e partidos políticos. 

As representações sobre mulheres no movimento 
sem-terra - Santa Catarina 

Aline Cristhiane Teles da Cunha Rodrigues 
(UFSC) 

O movimento de luta pela terra e seus vários aspectos, tem 
sido alvo de estudo de acadêmicos de diversos cursos, que 
tentam, através destes trabalhos, conhecer e entender o 
movimento, cada qual produzindo representações. 

Pretende-se perceber imagens produzidas nas dissertações 
de mestrado e em trabalhos de conclusão de curso da 
graduação sobre assentamento e acampamento, assim como o 
papel das mulheres dentro do movimento. 

As imagens produzidas do Movimento Sem-Terra 
nos periódicos de Santa Catarina 

Jaqueline A.M. Zarbato (UFSC) 
A força que o MST demonstra hoje, constituindo-se num 

dos assuntos mais discutidos nos jornais, e conquistando 
espaço, inclusive na imprensa internacional, vem comprovar 
que a luta pela terra está fazendo história e se fazendo na 
história. 

Assim, deve-se, além das tentativas de explicação das 
transformações nas formas de luta pela terra, perceber como 
os jornais de Santa Catarina analisam a trajetória da luta do 
MST para consolidar uma nova forma de estruturação das 
relações sociais de produção e, desta forma, em que medida 
os jornais analisam a mesma no âmbito da Retorma Agrária. 

Logo, tentar-se-ó perceber como os jornais dão vazão à 
capacidade organiz8tiva do Movimento, bem como a sua 
importância dentro da situação política e econômica do País. 
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Os documentários produzidos em Santa Catarina 
sobre o Movimento Sem-Terra 

Jeferson Silveira Dantas (UFSC) 
A luta pela terra no estado de Santa Catarina passou e passa 

por várias representações, seja através da imprensa escrita, 
seja pela mídia eletrônica. Desta maneira, o objetivo desta 
comunicação é perceber como os documentários produzidos 
em Santa Catarina (a nível universitário e a nível do próprio 
movimento), vislumbram os aspectos relacionados à invasão 
e ao assentamento dos sem-terra, assim como a sua estrutura 
interna. Os documentários produzidos em Santa Catarina, 
trazem temáticas e/ou ângulos de análise bastante diversos. 
Procurar-se-á então, distinguir que tipo de abordagem é privi
legiada no meio acadêmico (Universidade) e que tipo de 
abordagem é intensificada no Movimento Sem-Terra, a nível 
de Santa Catarina. 

(CC-24) Mercado, produção de alimentos e es
tratificação social no sudeste escravista 

Formação de sistemas agrários: Minas na primeira 
metade do século XIX 

Mônica Ribeiro de Oliveira (UFJF) 
Coordenadora 

Pretende-se avaliar a fonnação de um sistema agrário-ex
portador a partir do trânsito do capital mercantil sediado na 
província de Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX. 
Serão verificadas as estratégias sócio-econômicas das elites 
agrárias tais como: casamentos, sistemas de dotes e heranças, 
na transmissão de seu poder ao longo das gerações. 

Além dos cafezais: a diversificação produtiva em 
uma economia cafeeira 

Sônia Maria de Souza (UFF) 
Análise da produção para o abastecimento interno de uma 

economia agrária-exportadora, situada na Zona da Mata 
mineira. Será demonstrado a existência de uma economia de 
subsistência paralela e complementar à economia-cafeeira, 
forte e suficiente para gerar excedente e uma diversificação 
sócio-econômica regional. 

Sistema de casamento e estratégias de reprodução 
econômica em Minas Gerais 

Carla Maria Carvalho de Almeida (UFJF) 
A proposta deste trabalho é tentar entender, por um lado, 

a lógica de reprodução anual de uma média propriedade 
produtora de alimentos e, por outro, verificar as estratégias de 
longo prazo para a manutenção da mesma. Para tanto, partire
mos do inventário post-mortem de João Ferreira Vale, mora
dor do termo de Mariana, que traz em anexo uma detalhada 
prestação de contas feitas por D. Ana da Silva, sua viúva, por 
um período de 10 anos. Nesta, ela relata o que plantou e o que 
colheu em cada ano; com quantos escravos; o que vendeu e 
onde; o que gastou e o que lucrou. Além disso, através dos 
inventários da própria Ana da Silva e de seus filhos, de
lineamos uma estratégia familiar extremamente bem definida 
de perpetuação no tempo intimamente relacionada, por um 
lado, ao sistema de casamento que tal família tendeu a seguir 
e, por outro, a diversificação da produção adotada na unidade 
produtiva. 

A produção da liberdade: alforrias no RJ na 
segunda metade do século XVII 

Antônio Carlos Jucá de Sampaio (UFOP) 
Este trabalho analisará as características do processo de 

alforria na capitania fluminense no período assinalado. Para 
isso busca-se relacionar alforria não somente com as carac
terísticas mais gerais da sociedade colonial prefiguradas na 



capitania em questão, como também, com as diversas conjun
turas econômicas que interferiam no ritmo de reprodução desta 
mesma sociedade. 

(CC-25) As múltiplas propostas educacionais para 
a formação do cidadão 

A Escola Pública e a formação do cidadão 
Rosa Fátima de Souza (UNESP) - Coordenadora 
Terezinha Quaiott R. Nascimento 
Durante a Primeira República, as Escolas Normais e os 

Grupos Escolares constituíram, no estado de São Paulo, impor
tantes escolas públicas voltadas para0 atendimento da educação 
popular, possuindo um projeto de formação que visava, prepon
derantemente, a consolidação do regime republicano. Tal pro
jeto tinha como objetivo formar um cidadão produtivo, 
disciplinado, imhuído de valores' morais e cívicos, com pro
fundo sentimento de amor à pátria, enfim, um cidadão civili
zado. Neste cenário, o professor primário era tido como o grande 
responsável pela consecução deste ideário de educação popular. 

A escola étnica e a formação do cidadão 
José Galdino Pereira (Prefeitura Municipal de 

Campinas) 
A própria criação do Colégio São Benedito em Campinas

SP no início deste século, nos primeiros tempos demonstrava 
uma clara preocupação com a cidadania. O negro liberto vê na 
escolaridade e oportunidade de ocupar um espaço na sociedade 
agora como cidadão. Como o Estado não atende a demanda, 
vários segmentos (negros, imigrantes e associações de classe e 
entidades religiosas) buscam formas próprias de educação. 

Escolas de imigrantes e a formação do cidadão 
Rosa Lydia Teixeira Corrêa (PUCCAMP) 
OS diferentes modos de organização (escolas, associações 

beneficentes), dos imigrantes italianos no Brasil, destacada
mente no Estado de São Paulo, além de representarem modos 
de resistência a adversidadcs cncontradas no Brasil, consubstan
ciaram modos de inserção social e, por a~sim dizer, de formas 
de conquista de cidadania. Esta sc dá signi ficativamcnte atrav~s 
de instituições escolares que criaram c organizaram pelas quais 
os imigrantes italianos ao buscarem inserir-se na cultura 
brasileira por meio do aprendizado da leitura c da escrita da 
língua portuguesa, vislumbravam outras perspectivas de exer
cício de cidadania diferenciado daquele para o qual foram 
destinados, ou seja, o de trabalhar no cultivo da terra. 

Da perspectiva do Estado, tratava-se de escolarizar o imi-
grante no sentido de torná-lo mais um cidadão nacional. 

Escolas confessionais e a formação do cidadão 
Maria Iza Gerth da Cunha (UNICAMP) 
Marcus Albino L. Bencostta 
Ana Maria M. Negrão 
A educação escolarizada não era mais um todo homogêneo. 

As escolas confessionais, avalizadas pelaoligarquia, assumiram 
feições diferenciadas de acordo com suas doutrina~ religiosas e 
população alvo. 

Neste ensaio estaremos pondo em discussão a proposta 
educacional de uma escola confessional católica (feminina) e 
uma escola confessional protestante (masculina) inseridas na 
região de Campinas, enfatizando suas preocupações para a 
formação da cidadania. 

(CC-26) Elites políticas mineiras no século XIX 
Revolta do ano da Fumaça e a afirmação moderada 

na Província de Minas 
Wlamir José Silva (FUNREI) - Coordenador 
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Uma anál ise da Sedição de 1833, em Ouro Preto, sob os 
aspectos do contexto político do período Regencial (1831-
1840), do contexto regional de Minas Gerais nesse período 
e da construção de uma memória política e historiográfica 
pelas elites políticas da época e pela historiografia tradi
cional. Classificado como restaurador e fruto de ambições e 
espírito faccioso, este movimento político, pouco significa
tivo quanto a seus objetivos, foi utilizado por elites políticas 
moderadas como contraponto para a afirmação do liberal
ismo moderado-conservador. A construção de uma determi
nada noção de ordem e liberdade, contrária ao partido 
desorganizador, estigmatizava adversários diversos. Dessa 
forma, restauradores, inimigos da política de aldeia, ou 
quaisquer outros descontentes, seriam defensores da anar
quia. Destacando o papel dessa construção ideológica na 
afirmação de um projeto político moderado-conservador e 
na construção do mito da mineiridade. 

O Republicanismo na Mata Mineira (1870-1889) 
Alexandre Mansur Barata (UFJF) 
OS estudos sobre o crescimento da propaganda republi

cana (1870-1889) são relativamente escassas, concentrados 
em sua maioria nos casos paulista e fluminense. Desta 
forma, pretende-se com essa pesquisa analisar o crescimento 
do movimento republicano na Zona da Mata Mineira, to
mando o Município de Juiz de Fora como espaço privile
giado de análise, tendo em vista que esse Município sediou 
um dos mais ativos clubes republicanos da então Província 
de Minas Gerais. 

Busca-se analisar a composição social dos republicanos 
da zona da Mata mineira e reconhecer o nível de articulação 
entre os republicanos da Mata mineira e o projeto político 
do progresso definido no período, no que se refere às seguin
tes questões: abolicionismo, federalismo, educação laica, 
separação entre Igreja-Estado e cidadania. 

A construção de uma identidade pelas elites 
juisforanas 

James Wiliam Goodwin Júnior (UEMG) 
Aborda-se a tentativa de construção de uma identidade 

pelas elites políticas de Juiz de Fora, Minas Gerais, a partir 
das noções de progresso em voga na Corte e na Europa 
Ocidental. Tal identidade moderna, entretanto, não é pro
posta em oposição ao regime monárquico ou à exploração 
do trabalho escravo, pelo contrário, torna-se a expressão 
justamente do sucesso do modo de vida encarnado pelas 
elites locais. 

(CC-27) Cabras da Peste: Identidades regional 
e de gênero no Nordeste . 

Cangaceiro: traçando uma moral - imprimindo 
um homem 

Auricélia Lopes Pereira (UFPB) - Coordenadora 
Modelo utilizado na construção imagético-discursiva do 

nordestino o cangaceiro tem como sinonímia: o bandido. O 
cangaceiro é antcs de tudo o fora da lei; sujeito que esca
pando da sociedade da Lei, através de atos violentos, escapa 
também das condutas-modelos. Condutas que devem ser 
seguidas c respeitadas. Mas ° cangaceiro não as segue, não 
as respeita. Constrói para si um outro espaço de existência. 
Entretanto, se neste espaço traça para si toda uma liberdade 
de ação, todo um desvinculamenllo com as regras da so
ciedade da LEI, por outro lado, a partir de uma arte de 
existência muito própria, ele constrói códigos e regras que 
permeiam suas ações. Estes códigos terminam por definir 
uma moral para o cangaceiro que, a partir dela, institui no 



cangaço um modelo de ser homem: forte, valente, respeitador 
de donzela. 

Na corda bamba: o nordestino no discurso do 
Cordel 

Valdinar da Silva Oliveira Filho (UFPB) 
Sendo uma invenção recente do começo deste século, o 

nordestino é uma figura que vem sendo desenhada e redesen
hada por diversas práticas e discursos regionalistas. Na litera
tura de Cordel, através dos folhetos de exemplo, o nordestino 
é vigiado, denunciado e punido a partir do momento que 
rompe com os códigos morais tradicionais que demarcam 
papéis e valores considerados como masculino e como femin
ino. Nas narrativas do Cordel, os bons e os maus costumes são 
descritos em nome da preservação das tradições e da memória 
que antes definiam o nortista, o brejeiro, o praieiro e o ser
tanejo e que agora passam a definir os interesses do nor
destino, dentro ou fora da região, atualizando enunciados e 
definindo o que é ser macho no Nordeste. Nesta figura não há 
lugar para atributos femininos, e é a masculinidade que de
limita o lugar do feminino e é posta permanentemente em 
questão. 

Nordestino: a cena (in) definida 
Carlos José Barreto Cavalcanti (UFPB) 
O teatro é o lugar do fàscínio, onde a verossimilhança tem 

que prevalecer. Uma peça que vem causando muita polêmica 
na historiografia brasileira é a que trabalha com a idéia de 
Nordeste que tem no papel principal o nordestino. No entanto, 
o enredo ainda está cm dcsfecho. Dcntro dcsse campo cxistc 
um grupo de autores c diretores que trabalham na construção 
da imagem do nordestino mostrando este ser como forte, 
valente, agressivo. Mas, também, existe um outro grupo que 
tenta traçar uma estratégia para ridicularizar com a figura 
marginal desta cena que é o afeminado, fraco, infeliz, etc. 

Assim, o discurso do teatro constrói um determinado 
cstereótipo das pessoas de uma mesma região. Enfim, isso só 
vem reforçar a idéia de que define c redefine o imaginário 
discursivo do nordestino. 

Toma-se um gole, constrói-se uma identidade 
Ana Lúcia Gonçalves Rosa (UFPB) 
Existe todo um discurso em torno da idéia de ser nor

destino. O nordestino é macho, valente, destemido e assim por 
diante. Porém, será que esse estereótipo nordestino é algo 
natural? Acreditamos que essa figura do nordestino foi histo
ricamente construída e que uma série de práticas discursivas 
e não discursivas contribuíram para essa construção. Entre 
essas práticas que participaram da produção de toda uma 
imagem a respeito de como deve ser e como deve agir o 
homem no Nordeste, queremos nos ater a uma em especial: 
trata-se da prática de beber cachaça no Nordeste. Prática essa 
que, por làzer parte do cotidiano do nordestino, acreditamos 
ser de grande importância na sujeição deste ao modelo que lhe 
foi atribuído, ou seja, a figura masculina. 

(CC-28) Retratos da Memória 
Anita Garibaldi: Mitos, representações e imagens 

em Laguna nos anos de 1935-1945 
Antônio M. Elíbio Júnior (UDESC) - Coordenador 
O tema estuda o imaginário sobre Anita Garibaldi, pre

sente entre a burguesia lagunense por ocasião das 
comemorações do Centenário da República .Juliana e a visi
bilidade das questões políticas reivindicadas neste momento. 
A burguesia lagunense, através de um campo de repre
sentações, irá revitalizar as comemorações do Centenário; 
para esta, Laguna deveria retomar seu papel político e 
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econômico, interrompido no final do século XIX. Para tanto 
os símbolos e o imaginário social vão representar um alicerce 
para mitificação de Anita Garibaldi. 

Velhas lembrança - fragmentos da vida cotidiana 
de Florianópolis - 1930-1945 

Lucésia Pereira (UDESC) 
Esta pesquisa visa estudar as principais manifestações da 

vida cotidiana em Florianópolis entre 1930 a 1945. Período 
este que entendemos de grande significação histórica carac
terizado por importantes acontecimentos na esfera mundial e 
nacional. O impacto e as tensões causadas por este conjunto 
de fatores no cotidiano da cidade encontram-se ainda gravados 
nas lembranças dos que vivenciaram aqueles dias. Assim, elas 
se constituem numa excelente fonte onde podemos buscar 
informações para compreender os modos de vida então exis
tentes e suas transformações. 

Movimento anti-racista em Florianópolis na 
década de 70 

Rogério Rosa Rodrigues (UDESC) 
Este trabalho relata a atuação da Sociedade Cultural An

tonieta de Barros, que fez parte do cenário catarinense entre o 
final da década de 70 e início de 80 deste século; período este 
marcado por numerosas mani festações populares e construção 
de atuação política no país. Este conturbado clima de insta
bilidade fez-se presente também em Florianópolis, os jornais 
da época relatam a inquietação dos vários segmentos da 
sociedade que se manifestaram. Esta análise procura resgatar 
o evento transparente na historiografia mas fortemente pre
sente na memória dos que vivenciaram. 

(CC-29) História, cidadania e conflitos no campo 
A história em combate: conflitos de terra e o 

historiador 
Márcia Maria Menendes Motta (UFF) 

Coordenadora 
A história dos conflitos de terra no Brasil é ainda um tema 

pouco visitado pelos pesquisadores. A comunicação proposta 
enfoca a historiografia pertinente e discute a utilização de 
novas fontes para o estudo dos conflitos no campo. Neste 
sentido, mostra como o le\'antamento/problematização das 
informações colhidas em processos de embargo, despejo e 
medição de terras, entre outros, são importantes instrumentos 
para discutirmos o direito à terra e o debate acerca da rede
finição da malha fundiária. Com base nas interpretações con
flitantes presentes nas citadas fontes é possível questionar, por 
exemplo, a cadeia sucessória dos proprietários de terra em 
áreas hoje objeto de disputa. 

Trabalhadores rurais e a reivenção da Nação 
(1964-1969) 

Carlos Maurício Fried da Silva (UFF) 
A pesquisa discute os processos de exclusão da cidadania 

de um grande número de filhos da nação: os trabalhadores 
rurais. Neste sentido, o trabalho dedica especial atenção à 
elaboração dos discursos referentes ao trabalhador do campo, 
presentes nos debates parlamentares. Pretendemos identificar 
os elementos desta exclusão no processo de reconstrução da 
nação brasi leira, entre 1963 a 1969, ou seja, entre as discussões 
sobre a Reforma Agrária do governo Goulart e o re
crudescimento do regime, após o golpe de 64. A nosso ver, os 
discursos são utilizados ideologicamente para apagar a ex
istência dos conflitos agrários, recriando continuamente o 
bom homem do campo, apresentado como depositário do 
espírito de cordialidade do brasileiro. 



Cidadania e escravidão branca no Rio de Janeiro dos 
anos 90 

Gladyson Ste/io Brito Pereira (UFF) 
A comunica~;'\.) proposta reconstrói a trajetória de um con

flito social no Estado do Rio de Janeiro, na década de 90, em 
que a categoria trabalho escravo foi largamente utilizada para 
caracterizar relações de trabalho coercitivas. Trata-se do caso 
da granja Rocha Klotz, situada entre Itatiaia e Resende. Ali, 
entre os anos de 1992 e 1993, desenrolou-se uma série de 
disputas judiciais entre os proprietários da granja e seus empre
gados. Estes últimos, procuraram lutar contra a cessação do 
pagamento de seus salários, substituídos por cestas básicas 
incompatíveis com as dimensões do consumo familiar dos 
referidos trabalhadores. Iniciado como uma contenda trabal
hista, o caso Klotz se tornou, ao longo do processo de lutas, uma 
contenda pelos direitos humanos c resgate da cidadania. 

Luta pela terra e lideranças rurais no Rio de Janeiro 
( 1984-1988) 

Tarcísio Motta de Carvalho (UFF) 
À medida que os conflitos no campo e o debate em torno da 

Reforma Agrária encontram-se em discussão em todos os se
tores da sociedade (seja pela violência das imagens do Eldorado 
dos Carajás ou pelo cotidiano da novela Rei do Gado), torna-se 
necessário identificar os processos históricos que estão na 
origem desta conjuntura. Ao lado dos estudos sobre a estrutura 
fundiária do país e/ou sobre a construção histórica de conceitos 
como camponês, lavrador, coronel e fazendeiro, é fundamental 
caracterizar os processos de formação dos líderes e agentes 
rurais por suas organizações. 

Nosso trabalho tem por objetivo traçar as características da 
formação da liderança dentro de duas organizações, a CPT e o 
MST, no Rio de Janeiro, ao longo da década de 1980. A nosso 
\'Cr, os diferentes processos formativos das lideranças con
tribuíram para formas diversas de inserção e atuação no contexto 
da luta pela terra no país. 

(CC-30) História e poder: a Política Imperial 
Senadores em conflito: as políticas de terras do 

Império (/843-1850) 
Márcia Maria Menendes Motta (UFF) 

Coordenadora 
A comunicação visa analisar o conflito de interpretações 

presentes no Senado sobre a pol ítica de terras a ser adotada pelo 
Estado Imperial. Objetiva-se discutir como as diferentes leituras 
acerca de uma política de terras para o país estavam associadas 
à diversas concepções sobre o direito à terra, com seus múltiplos 
e complexos desdobramentos. Neste sentido, o trabalho acom
panha o jogo político, não somente em termos das c1ivagens 
partidárias do período, mas também sobre as visões dissonantes 
acerca do papel a ser assumido pelos antigos posseiros e ses
meiros na redetinição da estrutura fundiária em debate. 

Sal: um outro tempero ao Império 
José Marcello S. Giffoni (UFF) 
A partir da análise sobre a importância do sal para a existên

cia humana, a comunicação pretende discutir a política imperial 
em relação ao produto e a dinâmica social em torno da produção 
e comercialização do produto. Neste sentido, ao discutirmos o 
processo de ocupação da região de Cabo Frio, ao longo da 
primeira metade do século XIX, visamos analisar o processo de 
ocupação da terra salgada e as políticas de incentivo à produção 
e os conflitos sociais daí decorrentes. 

Poder Moderador e Poder Pessoal na política do 
Segundo Reinado 

Silvana Mota Barbosa Blanco (UNICAMP) 
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Durante a década de 1860, diversos políticos imperiais 
dedicaram-se a analisar a prática efetiva do Poder Modera
dor e seu significado segundo a Constituição do Império. 
Nascia, assim, um intenso debate em torno da irresponsabili
dade do Monarca e das responsabilidades do Ministério 
pelos atos do Poder Moderador. Todos, contudo, concor
davam no resgate da matriz inspiradora de tal poder -
Benjamim Constant. Esta comunicação pretende apresentar 
tal debate e os embates políticos que estavam em sua origem. 

A Política da liberdade no Império dos Senhores 
Jefferson Cano (UNICAMP) 
Esta comunicação procura abordar o papel político dos 

fàzendeiros do Oeste Paulista (campineiros, em particular) 
na,> discussões sobre o processo de emancipação escrava que 
se abre com a Lei do Ventre Livre. Sugerimos aqui que a 
ação daqueles senhores de escravos nos anos 70 do século 
XIX, geralmente identificados de imediato a uma corrente 
imigracionista, deve ser entendida dentro de um projeto mais 
amplo - o projeto liberal, que guiavaa construção do estado 
imperial. 

(CC-31) Homenagem ao Professor Alcir Le-
nharo 

Íntimas Histórias: a amizade como método de 
trabalho historiográflco 

Durval Muniz de Albuquerque Júnior (UFPB) -
Coordenador 

As relações que o historiador A\cir Lenharo mantinha 
com seus colegas, seus alunos e, particularmente, com seus 
orientandos eram, acima de tudo, marcadas pela amizade. O 
A\cir, enquanto viveu, parece ter atualizado, em suas práti
cas acadêmicas, as reflexões em torno da amizade como 
possibilidade de pensamento, no mundo moderno, feitas por 
Deleuze, Guattari e Blanchot. Nesta comunicação, pretendo 
tàlar da amizade como método de trabalho historiográfico, 
que considero um dos grandes legados do Professor Alcir. 
Nas suas relações acadêmicas, o Alcir atualizou esta busca 
de uma intimidade competente de que falava os gregos, este 
momento em que o desconhecido que existia em cada um 
de seus alunos e orientandos respondia às suas provocações 
e seus estímulos. Ele praticava a amizade como agôn pro
dutor de saber, inventor de novos conceitos, novos temas, 
novas abordagens. Sua amizade pertencia àquelas que for
mam e transformam, que praticada tanto elabora o si mesmo 
quando o entre-si. Esta busca do outro, onde, na verdade, 
busca-se a si mesmo. Mas acima de tudo, a amizade como 
momento de criação e invenção de íntimas histórias, do 
passado e do presente, da sociedade e de cada um dos amigos 
do amor e do saber. 

Caminhos de um Historiador 
Regina Horta Duarte (UFMG) 
As discussões sobre a diferença e a particularidade assu

miram, nas últimas décadas, um lugar extremamente espe
cial na prática dos historiadores. 

Em seus cursos, em seu trabalho como pesquisador e 
escritor, em suas atividades de orientação, o professor Alcir 
Lenharo sempre privi legiou um debate sobre tais questões, 
buscando ultrapassar os meros modismos e um tratamento 
tantas vezes superficial. Lcnharo privilegiou um aprofi.ll1da
mento filosófico que conferia uma radicalidade e uma pro
fundidade enriquecedoras para o trabalho histórico. A partir 
do questionamento dos pressupostos ontológicos do pen
samento histórico, propiciou a todos os seus alunos e orien
tandos a abertura de novas possibilidades de análise, assim 



como a todos os seus leitores uma visão fascinante da história, 
num convite à ousadia e à criação. 

hgura polêmica, claro, sincero, apaixonado pelo seu tra
balho, Alcir Lenharo tinha a clara preocupação de criar um 
meio de debate para o aprofundamento dessas questões, numa 
tcntativa dc conferir consistência c qualidade aos trabalhos de 
pesquisa realizados nos mestrados e doutorados, além de sua 
constante cobrança do compromisso com a Universidade 
enquanto instituição pública e fundamental em nossa so
ciedade. 

Alcir Lenharo e suas contribuições às novas 
abordagens históricas 

Regina Beatriz Guimarães Neto (UFMT) 
!\" notas aqui desenvolvidas procurarão refletir, neste 

âmbito. muito mais a questão do tempo e da narrativa na 
construção e existência das personagens na História. Pro
curarei destacar, também, a influência de A Icir Lenharo e a 
ordem de seus questionamentos no que diz respeito à histo
riografia mato-grossense. 

Alcir Lenharo e os bolero.\' tia História 
Thais Velloso Cougo Pimentel (UFMG) 
Nesta comunicação buscaremos refletir sobre a figura 

humana e a obra de!\ Icir Lenharo, mais especialmente os seus 
últimos trabalhos, com qucm tanto aprendemos o gosto pela 
história. 

O interesse pela cultura de massa e a desconfiança em 
relação à massi ficação da cultura, embora aparentemente con
traditórios. arrebataram o historiador nos seus últimos anos de 
"ida. !\ través do que ele mais gostava - a música - (ou scria 
o cinema?) !\Icir buscou compreender um momento singular 
da cultura brasilcira, quando o rádio c scus cantores expres
savam uma nova forma de poder no Brasi I. Chamado a lazer 
a biografia de dois grandes cantores do rádio ele foi muito 
além: analisou o próprio tenômeno do rádio no Brasil c sua 
capacidade de delinir modismos e impor padrões de compor
tamento. 

Chama a atenção, tanto no conjunto da obra como no 
próprio estilo de vida dc Aleir. sua dcterminação em ques
tionar padrões de comportamento, seja da academia, das artes 
ou da mídia. Entender a importância de seu trabalho passa 
necessariamente por reconhecer esta sua capacidade de sem
pre desconfiar dos modelos. 

(CC-32) Entre ontem e amanhã: diversidade cul
tural e integração nacional em Santa Catarina no 
século XX (integralismo, gauchismo e separatismo) 

Entre ontem e amanhã: diversidade cultural e 
integração nacional em Santa Catarina no século XX 
(integralismo, gauchismo e separatismo) 

Luiz Felipe Falcão (UDESC) - Coordenador 
A extrema variedade cultural existente em Santa Catarina 

parece fornecer a melhor possibilidade de compreensão para 
a emergência, neste Estado, de uma série de problemas de 
caráter sócio-político que vem colocando sob tensão, ao longo 
deste último século, a questão da integração nacional para 
parcelas ponderáveis da população ali residente. Pressões no 
sentido de alcançar uma pretensa homogeneidade cultural 
brasileira, bem como intervenções arbitrárias por parte das 
autoridades vinculadas ao Estado nacional, tem encontrado 
como resposta, em variados momentos e sob formas distintas, 
uma série de questionamentos que, de uma maneira ou de 
outra, colocam em discussão a unidade política e territorial do 
país. Debater estas diferentes manifestações, notadamente a 
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partir de um entoque histórico-cultural, é o propósito desta 
comunicação coordenada. 

O integralismo em Santa Catarina (1933-1938) 
Tiago Losso (UDESC) 
Usualmente, a historiografia catarinense não atribui signi

ficativa importância ao Movimento Integralista em Santa 
Catarina, um movimento que, na década de 1930, chega a 
eleger oito prefeitos e mais de setenta vereadores, num estado 
que contava com aproximadamente 40 cidades. Assim, nossa 
proposta é redimensionar o impacto deste movimento na 
construção da realidade política e social de Santa Catarina. No 
desenrolar de nossa pesquisa, nos deparamos com algo ainda 
não problematizado pela bibliografia disponível sobre este 
assunto, uma relação assisteneialista entre o Movimento In
tegralista e seus membros. Como geralmente as justificativas 
para a adesão de descendentes de alemães (que constituíram 
a maioria dos i ntegralistas em Santa Catarina) ao movimento 
são construídas através de uma identificação automática entre 
integralismo, germanismo e nazismo, pretendemos com
preender melhor esta dimensão do integralismo em Santa 
Catarina, propondo uma interpretação alternativa à esta
belecida, para a adesão de determinadas camadas sociais a este 
movimento. 

O Catarinense de Bombacha: A expansão do 
movimento do Centro de Tradição Gaúcha em Santa 
Catarina a partir de 1970 

Emerson César de Campos (UDESC) 
Conseguindo obter adeptos nas mais diterentes camadas 

da população catarinense, seja ela urbana ou rural, o 
gauchismo vem se ampliando com rapidez, fazendo-se pre
sente atualmente em todas as regiões de Santa Catarina. A 
diversidade cultural catarinense permeável ao fenômeno 
sócio-cultural que é o tradicionalismo gaúcho. Sendo um 
movimento que em seu discurso e prática revela-se fortemente 
homogeneizador, ele tende a ignorar não apenas as diferenças 
culturais, muito presentes no Estado, como também o con
junto de tensões inerentes à sociedade em que ele se insere, 
tais como relações de gênero, nacionalismo e reforma agrária. 

(CC-33) História operária em diferentes escalas: 
local, regional, comparada 

As greves gerais de 1917 em uma perspectiva 
comparada: Pelotas, Porto Alegre, São Paulo 

Adhemar Lourenço da Silva Jr. (UFPel) 
Coordenador 

A comunicação pretende ensaiar algumas generalizações 
- bem como apontar os limites desse procedimento - sobre 
a conjuntura de grandes mobilizações operárias e populares 
do ano de 1917. Para tanto, comparar-se-ão os casos de greves 
gerais/generalizadas de Pelotas e Porto Alegre (Estado do Rio 
Grande do Sul), procurando delinear um padrão de mobili
zação neste Estado que possa ser comparado, então, à mobi
lização de São Paulo (Capital). Devido ao fato das greves não 
serem simultâneas, costuma-se qualificar de influência a re
lação entre elas. A capacidade explicativa do conceito será 
posta à prova a partir de três principais tópicos de comparação: 
I) a elaboração de uma pauta de reivindicações; 2) a con
strução de legitimidade das lideranças frente aos liderados; 3) 
a capacidade de interlocução das lideranças com o poder 
público. 

As Mulheres e a mobilização Operária na Época do 
Pós-Guerra em 

São Paulo, 1945-1948 
John D. French (Duke University-Durham) 



Já foi observado muitas vezes que onde há poder, não há 
mulher. Considerando a falta quase completa de mulheres na 
política convencional, Jane Jaquette em 1980 instigou os inves
tigadores a considerar não só eleições para estudar a partici
pação política feminina na América Latina. Pedindo uma noção 
expandida de política, ela recomendou a realização de pesquisas 
sobre a participação feminina de várias classes sociais, especial
mente o papel da mulher nas redes informais ... nas ligações com 
clientela ... nas atividades grevistas, nas tomadas de terras urba
nas e na política de bairro. Este trabalho utiliza o método de 
estudo de comunidade para investigar a participação feminina 
de base na política e na mobilização da classe operária após a II 
Guerra Mundial na região da Grande São Paulo conhecida como 
ABe. O estudo focaliza o papel da mulher durante as extraor
dinárias mobilizações políticas e sindicais que começaram em 
1945. Durante o período de tal fervor popular, a dinâmica da 
participação sócio-política feminina surge com mais nitidez do 
queem épocas normais. A generalização seaplicaa Santo André 
e São Caetano da época: quanto mais extensa, profunda e intensa 
a mobilização operária, maior o envolvimento e a visibilidade 
da mulher da classe operária, sejam donas de casa ou operárias. 

Trabalhadores, comunidade e a formação de uma 
aliança de classes: as greves ferroviárias 

de 1917 no Rio Grande do Sul 
Joan L. Bak (University of Richmond-USA) 
Examinando a experiência dos ferroviários nas grandes 

greves de 1917 no Rio Grande do Sul, a comunicação explora 
algumas possíveis resposta') a várias questões mais abrangentes 
sobre as possibilidades e limites de alianças de classes na 
história do movimento operário na América Latina no começo 
do século XX. Primeiro: sob quais condições os operários 
desejam e são capazes de engendrar aliança de classes? 
Segundo: até que ponto podem os trabalhadores manter sua 
própria voz e int1uência em tais alianças? E, finalmente: podem 
tais alianças servir a seus interesses? A comunicação procura 
mostrar a importância da contextualização cuidadosa na com
preensão do processo por meio do qual os trabalhadores con
stróem suas identidades ao longo do tempo. O texto propõe que 
se pode estimar melhor a plasticidade dessas identidades e as 
contingências da formação de classe pela análise das complexas 
maneiras pelas quais a experiência dos trabalhadores e as es
tratégias das elites interagem em círculos concêntricos das 
comunidades local, regional e nacional. O estudo dessas in
terações pode nos ajudar a compreender melhor como a emer
gência de políticas corporativas podem ser moldadas tanto por 
pressões dos de baixo quanto por imposições dos de cima. 

Cidade e condições de vida operária desde uma 
perspectiva comparada: Buenos Aires e Rio 

de Janeiro na década de 1930. 
Norberto Ferreras (U.Nacional- Mar dei Plata) 
A década de 1930 se caracteriza por ser um período de 

acelerado crescimento industrial que transforma tanto as estru
turas de produção do período anterior, quanto as de reprodução 
de mão de obra. Apresentaremos a perspectiva urbana levando 
em conta que esta nos permite espacializar as relações que se 
estabelecem na cidade, e o potencial desta para mostrar os 
parâmetros de segregação e exclusão dos operários na nova 
sociedade que vai se tornando irreversivelmente industrial. 
Mostraremos também como sobrevivem na cidade certos pa
drões do período agrário anterior ou originários dos imigrantes. 
Buenos Aires e Rio de Janeiro são cidades cujas semelhanças 
- sede do poder público nacional, principal centro demográfico 
e econômico, principal porto exportador e importador-, assim 
com suas diferenças - a primeira como uma cidade que se 
mostra cada vez mais hegemônica e consolidada como o prin-

84 

cipal centro industrial e a segunda, desde outras perspecti
vas, caracterizando-se por uma forte intervenção estatal para 
organizar o espaço urbano - nos permitem analisar um 
processo que depende da pauperização operária para poder 
se desenvolver. Acompanharemos para isto dois elementos 
centrais: a habitação e a alimentação. 

(CC-34) Imagens da Cidade 
A inscrição na cidade: fotografia de autor, Marc 

Ferrez e Augusto Malta. 
Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus 

(UFF) - Coordenadora 
A fotografia surge em meados do século XIX, como o 

feliz resultado da combinação do engenho e da técnica. A 
fidelidade dos traços, a nitidez dos claros e escuros, o 
equilíbrio importado da própria arte da pintura, fizeram da 
fotografia de paisagem uma forma de expressão artística, 
que pressupunha um sujeito: o artista/fotógrafo. 

A presente comunicação tem como objetivo avaliar o 
papel desempenhado por dois importantes fotógrafos da 
cidade do Rio de Janeiro, na constmção de uma imagem da 
cidade, adequada ao seu papel de Capital, tanto do Império 
quanto da República. Por outro lado, pretende-se discutir a 
idéia de autOlia na produção fotográfica, recuperando, as
sim a sua dimensão de trabalho artístico. A dimensão 
artí~tica, associada ao trabalho fotográfico, implica na 
avaliação da possibilidade de se falar de um campo propria
mente fotográfico, associado a um certo habitus (Bourdieu), 
próprio a uma sociabilidade urbana. 

Desta forma, ao assinar suas fotografias, Ferrez e Malta 
deixavam suas inscrições na cidade, como marca de uma 
autoria, cujas escolhas envolveram tensões do próprio 
campo simbólico. 

Imaginária urbana e civismo 
Paulo Knauss (U F F) 
As cidades contemporâneas são povoadas por imagens 

urbanas. Trata-se de inscrições na paisagem constmída -
tais como: estátuas, monumentos e grafitis. De um modo 
geral, no Brasil, parcela considerável dessas imagens urba
nas se relacionam com iniciativas de promoção do civismo. 
A análise dessa produção permite indicar conteúdos distin
tos que a noção de civismo adquire, oscilando entre a 
valorização do Estado e da Religião. Constituem-se, assim, 
projetos de urbanidade variados demarcados por sujeitos 
sociais diferentes. 

A História construindo uma imagem de cidade 
Cláudia Thurler Ricci (Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro) 
Pretende-se analisar a relação que o ecletismo estabelece 

entre história e arquitetura na construção de um projeto de 
cidade em inícios do século XX, abordando-se especifi
camente a produção desenvolvida pelo arquiteto Adolto 
Moralcs dc los Rios (Sevilha, 1858-Rio de Janeiro, 1928) 
no Rio de Janeiro. 

Tendo-se em conta que o ecletismo operava como pres
suposto de que a edificação era documento de uma civili
zação, marca cinzelada na pedra dos costumes de um povo, 
faz-se necessário compreender como a constituição de uma 
linguagem arquitetônica, que se valia dos elementos formais 
do passado, procurava instituir uma imagem de cidade que 
garantisse um projeto futuro. A partir de uma operação 
mental de resignificação, os arquitetos do período pro
curavam estabelecer nas edificações laços de parentesco 
com a civilização ocidental que referendassem o perten-



cimento do país e, mais especificamente da cidade do Rio de 
Janeiro, à cultura européia. Uma identidade com a Europa é 
forjada utilizando-se da história como elo de ligação entre a 
tradição, do qual se reconhecia herdeiro, e a constituição de 
um projeto futuro que, atrelado ao passado heróico surge como 
garantia de um nobre porvir. 

Imagem e Cidade 
Roberto Luís Torres Conduru (UFF) 
Condicionantes fisicos, intenções político-econômicas, 

hábitos culturais e fazer cotidiano são fatores de produção da 
cidade. Também o imaginário produz o espaço urbano, tam
bém as imagens transformam a cidade. Entre as imagens, os 
projetos de arquitetura e urbanismo são propostas de formali
zação cspacial da cidade por configurá-Ia em imagens. Forma 
e imagem imiscuem no imaginário (pessoal e coletivo) e 
geram novas formas e imagens. Processo de propagação dos 
fatos plásticos que podemos observar no Rio de Janeiro em 
dois momentos entre outros possíveis. O primeiro, o plano de 
edificação de João Massé de 1713, que deixa como resquício 
concreto apenas a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição 
mas se torna a referência maior propostas setecentistas para a 
organização do espaço urbano. O segundo, os croquis de Le 
Corbusier de 1929, desdobrados em projetos do Ministério da 
Educação e Saúde e da Cidade Universitária da Univcrsidade 
do Brasil de 1936, referências primeiras para a arquitetura e o 
urbanismo no Rio de Janeiro no século XX. 

(CC-35) A cidadania ao avesso: práticas da 
violência no Brasil 

O crime político no Brasil: perspectivas de 
abordagens 

Regina Célia Pedroso (USP) 
O conceito crime político teorizado no discurso jurídico 

toi implementado, na prática, a partir da criação da Delegacia 
de Ordem Política e Social e Social (DOPS) em 1924, em São 
Paulo. O crime político, ao contrário do crime contra o Estado, 
que recebera definição específica e corpo legal apropriado nas 
constituições brasileiras, códigos criminais e Código Penal de 
1890, di ferenciava-se pela abrangência de suajurisprudência, 
bem como pelo uso social ao qual ele foi remetido: crime 
social e crime comum tizeram parte da legislação política no 
Brasil. Esta comunicação tem como objetivo discutir o con
ceito de crime político no Brasil a partir das teorias jurídicas 
que deram suporte à sua implantação. 

A criminalização da prática anarquista 
Raquel de Azevedo (USP) 
A repressão ao anarquismo, especialmente a partir da Lei 

no 4.269, de 1921, que visava coibir qualquer subversão à 
organização social, buscava circunscrever as agitações 
libertárias, associando-se às práticas terroristas. As mani
festações operárias consideradas casos de policia eram exac
erbadas pela atuação libertária à qual era atribuído o uso de 
bombas dc dinamite cm locais públicos para provocar tumul
tos. Sob esta alegação, eram fechados sindicatos e asso
ciações, sendo os líderes estrangeiros deportados e os 
nacionais desterrados para colônias agrícolas. Reavivando-se 
o estercótipo da violência anárquica do final do século XIX, 
as reivindicações opcrárias podiam scr pcnalizadas e reprimi
das ao mesmo tempo que a própria confissão de adesão às 
idéias libcrtárias constituía-sc em crime nos relatórios do 
DOPS. Iremos analisar a perspectiva anarquista a respeito da 
\iolência retratada em seus periódicos frente à limitação de 
scus espaços de atuação e à retratação dc suas organizaçõcs 
no início da década dc 30. 
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Violência contra imigrantes japoneses no Brasil 
Celina Kuniyoshi (USP) 
Apresentação de alguns episódios de violência contra 

imigrantes japoneses, como uma concepção e prática de uma 
cidadania ao avesso. Durante o Estado Novo, os imigrantes 
japoneses sofreram com as medidas de nacionalização im
postas pelo Governo Vargas. No decorrer da Segunda Guerra 
Mundial, aumentou o controle sobre a comunidade nipônica 
no Brasil e houve deslocamento obrigatório de inúmeras 
famílias de áreas litorâneas para o interior do Estado ou 
alojamento em campos de internamento. No Pós-Guerra, ex
plodiu um conflito interno à colônia japonesa, conhecido 
como o incidente Shindo-Renmei. Membros dessa sociedade 
secreta padeceram violências na prisão e no presídio da Ilha 
Anchieta, permaneceram 13 anos sem conclusão de seu proc
esso judicial, sendo liberados por decurso de prazo. Todavia, 
alguns dos indiciados tiveram sua documentação apreendida 
e passaram anos sujeitos à humi Ihação de apresentação mensal 
às autoridades competentes e ao encaminhamento de diversos 
recursos para a devolução de documentos ou para que fosse 
cumprida a ordem de sua expulsão. 

Prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra 
Mundial: a perda da cidadania do imigrante 
estrangeiro 

Priscila Ferreira Perazzo (USP) 
Em nome de um suposto perigo alemão, de um sentimento 

e nacionalismo atrelado a um projeto político, do rompimento 
das relações diplomáticas com os países do Eixo e a con
seqüente entrada do Brasil na Segunda Guerra, a Polícia 
Política e Ministério da Justiça implementaram uma ver
dadeira perseguição aos imigrantes alemães instalados no 
Brasil. Identificados como nazistas, espiões e inimigos de 
guerra, perigosos à segurança nacional, esses estrangeiros 
foram arrastados para os presídios brasileiros antes mesmo 
que o inquérito policial terminasse e o Tribunal de Segurança 
Nacional os julgasse condenados. Campos de Concentração 
para Súditos do Eixo toram organizados ao longo do território 
nacional e para lá foram levados alemães com os mais variados 
perfis: membros do Partido Nazista, funcionários da Em
baixada Alemã que permaneceram no Brasil após 1942, dire
tores de firmas e bancos alemães, suspeitos de praticarem 
espionagem, ex-tripulantes de navios civis alemães. Com ou 
sem condenação, com ou sem processos no TSN, alemães e 
dcscendentes permaneceram internados nesses campos sem 
nenhum respaldo jurídico ou crime comprovado que justiti
cassem essas prisões. O único motivo era a guerra. 

(CC-36) Marginalização social e relações de 
poder 

Homens livres pobres e o poder em São Paulo 
Colonial 

Lilian Lisboa Miranda (USP) - Coordenadora 
Esta comunicação pretende mostrar como se davam as 

relações de poder em São Paulo entre os membros da elite e 
os homens livres pobres na segunda metade do século XVIIl. 
O equilíbrio entre esses dois universos era bastante frágil, a 
tcnsão constante c a violência um elemento regulador da vida 
social. Interessante notar, contudo, que existiu lugar também 
para alianças fugazes em momentos que interessavam ao 
poder estabelecido e à elite paulista. No contexto de margi
nalização que os homens livres pobres viviam, tanto a violên
Cia como a solidariedade desempenhavam um papel 
fundamental. 



Relaborações das religiosidades afro-brasileiras em 
São Paulo: normalização, estigmatização e exclusão. 

Paulo Koguruma (USP) 
Procuramos ressaltar alguns dos aspectos do cosmopoli

tismo que permeou a urbanização da cidade e enfatizar uma 
certa visão de mundo que indicava a atuação das elites domi
nantes nos primórdios da República, bem como, ainda, as suas 
intlexões e os seus confrontos com as religiosidades populares 
presentes na vida da sociedade paulistana naquele final de 
século XIX e início de século XX, especialmente, em relação 
àquelas religiosidades de caráter afro-brasileiro. 

Naquele momento, a visão de mundo das elites dominantes 
imbricava-se à da construção de uma identidade nacional vol
tada para os valores das socicdades européias e incidia no 
processo de urbanização das cidades brasileira" ou, ao menos, 
nos processos de urbanização das cidades de São Paulo e do Rio 
de Janeiro. Tentamos situar essa visão de mundo das elites em 
relação à expansão e ao ritmo do sistema capitalista bem como 
mostrar a sua vinculação com as transtormações por que passava 
a nascente metrópole paulistana que se urbanizava, naquele 
período, ao sabor dos ritmos do crescimento da economia 
cafeeira. 

Buscamos ressaltar as relações das representações presentes 
nessa visão de mundo das elites, os processos de normalização 
e disciplinarização quc pesavam sobre a população da cidade 
com situação de desclassificação social c de marginalização dos 
setores populares, em especial, os negros, os mestiços, os caipi
ras, os brancos nacionais c os imigrantes empobrecidos. 

Cinema e o processo de formação de identidades 
sociais 

Carla Miucci Ferraresi (USP) 
Nesta comunicação apresentarei parte de um estudo mais 

amplo que está sendo desenvolvido, que trata da questão do 
cinema como um veículo de construção e representação de 
identidades sociais. O período tratado será o da década de 1920, 
marcado pela,> transformações culturais e pelo processo de 
cosmopolização da cidade de São Paulo, mostrando a importân
cia do cinema nesse processo de configuração cultural cos
mopolita, como veículo civilizador c educativo. 

Busco pontuar mais especificamente a influência do cinema 
hollywoodiano no Brasil, decisiva para a construção da cultura 
cosmopolita, que por um lado substituiu a coroa dos reis pcla 
auréola efêmera das estrelas da terra - stars system -, e por 
outro construiu um mundo onde o efêmero se via refletido na 
moda, onde os costumes e as tradições passaram a ser apreendi
dos não mais na tradição familiar ou no contato com os meios 
tradicionais de educação, mas através de uma tela grande que 
figurava um mundo novo a ser imitado. 

(CC-37) São Paulo: Sociedade e Cultura 
Elite Agrária e comerciantes em São Paulo 
Ilana Blaj (USP) Coordenadora 
A partir da crescente mercantilização da vila/cidade de São 

Paulo, processo este iniciado já na segunda metade do século 
XVII, são cada vez mais freqüentes as tensões que envolvem a 
população paulistana, os comerciantes e atravessadores da 
região e a própria Câmara Municipal, reduto da tradicional elite 
local. 

Pretende-se, tomando como periodização as primeiras 
décadas do século XVII, perscrutar essas tensões e discutir as 
possibilidades e estratégias de conciliação entre o segmento 
voltado à agricultura e criação de gado com os comerciantes 
locais e regionais, apontando para a constituição de uma elite 
paulistana onde ambas as camadas, com interesses similares 
consolidam-se progressivamente no poder. 
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A escravidão e a abolição na Província de São 
Paulo: uma análise do ponto de vista dos 
movimentos sociais. 

Maria Helena Toledo Machado (USP) 
Esta comunicação tem como objetivo focalizar as últi

mas décadas de vigência da escravidão na Província de São 
Paulo, bem como a emergência de movimentos abolicionis
tas de diferentes matizes ideológicos. Pretende-se, assim, 
reconstituir os elos entre os movimentos de revolta e re
sistência dos escravos, dos forros e homens livres pobres, as 
organizações abolicionistas elitistas, propondo uma inter
pretação mais global deste período. 

Cinema: A arte das imagens na representação do 
Brasil moderno e civilizado. 

Maria Inez Machado Borges Pinto (USP) 
A proposta de um cinema brasileiro com padrão inter

nacional de qualidade representa na década de 20 para aos 
intelectuais brasileiros que se interessam pela arte das im
agens, entre eles M. de Andrade e Monteiro Lobato, seguir 
os padrões técnicos e estéticos do star system de Hollywood. 
O domínio dos segredos de uma atividade industrial tão 
complexa, seria a demonstração de nossa civilidade, nacion
almente contribuindo para a unidade do país e internacion
almente fator de propaganda das coisas brasileiras. A 
preferência pela imagem de um Brasil desenvolvido, 
saudável, requintado, a ideologia do êxito, o anseio por 
modelar a sociedade pelos padrões do cidadão elegante e 
chic assumirá na década de 20, aspectos radicais em algumas 
declarações de nossos intelectuais e segmentos do público 
\etrado. 

Anjos tortos: cronistas obscuros da história de 
São Paulo -1890-1945. 

Elias Thomé Saliba (USP) 
Toda cidade tem seus cronistas e São Paulo também teve 

os seus, e não dos menos notáveis: memorialistas, 
coletâneos, diletantes e colecionadores de fatos. No geral, 
esta crônica urbana tem sempre um ar triunfalista, pois ela 
já define e institui lugares e pessoas num modelo de infor
mação homogeneizada. Este mundo, desenhado pela crônica 
triuntalista é um mundo já conquistado e, a aceitarmos a 
reflexão de Ítalo Calvino, já colonizado por palavras, um 
mundo com uma pesada crosta de discurso. A margem desta 
crônica, onde tudo já toi catalogado e demarcado pelas 
palavras, lago Joé, Silvio Floreai, Juó Bananére, José Agudo 
e muitos outros, foram cronistas das oportunidades perdidas, 
colecionadores de retalhos da história paulista ou, como no 
famoso poema, anjos tortos - desses que viveram à sombra 
da história de São Paulo. Este trabalho tenta compreender 
alguns dos dilemas da cultura paulistana através da análise 
destes obscuros cronistas. 

(CC-38) História e Cultura: linguagens e vivên-
cias urbanas 

Música sertaneja e cultura popular 
Geni Rosa Duarte (PUC-SP) - Coordenadora 
Tenho por objetivo, neste trabalho, investigar as formas 

de produção da música sertaneja nas década de 30 e 40, 
dentro do mundo urbano, tendo como referencial as formas 
musicais produzidas na zona rural, bem como a redefinição 
de 110VOS espaços de sociabilidade para as populações que 
então migravam do campo para a cidade, espaços esses 
criados em função do rádio e do disco. 

Paschoal Carlos Magno: voz e corpo em 
movimento. 



Gisele Madeira (PUC-SP) 
A partir do culturalista Paschoal Carlos Magno (1906-

1980), descontruo ponto de realizações: importância educa
cional através do teatro, teatro Ouse e aldeia de Arcozelo. 

A proposta aponta diversas vertentes culturais inseridas na 
preservação, memória e história. 

As múltiplas faces de uma cidade: Uberlândia 
1950/90 

Célia Rocha Calvo (PUC-SP) 
Pensar a cidade como construção de múltiplos sujeitos 

históricos que, com seus valores e experiências sociais, insti
tuíram marcas monumentais e outras formas de memórias 
históricas, os quais atuam como modos/maneiras de demarcar 
os usos e os direitos na cidade. 

Os estivadore ... do Rio Grande (RS) vistos pelo Rio 
Grande (/959-1970) 

Carlos Alberto de Oliveira (PUC-SP) 
A presente comunicação discutirá o papel do jornal Rio 

Grande como observador seletivo dos acontecimentos e da 
vida nacidade do Rio Grande (RS), no período de 1959 a 1970. 

Busca-se uma Icitura da cidade, reunindo-se elementos 
pertinentes à elaboração de entrevistas dentro do projeto de 
pesquisa Quem é do Illar não enjoa: os estivadores do Rio 
Grande nos anos 60. 

(CC-39) Histó.-ia, memória e arte: caminhos 
possíveis 

A arte cinematográfica 11Ol/ywoodiana - Brasil 
anos 50 

Marcelo Flório (UNICAMP) - Coordenador 
O intento desta comunicação é analisar as relações de 

gênero construídas pelas imagens t1lmicas elaboradas pelo 
cinema star system hollywoodiano nos anos 50. Tendo em 
\'ista que essas imagens cinematográficas encantaram e fasci
naram os brasileiros com sua magia e introjetaram-se em seu 
cotidiano, com a devida colaboração de revistas especiali
zadas que ajudaram a construir o culto popular às estrelas de 
cincma c entraram cm conflito com as propostas de recristiani
zação da Ação Católica Brasileira. 

Cultura popular e fole/ore: múltiplos planos 
Geni Rosa Duarte (PUC-SP) 
O objctivo do trabalho é discutir as relações entre cultura 

popular e folclore, tendo como ponto de partida um relato feito 
por Mário de Andrade de um ritual por ele observado em Mogi 
das Cruzes, nos anos 30, denominado a entrada dos palmitos. 

Massa, máquina, memória e história: a imagética 
cerebral. 

Gisele Madeira (PUC-SP) 
O objetivo dcste trabalho é discutir as possibilidades de 

um trabalho interdisciplinar que incorpore ao estudo da 
história as perspectivas elaboradas pelas artes plásticas(for
mas, cores e temas), pela psicanálise (estudos de reminiscên
cias), pelos estudos dc anatomia (imagem cerebral) 

(CC-40) Imagens femininas: as musas da canção 
brasileira 

O mal de amor e dor de cotovelo nas canções de 
Maysa 

Marcelo Flório (UNICAMP) - Coordenador 
Simone Luci Pereira (PUC-SP) 
Busca-se focalizar o universo musical boêmio das décadas 

de 50 e 60, no qual se insere a cantora e compositora Maysa, 
considerada musa anti-convencional de uma geração, pro-
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curando captar as imagens que ela tece sobre o amor, o 
desamor, a angústia, a solidão e o relacionamento amoroso. 

Através de suas canções e de sua trajetória pessoal, ob
jetiva-se desvendar indícios de uma mulher que não se deixou 
rotular, sendo uma personalidade da MPB nunca antes deci
frada. 

Teresas, Dindis e Tetês: os perfis das musas na 
Bossa Nova 

Simone Luci Pereira (PUC-SP) 
No estudo da Bossa Nova, é importante atentar para o fato 

de ser este o momento em que o Brasil e o mundo reconhe
ceram e afirmaram um símbolo da mulher brasileira: a Garota 
de Ipanema. Esta comunicação pretende focalizar a musa 
dentro da Bossa Nova, que é a mulher, e muitas vezes também, 
a cidade do Rio de Janeiro associada a um corpo de mulher, 
com seus contornos de praias, morros, etc. É desta forma que 
se percebe uma representação di ferenciada da mulher, onde 
essa aparece com uma sensualidade não vulgar, como liber
alizada, diferentemente daquela feita nos sambas-canções, 
onde a mulher liberalizada era \"Ísta como perversa, prostituta, 
etc. 

Essa garota é papo firme: as imagens de mulher 
presente ... na Jovem Guarda 

Ana Bárbara Ap. Pederiva (PUC-SP) 
A mulher, sendo um dos temas mais desenvolvidos na 

música popular brasileira, não poderia deixar de aparecer nas 
canções do movimento Jovem Guarda, onde ela surge o ser 
amado, desejado, moderno, criticado e até desprezado. 

Desse modo, procuro apontar as inovações e semelhanças 
nas imagens de mulher que os compositores deste novo estilo 
de música da década de 60 trouxeram para a MPB, analisando 
a imagem dessa mulher enquanto musa inspiradora, definindo 
valores e conceitos à ela impingidos. 

(CC-41) Outras vozes: História e Música 
Perfis de gênero nas canções de Dolores Duran 
Maria /zilda Santos de Matos (PUC-SP) -

Coordenadora 
A presente comunicação pretende focalizar o cotidiano 

boêmio, desvendando as representações desse universo 
através das canções de Dolores Duran, que apresentaram uma 
multiplicidade de perfis femininos e masculinos, onde apesar 
das diferenças e hierarquias homens c mulheres, não engen
dram necessariamente interesses antagônicos, antagonias são 
neutralizadas pelo envolvimento amoroso - a paixão. 

Eu sei que vou te amar: a trajetória dos 
relacionamentos amorosos na Bossa Nova 

Simone Luci Pereira (PUC-SP) 
Procurarei esboçar a tr~jetória dos sentimentos e do re

lacionamento amoroso representados nas músicas do 
movimento da Bossa Nova, no período de 1954 a 1964, como 
fatores constitutivos de um viver urbano específico, de uma 
musical idade essencial mente carioca representada pela Bossa 
Nova c construída no campo social, trabalhando a in
trospecção fortemente existencialista das letras das músicas, 
que se caracteriza por uma ligação à natureza, como também 
analisando a perspectiva otimista dessas Ictras frente ao re
lacionamento amoroso, ressaltando uma positividade em re
lação ao amor. 

Pode vir quente que eu estou fervendo: os perfis de 
juventude na Jovem Guarda 

Ana Bárbara Pederiva (PUC-SP) 
O Rock mais que um gênero musical, foi sendo adotado 

no Brasil no final da década de 50 como estilo de vida por 



alguns jovens do período, que passaram a agir e pensar as
sumindo as idéias transmitidas pelas canções, estabelecendo 
uma circularidade de padrões estéticos, culturais e sociais. Desta 
forma, após a invasão do Rock no Brasil surge o movimento 
Jovem Guarda lançando novos ritmos, questionando valores e 
inovando no modo de protestar. 

Assim, a investigação gira em torno de como os jovens 
participantes da Jovem Guarda criaram um novo estilo de vida, 
inovando no modo de se vestir, falar e de se comportar, causando 
espanto e censura por um parte da sociedade do período (1965-
1968). Minha análise, portanto, aparece de forma relacional, 
lembrando que o ser homem e o ser mulher são construções 
históricas e culturais e ainda, ressaltando a importância de se 
trabalhar com uma temática emergente na historiografia, jun
tamente com a instigante possibilidade de se trabalhar com a 
música em um país que tem na musicalidade uma de suas 
maiores expressões. 

A vozes da MPB no processo de constituição da 
memória 

Ramon Casas Vi/arino (PUC-SP) 
A comunicação centra-se no período de 1965 a 1969, com 

o advento dos festivais de música. Fenômeno da segunda 
metade da década de 60, o festival tornou-se um espaço privi
legiado para a divulgação das músicas e dos compositores/can
tores, tendo o primeiro ocorrido em 1965, sob o patrocínio da 
extinta TV Excelsior. 

Em pouco tempo o festival tornaria-se um veículo muito 
atraente para os patrocinadores, que procuravam vincular a 
imagem de seus produtos às músicas e aos compositores e/ou 
cantores. Com o êxito obtido, não só os índices de audiência 
cresciam, como também o número de fcstivais, além de pro
dutos que tiveram um maior apelo junto ao público, como o 
violão, instrumento de destaque, e as revistas voltadas à divul
gação de músicas e autores. 

(CC-42) Documentos em linguagens transfor
madas 

A iconografia medieval transformada em poesia por 
João Guimarães Rosa 

Tereza Aline Pereira de Queiroz (USP) 
Coordenadora 

A leiturade imagens plásticas e sua transformação em poesia 
foi uma atividade constante na escrita de João Guimarães Rosa. 
Analisaremos em especial uma série de vinte e seis poemas 
baseados na iconografia medieval da natividade, enfocando os 
cortes na leitura de uma fonte européia por um escritor identi
ficado com os sertões das Gerais. 

A hora e vez de Augusto Matraga de João Guimarães 
Rosa transformada em cinema 

Maria Aparecida de Aquino (USP) 
Análise documental em duas linguagens diferentes da obra 

de João Guimarães Rosa: A hora e a vez de Augusto Matraga. 
Questões colocadas pelas transposições para a linguagem cine
matográfica da linguagem literária. 

A ditadura de Manuel Odria transformada em 
roltlance - Conversa na catedral- por Mário Vargas 

'Uosa 
Zi/da Márcia Gricoli /okoi (USP) 

. Trata-se da discussão da relação entre a construção literária 
da história e o vivido transformado em literatura na obra de 
Vargas L10sa Conversas na Catedral e a ditadura de Manuel 
Odria no Peru. A ficção literária produziu uma dimensão do 
período de governo de Odria que se transformou em imagem 
histórica no universo cultural dos peruanos, informando a pro-
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dução de materiais de ensino que oscilam entre a apologia 
do personagem e os feitos históricos do governante. A 
análise desta relação permite recuperar as dimensões dos 
acontecimentos históricos entre o vivido e o concebido em 
suas interfaces e propõe uma articulação necessária da pes
quisa históría e da literatura, ambas articuladas como docu
mentos e presentes na construção das representações sobre 
o passado. 

(CC-43) A experiência do Centro de Documen
tação e Pesquisa Histórica 

A experiência do Centro de Documentação e 
Pesquisa Histórica 

Rosimeire A. Angelini Castro (UEL) 
Coordenadora 

O projeto inicial para criação do CDPH data de 1967, 
quando um grupo de professores e alunos do antigo Depar
tamento de História e Filosofia, da Universidade Estadual 
de Londrina, idealizaram a criação de um Centro de Pes
quisas e Documentação, que coletasse e guardasse a docu
mentação local e regional. O esforço coletivo propunha 
melhorar a qualidade de ensino especialmente no curso de 
História, do qual faz parte como órgão de apoio, bem como 
preservar a memória local e regional. 

Reestruturado em 1986, seu objetivo é a guarda, organi
zação, preservação da documentação da cidade e regional. 
Seu acervo possui um rico material organizado e acessível 
aos pesquisadores. Possui uma Biblioteca de Apoio, docu
mentos do município de Londrina, no Estado de Paraná, em 
diversos suportes, como mapas, plantas, fotografias, slides, 
microfilmes, um laboratório de História Oral e, mais recen
temente negociou em regime de comodato, a guarda do 
acervo documental do Poder Judiciário Londrinense. 

Organização do Arquivo Privado 
Caci/da Maesima Cunha (UEL) 
O objetivo desta comunicação é apresentar a experiência 

de um convênio realizado entre o Centro de Documentação 
e Pesquisa HistóricalHIS/CCH/UEL e o Colégio Mãe de 
Deus, escolar particular confessional Católica, criada em 
1936, surgida quase que simultaneamente com a cidade de 
Londrina. Neste convênio, nos foi solicitado assessoria na 
organização do acervo documental de caráter intermediário 
e permanente do Colégio, bem como estagiários do Curso 
de História para a realização do trabalho. 

Por tratar-se da primeira experiência deste Centro de 
Documentação em assessorias, relataremos as expectativas 
e os resultados obtidos ao final do convênio, vez que este 
tipo de trabalho auxilia a difundir a valorização e a adoção 
de políticas de preservação de acervos documentais, para a 
pesquisa histórica. 

A criminalidade em Londrina na década de 1930 
Ana Cláudia Garcia Sakae (UEL) 
Este trabalho se insere no Projeto "Preservação e Organi

zação de Acervo Documental: os Autos do Fórum da Co
marca de Londrina"que, com objetivo de reconstituir a 
memória regional, presreva quanto ao conteúdo e fisi
camente tais documentos. Na década de 1930, Londrina não 
passava de um embrião urbano para onde um número cres
cente de brasileiros e estrangeiros convergia, em busca de 
um fácil e rápido enriquecimento, conforme anunciavam as 
propagandas da Cia. de Terras Norte do Paraná. Nas redon
dezas da lavoura cafeeira, do incipiente comércio como 
interagiam os habitantes, ainda não londrinenses em sua 
maioria, e sim sul-paranaenses, paulistas, mineiros, nor-



destinos, europeus e asiáticos, dada a sua diversidade 
sóciocultural e a inexistência de uma identidade para a 
Pequena Londres? Este subprojeto de pesquisa objetiva, 
através da análise de 19 autos criminais do município de 
Londrina instaurados na década de 1930 e da leitura contex
tual subsidiaria, compreender a natureza dos conflitos que 
acabaram por desencadear os processos penais. O número 
totalizante tão reduzido (dezenove) por si só indica uma 
contradição pois, segundo Marinósio Filho " ... nos idos de 30, 
48, em diante, aqui metia medo, apavorava". 

(CC-44) O indivíduo na Primeira República 
A formação da individualidade na Primeira 

República 
André Luiz Joanilho (UEL) - Coordenador 
As noções de raça e nação, utilizadas pelos intelectuais no 

período que compreende a Primeira República, têm como 
estofo a noção de individualidade, construída a partir de 
concepções biológicas acerca do ser. 

Assim, pretendemos apresentar essas concepções e discu-
tir as formações discursivas correspondentes. 

Apresentação bibliográfica 
Patrícia Marcondes de Barros (UEL) 
A discussão da bibliografia sobre raça e nação pode ser 

feita conforme uma determinada formação discursiva: a 
higiene, a salubridade, a arquitetura e urbanismo fazem parte 
dessa formação que tem, em última instância, uma forma de 
compreender o indivíduo e a sociedade, gerando práticas 
discursivas, tais como: formas de controle do indivíduo, re
lações de poder. 

Médicos, higienistas e controle social. 
Rodolfo Valetim Zampoli (UEL) 
Através de matérias publicadas no Jornal O Estado de São 

Paulo, no período de 1890 a 1920, veriticar os vários procedi
mentos divulgados para criar práticas de controle individual 
e social. Tais matérias têm claramente o intuito de vulgarizar 
essas formas de controle, apresentando-as sob a capa de um 
discurso científico. 

(CC-45) Escravidão e libel'dade: as leis e seus 
intérpretes no Brasil oitocentista 

Machado de Assis interpreta a Lei do Ventre Livre 
Sidney Chalhoub (UNICAMP) - Coordenador 
Na condição de funcionário em cargo de chefia no Min

istério da Agricultura, Machado de Assis elaborou, ao longo 
da década de 1870, vários pareceres e interpretação sobre a 
Lei do Ventre Livre. O objetivo desta comunicação é recu
perar tais documentos -manuscritos inéditos quase todos-, 
na expectativa de que possam esclarecer algo a respeito da 
visões de Machado sobre questões sociais e políticas de seu 
tempo. 

Perdigão Malheiro, o lAB e a elaboração do 
discurso jurídico abolicionista 

Eduardo Spiller Pena (UNICAMP) 
O Instituto de Advogados Brasileiros foi fundado em 

1843, reunindo a fina tlorda produçãojurídica imperial. Teve, 
entre outras metas, a missão de normatizar e disciplinar a 
atuação dos advogados e de discutir as principais pendências 
de jurisprudência que ocorriam nos tribunais. Perdigão Mal
heiro, presidindo a casa entre 1861-66, proferiu publicamente 
um discurso contra a legitimidade da escravidão, propondo 
uma medida gradual para a sua abolição: a libertação do 
ventre. Quais foram os motivos que levam o IAB (como braço 
jurídico do governo imperial) a se posicionar sobre o tema? 
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Nossa investigação sugere que a tese do gradualismo, foi a 
solução ideal encontrada pelos jurisconsultores frente a outros 
caminhos mais precipitados para se alcançar a liberdade. 

Análise do perfil de atuação dos advogados em 
ações de liberdade 

Keila Grinberg (UFF) 
Quando se trabalha com processos de liberdade de escra

vos no século XIX, um dos principais questionamentos diz 
respei to aos advogados que atuavam nestas ações. Quem eram 
eles? Havia algum motivo em especial que os levava a de
fender escravos na justiça? Havia advogados especializados 
em defender escravos? Com base em análise quantitativa de 
dados referentes às ações de liberdade da Corte de Apelação 
do Rio de Janeiro, o objetivo desta comunicação é discutir o 
perfil de atuação de advogados em processos desta natureza. 

A lei como argumento: Luiz Gama e o 
abolicionismo nos tribunais 

Elciene Azevedo (UNICAMP) 
Durante toda a década de 1870 o abolicionismo em São 

Paulo, em sua vertente legalista, contou com figuras carismáti
cas que conquistaram a adesão de muitos à causa abolicionista. 
Luiz Gama, um advogado sem pergaminho que havia passado 
pela experiência do cativeiro, foi um dos nomes de maior 
projeção nos tribunais da capital e de algumas cidades do 
interior da província na luta pela liberdade de escravos. No 
trato com as possibilidades oferecidas pelas leis, Luiz Gama 
alargava suas brechas, levando-as ao limite do juridicamente 
aceitável, fazendo com que os códigos que norteavam o 
mundo dos tribunais, na sua pena e na prática, ganhassem um 
sentido muito particular. 

(CC-46) Epidemias, saúde pública e sociedade no 
Brasil do século XIX 

Microbiologia e saúde pública em São Paulo 
Marta de Almeida (USP) - Coordenadora 
Nas décadas finais do século XIX uma nova racionalidade 

médica, baseada na microbiologia através da observação mi
croscópica laboratorial e da busca de causadores específicos 
para as diversas doenças, motivou a criação de novos institutos 
científicos e norteou algumas práticas de parte dos médicos 
em diversas localidades, inclusive no Brasil. Particularmente 
em São Paulo, o Serviço Sanitário, órgão governamental 
criado em 1891 com a finalidade de orientar as autoridades 
acerca dos assuntos de higiene e saúde pública e de executar 
medidas e planos de melhoramento do estado sanitário, desde 
os seus primeiros anos, contava com uma sessão encarregada 
do estudo etiológico das epidemias, endemias e epizootias e 
das análises laboratoriais para diagnóstico das diversas enfer
midades, ou seja, o Instituto Bacteriológico, atual Instituto 
Adolfo Lutz. No entanto, tal inovação enfrentou sérias di
ficuldades de implantação e aceitação, pois era justamente no 
campo dos diagnósticos que se acentuavam de modo mais 
compulsivo as divergências entre as concepções médicas ex
istentes 110 período. 

Cólera e protesto popular em Recife (1856) 
Ariosvaldo da Silva Diniz (UNICAMP) 
O presente trabalho objetiva reconstituir e problematizar 

alguns aspectos das tensões sociais geradas nos tempos do 
cólera, na cidade de Recife, em 1856. O aparecimento inusi
tado de uma curiosa figura de curandeiro negro no auge da 
epidemia, anunciando a cura do terrível mal, por pouco não 
transformou as ruas da capital pernambucana em sangrento 
campo de batalha. O acontecimento que teve como pro
tagonista o preto Manoel e a sua gente de cor é aqui analisado 



sob três aspectos: a mortalidade seletiva da epidemia de cólera 
(supostamente morriam mais pretos e pardos do que brancos), 
a ineficácia da medicina oficial para debelar a doença e a 
intolerância e perseguição às práticas curativas e aos costumes 
populares. Ao problematizar um acontecimento mórbido, o 
trabalho pretende explorar as relações entre as teorias médicas 
sobre as causas das doenças epidêmicas e as transformações 
urbanas ocorridas nas cidades nordestinas além de captar as 
respostas sociais às práticas terapêuticas da medicina oficial 
expressa nas concepções alternativas sobre a doença e a cura, 
tais como a homeopatia e o curandeirismo. 

O inimigo invisível: epidemia na Bahia no século 
XIX 

Onildo Reis David (UEFS) 
Esta comunicação tem o propósito de apresentar os resul

tados de um estudo sobre a grande epidemia do cólera ocorrida 
na Bahia em 1855-56. Aqui a epidemia é analisada na perspec
tiva da História Social. Nesse sentido, o estudo descreve e 
discute o contexto sanitário e de higiene da Bahia à época, as 
medidas de prevenção e combate à doença compreendidas pela 
autoridades governamentais, o papel do saber médico e o seu 
confronto com o discurso e as atitudes religiosas, a reação da 
população, o impacto econômico e demográfico do surto 
epidêmico. Sendo uma análise do passado, este estudo procura 
mostrar a atualidade do tema, numa Bahia (e num Brasil) que, 
devido aos seus problemas sanitários e de higiene, ainda é vítima 
de antigas epidemias, com o próprio cólera, além de enfrentar 
pestes novas e terríveis, como a AIDS. 

Vacina antivariólica: ciência e técnica (de Jenner a 
Pasteur) 

Tânia Fernandes (F10CRUZ) 
Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo acerca da 

institucionalização da vacina antivariólica no Brasil. Apresen
taremos aqui a discussão que envolve as relações entre ciência, 
tecnologia e produção acerca desta vacina (que deu origem a 
este termo) tendo como referência a descoberta de Jenner e as 
reflexões de Pasteur, detectando estas discussões na organi
zação institucional brasileira responsável pela vacinação. A 
partir das experiências de Jenner, no século XVII, quanto à 
possível proteção natural contra a varíola, cheganlos ao apri
moramento do método experimental das ciências biomédicas e 
as preocupações com a identificação do agente da varíola e da 
vacina antivariólica e a elucidação do mecanismo imunitário 
que as envolve. A varíola (erradicada do mundo desde 1970) e 
a vacina antivariólica, após intenso processo de investigação, 
são conhecidas hoje, englobando um complexo denominado 
variola-vacinia que as compreende como duas doenças simi
lares. Inicialmente, a vacina era produzida no organismo hu
mano (vacina jennerianaj e posteriormente, passou a ser 
extraída de vitelos inoculados artificialmente (vacina animal). 
A mudança da aplicação destas duas vacinas, no Brasil, requereu 
a organização de instituições específicas para este fim e provo
cou polêmicas políticas e conceituais. 

(CC-47) Culturas marginais e a cidade. 
Entre subúrbios e periferias: prática e 

representações na cidade de São Paulo (1945-1956) 
Valério Antônio dos Santos (PUC-SP) 

Coordenador 
Na década de 40, a cidade de São Paulo apresentava-se 

populacional mente dividida entre a sua área central e os bairros 
nos arredores e periferias. Neste momento, opera-se por um 
lado, o refazer-se da cidade representado pela intensificação do 
processo de verticalização da área central que levava a formu-
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lação da imagem da metrópole moderna. Por outro lado, 
intensificava-se também o fazer-se da cidade em novos 
espaços: as periferias. Procuraremos expor aspectos do proc
esso de organização da vida social na cidade de São Paulo 
na virada da década de 40 para a de 50 que representaram a 
redefinição do significado dos arredores da área urbana da 
cidade e, ainda, evidenciaram algumas práticas das classes 
populares que definiram novos traços da fisionomia da 
cidade ocultos nos discursos hegemônicos sobre São Paulo 
naquele período. 

Imagens da cidade: Experiências e modos de vida 
dos moradores de cortiços em 

Santos (1888-1920) 
Luiz Henrique dos Santos Blume (PUC-SP) 
Nossa comunicação tem por objetivo apresentar os ru

mos da pesquisa em andamento que procura redescobrir os 
usufrutos que os moradores de cortiços fizeram do espaço 
da cidade de Santos, SP, entre 1888 e 1920, período em que 
a cidade passa por uma série de reformas urbanas. Pretende
mos perceber a disputa pela cidade através das experiências 
e modos de vida próprios das classes populares, envolvidas 
diretamente no embate com as autoridades médico
sanitárias, que propõem novas maneiras de sociabilidade 
calcadas no ordenamento de corpos e espaços. 

Higienização e loucura: trabalhadores(as) e a 
construção da Moral em Santos (1870-1930) 

José Dionisio de Almeida (PUC-SP) 
A pesquisa proposta tem por objetivo trabalhar as 

questões que envolvam a evolução urbana e as transfor
mações ocorridas na cidade, principalmente a partir de 
meados do século XIX. Busca-se trabalhar tanlbém as 
questões relacionadas às doenças, epidemias que iriam fazer 
com que se desenvolvesse um processo de higienização não 
só da cidade como também da população. 

Há neste período uma presença marcante na cidade 
daqueles que são considerados marginais: vadios, prostitu
tas, mendigos; daqueles que praticam os pequenos furtos; 
existem aqueles que por algum motivo se suicidam e ainda 
os considerados dementes. 

A pesquisa trabalha com as leis e normas que procuram 
determinar as formas e os modos de vida da população e a 
relação desta com a cidade e com aqueles responsáveis pelo 
controle social. 

Nos rastros dos restos: a trajetória do lixo na 
cidade de São Paulo (1940-1970) 

Rosana Miziara Lopes (PUC-SP) 
O objetivo de nossa pesquisa é abordar alguns aspectos 

da produção do espaço da cidade de São Paulo, a partir do 
estudo da disposição e tratamento do lixo entre as décadas 
de 40 e 70 - período em que esse tipo de serviço na cidade 
passa por um processo de transição: da tração a novas 
tecnologias. Esta transfomlação, que é da cidade, nos per
mite perceber novos mecanismos de construção ou consti
tuição de espaços específicos para combinação e 
compartimentação de pessoas, objetos e relações sociais -
dentro de um desafio mais amplo: o planejar a cidade. De 
que maneira o lixo obriga a produção de um saber técnico
científico e a criação de novos objetos? Como os saberes 
esquadrinham os espaços? Que cidade podemos perceber 
através do lixo? 

(CC-48) Etnicidade e Estado Nacional: a con
strução de outras cidadanias 

A construção da cidadania feminina no Paraguai 



Maria Angélica V.M.C. Soler (PUC-SP) 
Coordenadora 

A reconstrução do Paraguai após a Guerra da Tríplice 
Aliança foi abordada pelos historiadores sob o prisma do 
heroísmo. A tragédia do extermínio da população e a inter
venção dos aliados nos negócios internos do país foram vistos 
sob a ótica política e econômica, com o enaltecimento do valor 
de uma raça heróica que resistiu à presença estrangeira até às 
últimas conseqüências. 

Na década de 1980, entretanto, jovens historiadores pas
saram a desenvolver uma nova abordagem para a história 
paraguaia, elucidando a participação de alguns setores sociais 
na reconstrução do país. Desta forma, a temática ampliou-se 
c colocaram-se novos problemas para os fatos históricos, que 
foram reinterpretados sob novos significados. Dentro desta 
tendência, ganharam maior evidência a participação e a luta 
das mulheres na sociedade paraguaia. 

Cidadania materializada? 
Joaquim Vieira de Campos Neto (PUC-SP) 
O caráter cosmopolita de São Paulo é dado pela presença 

de diversas etnias, que vieram para o país e para a cidade. Cada 
etnia traz consigo, introjetadas, diversas imagens, repre
sentações de suas culturas. Assim que podem, individual ou 
coletivamente, materializam estas imagens em casas, 
edit1cios, templos, monumentos, pequenas vilas ou bairros 
inteiros. A Praça Dom José Gaspar, na cidade de São Paulo, 
além de abrigar a Biblioteca Mário de Andrade, acolhe 
estátuas de literatos representantes de diversas etnias presen
tes na cidade, a ponto de uma leitura superficial poder fazer 
crer que a praça é uma homenagem a estas culturas. Quando 
uma coletividade oferece à cidade um monumento de alguém 
que melhor representa sua cultura, está marcando sua presença 
como cidadãos ou indo em busca de uma cidadania. 

CDE: um pedaço da Espanha no coração de São 
Paulo 

Maria Candelária V. Moraes (PUC-SP) 
Imigrantes vindos de diferentes lugares trouxeram para 

São Paulo suas culturas e tradições constituintes da plurali
dade étnica da cidade. Na década de 50 espanhóis republi
canos recém-chegados a São Paulo reuniram-se no Centro 
Demográfico Espanhol que, como outras associações de 
caráter mutualista, fàcilitava a adaptação a uma cidade es
tranha. Este centro, entretanto, diferenciava-se das demais 
associações na medida em que a preservação da tradição como 
um cOI!iunto de valores culturais constitutivos dahispanidade, 
permitiu a superação de divergências político partidárias e 
regionais em busca de um único propósito: lutar contra Franco 
por uma Espanha livre e democrática. 

(CC-49) Construindo a Nação: idéias, imagens, 
territórios 

A Nação por um fio: civilização, telégrafo e a 
conquista ordenada dos sertões 

Laura Antunes Maciel (PUC-SP) - Coordenadora 
Esta comunicação aborda alguns aspectos da atuação da 

Comissão Rondon, formada por engenheiros militares, repub
licanos c positivistas que, nos primeiros anos deste século, 
pretenderam integrar os espaços vazios do país, através da 
construção de linhas telegráficas. Esse projeto de expansão do 
telégrafo e da nação rumo ao oeste, além do seu caráter 
estratégico e defensivo, só pode ser compreendido se recuper
armos outras pretensões da Comissão que sinalizam para o 
desejo incontido de desbravar e amansar os sertões e suas 
populações, plantando nele o fio eos condutores da civilização 
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para torná-los produtivos, ordenar a ocupação da região, levar 
a presença do poder e tornar palpável a idéia de nação e de 
República até os confins do território nacional. Das terras não 
delimitadas, eles pretendiam criar um território com limites 
definidos, (re)conhecidos e respeitados por todos; das popu
lações dispersas e divididas em línguas, histórias e cultura 
diferentes, buscaram produzir uma população homogênea, 
capaz de se reconhecer como uma unidade e parte de uma 
comunidade nacional. 

Imagens da Colônia: fabricando passados para a 
Nação 

Silvia Hunold Lara (UNICAMP) 
Analisando textos de historiadores e livros didáticos do 

século XIX sobre o período colonial, esta comunicação 
problematiza a recorrência ou o desaparecimento de imagens 
e temas, personagens, eventos e datas para verificar a diversi
dade de sentidos atribuídos à colônia e sua relação com os 
principais paradigmas interpretativos da historiografia 
brasileira no século XX. 

Brasileirinho: os ranchos carnavalescos e os ecos 
da alma nacional na visão dos intelectuais do início do 
século 

Maria Clementina Pereira Cunha (UNICAMP) 
Após décadas de condenações e tentativas de repressão e 

controle sobre as brincadeiras carnavalescas mais populares, 
membros das elites intelectuais cariocas se manifestavam 
subitamente encantadas com os préstitos de grupos que, em 
sua maioria, ostentavam nomes de flor como Ameno Resedá 
ou Flor do Abacate. Ancorados em uma forte qualidade mu
sicai em suas apresentações e repletos de fórmulas herdadas 
de antigas festas do calendário religioso, os ranchos foram 
vistos por estes intelectuais como sinal inequívoco de que seu 
intenso esforço pedagógico finalmente gerava frutos. Com os 
ranchos, uma síntese cultural parecia concretizar-se para ex
primir a alma da nação. Esta comunicação terá como objetivo 
discutir o processo através do qual os ranchos, a despeito de 
seus signi ficados e intenções, puderam ser interpretados como 
corpo ri fi cação da autêntica tradição brasileira e da verdadeira 
cultura popular. Tal construção atravessou o tempo para rea
parecer ainda hoje em análises historiográficas, antropológi
cas e sociológicas sobre o carnaval brasileiro. 

A Pátria calçando chuteiras: o futebol e a 
emergência social do nacionalismo (1902-1938) 

Leonardo Affonso de Miranda Pereira 
(UNICAMP) 

No dia 16 de junho de 1938, Getúlio Vargas deixava 
registrado em um diário seu estranhamento com a grande 
decepção e tristeza no espírito público causada pela derrota 
do selecionado brasileiro para o time italiano na disputa da 
Copa do Mundo daquele ano. Disseminado pela grandes 
cidades como o Rio de Janeiro desde o início da década de 10, 
o futebol cristalizava então seu caráter de grande fenômeno 
nacional. Incorporando a presença de negros e trabalhadores 
em geral em um jogo até então marcado pelo caráter es
trangeiro, ele ia transformando-se em um símbolo da nacion
alidade, convertendo-se em um elemento de identidade entre 
brasileiros das mais diversas origens sociais. Criando poucos 
meses depois o Conselho Nacional dos Desportos para regu
lamentar o desenvolvimento dos esportes no pais, Getúlio 
parecia querer tomar para si as rédeas deste processo. Sua 
lógica, entretanto, deve ser buscada nas décadas anteriores -
quando o futebol ia assumi ndo, para os seus diversos pratican
tes, os mais diferentes significados. 



(CC-50) Filme e clichês: possibilidades históricas 
Cenas de crime (São Paulo 1890-1925) 
Candido Domingues Grangeiro (UNICAMP) -

Coordenador 
Em 1925, a Delegacia de Costumes e Jogos de São Paulo 

recebeu a denúncia de que o fotógrafo Hugo Thorlay havia 
fotografado diversas meninas nuas e semi-nuas, com idades 
aproximadamente de 15 anos. Para atrair as meninas, o 
fotógrafo dizia que os retratos eram destinados a um concurso 
de beleza que, em breve, seria realizado em um cinema do 
bairro. No entanto, as imagens acabavam, mesmo, nas mãos de 
uma vasta clientela masculina. 

O tema dessa comunicação são os protagonistas de crimes. 
Aqueles que, de uma forma ou de outra, violaram as regras da 
sociedade, praticando agressões, brigas, arruaças, ferimentos, 
roubos, seduções, estupros, homicídios... Para nós, interessa 
discutir como esses personagens foram transformados em al
guém que a sociedade considerava digno de ser medido, com
parado, dissecado, catalogado e escorraçado. A lém dos 
processos criminais, a fotografia, o cinema, os jornais e a 
literatura são as fontes usadas na elaboração dessa comunicação. 

Dos clichês do sertão aos fllms naturais: imagens da 
Comissão Rondon 

Laura Antunes Maciel (PUC-SP) 
Esta comunicação explora algumas questões acerca da in

tensa produção de documentos visuais pela Comissão Rondon, 
durante a construção de linhas telegráficas no noroeste 
brasileiro no início deste século. Suas imagens mostram a luta 
titânica daqueles homens contra a natureza bravia e indomável, 
com a travessia de saltos e corredeiras, a grandeza da floresta 
como um cenário monumental e impenetrável, diversas cenas 
de trabalho e trabalhadores, as estações telegráficas construídas, 
a mata rasgada por picadas e estradas e as inúmeras cerimônias 
cívicas para marcar a tomada de posse de uma região já marcada 
pelos sinais visíveis desse progresso técnico em expansão. A 
fotografia e o cinema, ao mesmo tempo em que compunham 
uma crônica visual dos trabalhos realizados e o avanço da 
civilização sobre a natureza e as populações que encontravam 
eran1, também, elementos poderosos na construção de uma 
identidade coletiva para o país, formando uma consciência da 
nacionalidade como uma base para a construção da nação 
brasileira. 

O cinema, a escola dos que não tiveram escola 
Sheila Schvarzman (UNICAMP) 
Os anos 1930/40 são carregados de um viés transformador 

salvacionista, nacionalista e modernizador, do qual a crença na 
mudança pela educação é um dos vetores centrais. Todos 
querem redimir o povo esquecido. Educadores, militares, políti
cos, religiosos, artistas atribuem a si a tarefa regeneradora do 
país, visto como um tesouro por explorar, e o povo, um diamante 
por lapidar. Mas esse esforço por construir uma nova nação 
deixa vazar duas questões: por um lado o modelo de indivíduo 
que visa forjar, mostrando assim como entende a sociedade que 
está sendo montada. Por outro lado, como o sistema não é uno 
e homogêneo, no interior das diversas realizações, há inúmeras 
possibilidades de escape. Gostaríamos de falar da utilização do 
cinema como meio de redenção popular através da criação em 
1936 do Instituto Nacional de Cinema Educativo dirigido pelo 
Antropólogo Edgar Roquete Pinto e pero Diretor Humberto 
Mauro. Dos projetos, ambições e suas contradições. 

(CC-51) Estado, Igreja e o controle institucional 
dos trabalhadores: as políticas de migração, a criação 
da SUDENE e os Círculos Operários 
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Zilda Márcia G. Iokoi (USP) - Coordenadora 
Do rural ao urbano: trabalhadores migrantes e a 

indústria paulista 
Odair da Cruz Paiva (USP) 
O presente estudo discute a relação entre a retomada da 

política de mão-de-obra subsidiada para a lavoura de café e 
algodão a partir de meados da década de 30 e a mudança do 
perfil da força de trabalho na indústria paulista no mesmo 
período. Nosso objetivo é perceber a interface entre o 
movimento migratório de caráter rural (nordeste) rural (in
terior paulista) e seu desdobramento para as cidades e a 
inserção destes trabalhadores nas atividades industriais que 
ganhavam impulso num momento de mudança do padrão de 
acumulação do capital. 

O Estado Desenvolvimentista e a Problemática 
Regional 

Marco César de Araújo (USP) 
Pretendemos discutir as condições políticas que deram 

lugar à criação da SUDENE, no ano de 1959. Dois aspectos 
merecem destaque nesse processo. O primeiro estaria ligado 
às características da expansão capitalista no Brasil e seus 
desdobramentos ideológicos, expressos no desen
volvimento. O segundo retere-se às condições específicas 
da luta de classes no nordeste, a partir de 1954. Nesses 
termos, os diagnósticos que suportaram os discursos da 
SUDENE, em sua primeira fase, refletem o olhar do Estado 
sobre a problemática regional e exprimem a preocupação 
intrínseca com a neutralização do movimento camponês, o 
que seria obtido através de uma política de desenvolvimento 
cujos pressupostos estavam dados pelo ideário cepalino-de
senvolvimentista e cuja preocupação básica era a de atenuar 
os conflitos de classe no nordeste, tidos, então, como um 
problema de segurança nacional. 

A Igreja Católica e os Círculos Operários 
Damião Duque de Faria (UFMT) 
Dentre outras características, a década de 30 se particu

lariza pela ingerência de vários agentes na organização da 
classe operária. Nesse quadro destacamos a presença da 
Igreja Católica através dos círculos operários, cujo signifi
cado mais amplo reside na perspectiva de neutralização da 
presença dos comunistas no que respeita à organização da 
classe operária. Esse processo, contudo, engendraria novas 
contradições, considerando-se que os próprios círculos op
erários tornaram-se referências de articulação política dos 
trabalhadores, muitas vezes a revelia dos objetivos inicial
mente colocados pela Igreja Católica. 

(CC-52) Os profissionais da cidade: sanitaristas, 
engenheiros, arquitetos e urbanistas 

Sanitarismo e preocupações estéticas: Ramos de 
Azevedo e o Mercado Central em São Paulo 

Maria Stella Martins Bresciani (UNICAMP) -
Coordenadora 

As discussões em torno da construção de um mercado 
modelo para a cidade de São Paulo nas décadas de 1910 e 
1920, dão lugar a um debate maior sobre concepções con
flitantes de leitura e intervenção no espaço urbano. Preocu
pações já presentes desde a década de 1890 entre autoridades 
públicas: o traçado irregular das ruas e a dificuldade em por 
elas trafegar, um centro acanhado e pouco condizente com 
as atividades econômicas, o padrão arquitetônico colonial 
da cidade, reaparecem agora num espectro mais amplo 
procurando mapear os problemas da cidade. Entre eles, 
destaca-se a importância concedida aos prédios públicos, 



quase todos projetados pelo escritório de engenharia de Ra
mos de Azevedo. Nesta comunicação estudaremos o conflito 
de opiniões acerca das diversas concepções sanitárias e ur
banísticas envolvendo opções estéticas que projetam uma 
cidade voltada para o futuro, detendo-nos no caso do Mercado 
Central da rua da Cantareira e as obras de urbanização da 
várzea do Carmo. 

Paula Souza e afundação da Escola Politécnica de 
São Paulo 

Josianne Francia Cerasoli (UNICAMP) 
No processo de desestabi lização e reajustamento das insti

tuições na nova ordem republicana, na última década do 
século XIX, a fundação da Escola Politécnica de São Paulo 
(1894) tem significativa representação nas mudanças dos 
discursos e práticas institucionais. O projeto de formação da 
Escola Politécnica, elaborado pelo deputado e engenheiro 
Antônio Francisco de Paula Souza (1843-1917), diferencia 
esta instituição da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, única 
existente então no Brasil, por seu caráter de aplicação cien
tífica e formação de gabinetes de pesquisa; enquanto insti
tuição de ensino técnico-científico, a Escola Politécnica passa 
a exercer um papel decisivo na constituição da cidade, influ
enciando diretamente os discursos, práticas e projetos do 
poder público republicano. 

Joseph-Antoine e o Vale do Anhangabaú 
Carla Machado Thomazella (UNICAMP) 
A proposta deste trabalho é a análise da formação profis

sional de Joseph-Antoine Bouvard. Este arquiteto formado 
pela École de Beaux-Arts de Paris, participou em 1911 das 
reformas urbana" em São Paulo. 

Era importante para uma cidade em plena expansão am
pliar as possibilidades de circulaçã?, melhorando o fluxo e o 
comércio, ampliando, assim, a sua própria renda. Era rele
vante também, dentro desta ocupação do solo, dar ao centro 
de São Paulo uma aparência digna de uma capital, de uma 
sociedade moderna. Neste sentido o projeto para o Vale do 
Anhangabaú vem preencher as expectativas geradas pela ex
pansão da cidadc dc São Paulo. 

Objetivando a reconstrução da formação profissional de 
Bouvard, pretende-se analisar as referência,> estética e concei
tuais destc arquiteto, especiticamente no projeto de Bourvard 
para o Vale do Anhangabaú. 

Lúcio Costa e a construção de Brasília 
Abílio Guerra (UNICAMP) 
A construção de Brasília é ponto culminante de um largo 

processamento cultural nas áreas de arquitetura e urbanismo 
no Brasil. Remontando aos primórdios do nosso modernismo, 
a constituição e sedimentação dos pensamentos arquitetônicos 
e urbanísticos brasileiros no século XX mantém fortes víncu
los com o pensamento brasileiro moderno e imediatamente 
anterior, assim como com as discussões européias que trans
formaram radicalmente a maneira de se ver a cidade contem
porânea. Dessa forma, podemos considerar que os 
pensamentos arquitetônicos e urbanísticos brasileiros desse 
século consolida-se dentro do campo amplo do modernismo 
internacional, mas com características marcantes de especifi
cidades advindas do campo discursivo cultural brasileiro. 
Nesse scntido é possível e necessário entender a evolução do 
pensamento pontual na área arquitetônica e urbanística no 
conceito geral do desenvolvimento cultural brasileiro. 

Os profissionais da cidade: sanitaristas, 
engenheiros, arquitetos e urbanistas 

Maria Stella Brescianni (UNICAMP) 
Fim do século XIX. Décadas iniciais do XX. São Paulo 

cresce, diversifica sua população, amplia as atividades' 
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econômicas; torna-se uma cidade cujos habitantes elaboram 
uma alta imagem de citadinos de uma metrópole em via de 
modenização. Neste contexto, a importânica de intervenção 
de profissionais do urbanismo, engenharia e arquitetura na 
configuração fisica e estética da área urbanizada do município 
torna-se evidente na proposta e realização de políticas urbanas 
que deram à cidade sua feição contemporânea. Paula Souza -
fundador da escola politécnica; J.-A. Bouvard - Arquiteto 
francês, autor de projetos para a urbanização de áreas públicas; 
Ramos de Azevedo - autor da maior parte dos projetos de 
edit1cios públicos da cidade; e Lúcio Costa - o grande divul
gador do movimento moderno na arquitetura e urbanismo, 
foram, entre outros, figuras de destaque de profissionais da 
cidade. 

(CC-53) História social das mulheres: a nova ci
dadania urbana 

Maria Odila L. Silva dias (PUC-SP/USP) -
Coordenadora 

A partir dos inventários e de livros de memória como o de 
Maria Paes de Barros, documentar a diversidade de nuanças 
e de fortuna entre as mulheres de diferentes setores das elites, 
enfatizando processos mais acelerados de mobilidade social 
das famílias, descendente ou ascendente, que acabam por criar 
situações de confronto das mulheres com os papéis norma
tivos herdados. Enfatizar momentos significativos de tran
sição em que a experiência urbanizadora veio transformar 
valores, costumes, cultura material, a própria circulação das 
mulheres de elite no espaço da cidade. Urbanização e valores 
da ideologia européia burguesa às vezes conflitantes no 
espaço da cidade geraram experiências ambíguas de vida. 

Tornar-se uma senhora 
Marina Z. Maluf (PUC-SP) 
O desordenado processo de urbanização e aburgue

samento que a cidade de São Paulo conheceu em fins do século 
XIX, sintetií'll um momento que pode ser tido como oportuni
dade rara para o historiador que pretende documentar 
mudanças nas experiências vividas pelas mulheres do período. 
O propósito desta reflexão é justamente tentar capturar a 
multiplicidade de tempos através do embricamento entre con
tinuidade e rupturas de costumes vividos e normas prescritas 
para as mulheres da elite cafeeira. Os contínuos deslocamcn
tos do campo para a cidade daquelas fortunas mais consoli
dadas significaram para essas mulheres um esforço de 
adaptação e formas mais condizentes de comportamento, isto 
é, a adoção de um estilo de vida mais burguês e ao mesmo 
tempo favoreceu a elaboração de um discurso prenhe e de um 
sem número de estereótipos culturais femininos. 

O figurino do oficio da costura: um espelho de 
muitas faces 

Wanda Maleronka Ferron (Fac. Anhembi 
Murumbi) 

O trabalho objetiva a análise de expenencias e con
hecimentos femininos ligados à costura, no âmago de uma das 
questões mais importantes que perpassam o início da década 
de 1920 e o fim da década de 1940: a emergência na cidade 
de São Paulo de uma nova estrutura econômica e social, 
marcada pela multiplicação da produção e do consumo de 
bens e serviços ligados ao vestuário. Sob as experiências de 
habilidades e conhecimentos femininos tidos com naturais, 
esconde-se um processo incessante de construção social. 
Como então esse processo se consagra na vida em sociedade, 
permeando as relações de trabalho? No campo de produção 



do vestuário, a passagem do processo artesanal de costura para 
o processo de produção industrial marca mudanças significati
vas na vida de muitas mulheres. 

A parteira ignorante: um erro de diagnóstico médico 
Maria Lúcia de Barros Mott (USP) 
A imagem da parteira ignorante, largamente divulgada pela 

literatura médica do século XIX, mostra sua fragilidade quando 
confrontada com os diferentes perfis de parteiras encontrados 
nos registros de carta de parteiras e nos anúncios publicados na 
imprensa, dentre outros documentos. A proposta deste trabalho 
é a de analisar a construção dessa imagem de parteira pelos 
médicos, a partir da transformação dos papéis sociais das mul
heres no período; da crença na superioridade da Obstetrícia 
ensinada pelas recém criadas Faculdades de Medicina; e da 
disputa pelos médicos de um novo campo de trabalho. 

(CC-54) Estado e Sociedade: relações entre im
prensa e política 

Os processos da Justiça Militar contra jornalistas 
(1964-1979) 

Maria Ap. de Aquino (USP) - Coordenadora 
Análise do procedimento da Justiça Militar em relação a 

jornalistas militantes na oposição contra o Regime Militar in
staurado no Brasil a partir de 1964. Cerca de 160 jornalistas 
figuram nas listas dos processos da Justiça Militar no âmbito do 
Supremo Tribunal Militar, processados por crimes contra a 
Segurança Nacional. Esta pesquisa analisa os procedimentos da 
Justiça Militar e a militância jornalística neste período. 

Grande Imprensa e hegemonia neoliberal 
Francisco César Pinto da Fonseca (USP) 
A exposição objetiva refletir sobre a recepção, por parte da 

grande imprensa brasileira, das idéias neoliberais que, a partir 
dos anos 80, se tornaram hegemônicas. 

Tais idéias são personificadas na ênfase ao caráter panacéico 
do mercado, na concepção do Estado como óbice ao desen
volvimento e à liberdade, na negação da legitimidade dos pro
gramas (e da idéia mesma) de Justiça social, entre outros. 

Cultura Política e movimentos sociais 
Marcos Francisco Napolitano 
Esta comunicação objetiva discutir a relação entre 

movimcntos sociais e cultura política nos anos 70, tendo em 
vista a extrema politização da cultura e o caráter dos projetos 
democráticos em disputa neste período. 

(CC-55) Poder Imperial e cidadania em Roma 
A libertas durante o Império: o testemunho de Plínio, 

o Jovem 
Maria Luiza Corassin (USP) - Coordenadora 
Plínio, o Jovem, em seu Panegírico de Trajano (100 d.C.), 

traça as diretrizes do comportamento do príncipe optimus, o 
qual deve garantir às elites da sociedade romana a sobrevivência 
da antiga liberdade republicana, assegurando-lhes, além da vida 
e propriedade, o exercício das antigas magistraturas. As relações 
príncipe X Senado são explicitadas por este autor representante 
da aristocracia senatorial. 

A cidadania no Principado de Augusto 
Marcos Breno Torri (USP) 
Com o fim da República Romana uma nova ordem social e 

política começou a ser construída. 
Após séculos de guerras civis e degenerescência da cultura 

republicana, a paz e a ordem foram restabelecidas por Otávio 
em 31 a.c. Tem iníció, então, um longo processo no qual, com 
uma política de força, o governo do Princeps vai propiciar uma 
estabilidade vigiada aos cidadãos romanos. Ao mesmo tempo, 
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não querendo uma ruptura total com o passado, o primeiro 
Imperador esforçou-se para satisfazer as aspirações de de
terminados grupos sociais. Nas quatro décadas que gover
nou, Augusto e os seus, construíram para os romano um 
modelo de governo mundial que durou vários séculos. Neste 
contexto, o comportamento político ideal dos cidadãos sof
reu transformações, ficando longe dos princípios da aristo
democracia. 

Cidadania e Exílio na Obra Consolação a Minha 
Mãe Hélvia de Sêneca 

Ana Teresa Marques Gonçalves (UFG) 
O objetivo deste trabalho é proporcionar algumas re

flexões acerca de como os seguidores dos princípios estói
cos, como Sêneca, viam a situação do cidadão que era 
obrigado a se afastar de sua pátria. Ao consolar sua mãe, 
triste devido ao seu exílio, Sêneca nos fornece elementos 
para discutirmos a própria amplitude e caracterização da 
noção de cidadania para os estóicos no I século d.C. 

(CC-56) Imagens da cidadania no mundo ro-
mano 

A cidadania numa república censitária: Roma 
Maria Luiza Corassin (USP) - Coordenadora 
Esta comunicação consiste no estudo do relato de autores 

latinos sobre aorigem de uma instituição romana fundamen
tai, o censo, analisando as informações fornecidas pela 
historiografia latina tradicional. Por intermédio desta op
eração formal, cada cidadão em Roma era enquadrado numa 
categoria hierárquica da comunidade política, com deveres 
e privilégios específicos dentro da República. 

Encargos, honrarias e categorias de cidadãos no 
exercício da cidadania romana 

Lúcia Cutro (USP) 
Se hoje ser cidadão não é uma questão de escolha, no 

mundo romano esta condição era ao mesmo tempo diversa 
e complexa. 

Ser cidadão romano adquiriu diferente significado em 
diferentes épocas da história de Roma, mas sempre de 
acordo com a especificidade da vida cívica na qual o in
divíduo tomava parte: as guerras, os deveres militares, a 
fiscal idade, as decisões e o fato delas participar. 

Além disso, o alcance da cidadania no mundo romano, 
principalmente no período da República, nunca foi uni
forme. Apesar de poder ser adquirida de três formas (nas
cimento, concessão ou manumissão), eram delegados 
estatutos diferentes aos seus ingressantes, principalmente 
aos advindos da progressiva expansão romana, num 
primeiro momento voltada para o Lácio e logo após 
estendida a toda península e fora dela. 

É neste momento que se coloca a questão: o que é ser 
cidadão romano? Mais que isso, quem é cidadão (cives)? E 
os demais, o que são? Sejam eles o que forem (cidadãos de 
pleno direito ou de direito latino), quais são seus direitos e 
deveres? 

Além disso, qual a finalidade de .Roma ao manipular tal 
estatuto e o que teria feito a cidadania ser tão almejada em 
finais da República? 

O papel político do cidadão no Principado 
Romano 

Marilena Vizentin (USP) 
A presente comunicação tem como objetivo apresentar 

as principais transformações que sofreram os direitos e os 
deveres políticos dos cidadãos romanos quando da pas-



sagem da República para o Principado. Visa ainda analisar os 
fatores catalisadores desta mudança e suas conseqüências na 
política imperial da dinastia JÚlio-Claudiana. Para tanto, 
tomaremos como referência o trabalho de M. Finley, A 
Política no Mundo Antigo, no qual o autor afirma a prepon
derância da política imperial que a sucede. 

(CC-57) Imigração, Identidade, Cidadania. De 
imigrante a cidadão 

Psicologia do exílio: imigração e identidade 
Maria Luiza Tucci Carneiro (USP) - Coordenadora 
Nos anos 30 e 40, Brasil recebeu, apesar das barreiras 

impostas pela diplomacia brasileira, grande levas de imigran
tes judeus refugiados do nazi-fascismo. Muitos, após certo 
tempo de permanência no Brasil, se viram questionados pelas 
autoridades policiais brasileiras: judeus alemães ou alemães a 
serviço do Reich? Afinal, quem era ele, além de estrangeiro? 
Alemão? Não mais, pois a cidadania lhe havia sido tirada. 
Apátrida? Realmente tivera uma, mas esta o desencantou. No 
Brasil, linalmcntc havia encontrado a paz, até que alguém o 
acusou dc ser conivente com o rcgime nazista, o mesmo que 
havia lhe tirado tudo: casa, patrimônio, familiares, cidadania. 

Muitos destes imigrantes entraram num processo de dete
rioração do eu e, aqueles que conseguiram sobreviVer ao 
nazismo viveram, permanentemente, em seu exílio interior, 
estes peregrinos sem pátria passaram por um constante proc
esso de mutilação transformando-se num ser com as raízes 
cortadas. Procuravam por um centro de gravidade, de um 
ambiente onde pudessem nutrir seu espírito e não apenas seu 
corpo. Assim, a questão do exílio extrapola as fronteiras do 
espaço geográfico do país que lhe serviu de abrigo. Ser 
refugiado em tempos de intolerância passou a ser um con
stantc cxercício dc sobrevivência. 

Galegos em São Paulo: perda de referenciais 
culturais e identidade (/945-1964) 

Elena Pájaro Peres (USP) 
Os espanhóis compuseram o terceiro grupo de maior en

trada no Brasil, com aproximadamente 75 mil chegando ao 
Estado de São Paulo entre 1945 e 1964. Grande parte desses 
imigrantes eram proveniente da Galícia, região noroeste da 
Espanha, conhecida pclos seus altos índices de imigração 
desde meados do século XIX. A Galícia sofreu de fonna 
drástica a crise provocada pelos racionamentos conseqüentes 
da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial, e 
vivia o dilema de uma terra dividida em minifúndios de baixa 
produtividade, que não se mostrava muito atraente para os que 
desejavam um futuro mais promissor. 

Os galegos na Espanha conviviam há muito tempo com o 
preconceito, sendo tratados como mão-de-obra barata e como 
possuidores de uma cultura inferior. Com Franco no poder, a 
autonomia das rcgiões espanholas, que vinha sendo conquis
tada, foi destruída e a imposição de padrões culturais castel
hanos tornou-se mais forte. Esses conflitos foram agravados 
pela perda de rcfercnciais provocada pela emigração. Quando 
os galegos chegaram a São Paulo, traziam .na bagagem a 
experiência de uma vida no campo e tiveram que se posicionar 
num espaço urbano que se transformava vertiginosamente, 
frente a euforia da modernização, do desenvolvimento e da 
redemocratização, o que exigiu uma rcíormulação de sua 
identidade enquanto imigrante e galego. 

DEOPS-SP: fontes para o estudo da imigração 
alemãemSP 

Eliane Bisan Alves (USP) 
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O acervo DEOPS-SP possui, no seu conjunto, um impor
tante corpus documental de grande valia para os estudos sobre 
imigração em geral. Podemos detectar múltiplos documentos 
manuscritos, impressos e iconográficos sobre as mais diferen
tes nacionalidades. 

Com relação à comunidade alemã identificamos, quanto a 
sua tipologia, fontes diversas que, quando sistematizadas, 
poderão nos oferecer um perfil desta comunidade que se fixou 
em São Paulo desde o início do século XX. Dentre as fontes 
podemos contar com: salvo-conduto, transferência de residên
cia, ficha de qualificação, livros apreendidos, etc. 

Cada qual, dependendo do seu conteúdo, poderá contribuir 
para estudos de cerceamento das liberdades individuais (como 
de locomoção, de pensamento e expressão de idéias comunis
tas, nazistas, fàvorável à Alemanha na I Guerra Mundial), que 
ferem os direitos de cidadania dos indivíduos residentes no 
Brasil. Além do que possibilita trabalhos sobre gênese, ocu
pação do espaço urbano, mobilidade e assimilação-acul
turação do imigrante alemão, iconografia (memória 
individual e coletiva), educação, legislação e f1uxo imi
gratório. 

A comunidade oriental em São Paulo (Primeira 
metade do século XX) 

Rachei Mizrahi (USP) 
A desagregação do antigo Império otomano nas últimas 

décadas do Século XIX, as conseqüências da I Guerra 
Mundial marcadas pela miséria, inflação, desemprego, con
vocação obrigatória para o serviço militar e o anti-semitismo, 
forçaram grandes levas populacionais a imigrarem para a 
América. 

Restrições impostas pelos Estados Unidos levaram muitos 
a procurarem refúgio na Argentina e sudeste brasileiro, em 
especial Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo. Dentre 
esses imigrantes quarenta famílias procedentes de Seida
Beirute, Safàd-Damasco, se instalaram, gradualmente, na 
região sudeste da cidade de São Paulo, no bairro da Moóca. 
A torte coesão religiosa, o idioma e tradições culturais, os 
levaram a uma certa separação de seus congêneres de outras 
origens: de um lado os asquenazim, da Europa Central e 
Oriental e, de outro, os sefaradim, procedentes também do 
Oriente. . . 

·Na década de 30, como judeus, fundaram duas sinagogas, 
e, como profissionais liberais se dedicaram ao comércio 
prestamista e ambulante, uma das poucas opções de sobre
vivência na capital do começo deste século. Este estudo 
fundamenta-se em entrevistas orais - histórias de vida - da 
chanlada História do Presente, a serem complementadas pelos 
acervos documentais dos Institutos de Imigração, arquivos 
comunitários e particulares desta comunidade de destino. 

(CC-58) Entre práticas e representações a míme
ses transformadora, 

cosmopolitismo e identidade nacional. 
Maria Inez Machado Borges· Pinto (USP) -

Coordenadora 
O cinema hollywoodiano e o processo de 

cosmopolização da cidade de São Paulo 
Carla Miucci Ferraresi (USP) 
Este estudo parte de fontes documentais da década de 20, 

que circulavam na imprensa escrita da época, tais como as 
Revistas especializadas Klaxon, Cinearte, Para Todos, como 
também as colunas dedicadas ao cinema, assinadas pelo 
crítico e poeta modernista Guilherme de Almeida, no jornal 
O Estado de São Paulo, intitulada Cinematógraphos. 



A paltir dessa documentação se pode verificar a importância 
do cinema no processo de cosmopolização paulista e, principal
mente, a forte influência hollywoodiana na produção do cinema 
nacional e por conseguinte na construção da representação de 
uma identidade nacional. 

Manuel Araújo de Porto Alegre: nacionalismo e 
atividade literária no Segundo Reinado 

Letícia Coelho Squeff (USP) 
Nesta comunicação apresentarei os resultados parciais de 

minha pesquisa de mestrado, que tem por objetivo refletir sobre 
o imaginário romântico brasileiro através do estudo da trajetória 
literária e do percurso estético de Manuel de Araújo Porto 
Alegre. 

Manuel de Araújo Porto Alegre desempenhou um papel 
fundamental na divulgação e elaboração das propostas que iriam 
fundar a atividade artística e literária do Brasil independente. 
Sua trajetória é exemplar do esforço de toda uma geração em 
fundar formas de expressão que reencontrassem as tradições 
genuinamente brasileiras. 

O estudo da trajetória de Porto Alegre dá ensejo a uma 
reflexão sobre o problema da inserção do homem de letras na 
sociedade e a permeabilidade de seu discurso ao projeto legiti
mador do Estado Monárquico. Em uma sociedade caracterizada 
pela rarefação cultural e por um mercado editorial de dimensões 
diminutas, as alternativas de ação e de autonomia ideológica do 
homem de letras eram bastante reduzidas. Nesse sentido, ao 
delegar à arte e à literatura o papel messiânico de inaugurar as 
balizas definidoras da nacionalidade, os homens de letras do 
período estavam também proclamando sua importância para a 
sociedade do Segundo Reinado. 

As práticas e as representações: reelaboração das 
religiosidades afro-brasileiras na 

Metrópole do Café 
Paulo Koguruma (USP) 
Para essa comunicação procuraremos discutir a 

problemática da urbanização da cidade de São Paulo entre os 
anos de 1890 e 1920. Enfocamos o crescente cosmopolitismo 
que se configurava no quotidiano citadino buscando explicitar 
as suas vinculações com o processo de reelaboração das práticas 
e das crenças afro-bras i leiras. Procuramos estudar o cosmopoli
tismo da cidade e nuançar os modos de vida e a visões de mundo 
presentes no cenário citadino, bem como, ainda, explicar os 
contatos entre os diversos grupos étnicos e sociais, enfim, os 
encontros e desencontros das diversas práticas e das variadas 
crenças que se configuravam no agitado, conflituoso e tumul
tuário processo de urbanização da cidade naquele período. 

(CC-59) Cultura e Gênero 11 
Abolição e moral- aformação católica da cidadania 

masculina efeminina no Brasil-1870-1890 
Martha Abreu (UFF) - Coordenadora 
A partir de meados do século XIX a sociedade brasileira e 

em particular a cidade do Rio de Janeiro experimentaram uma 
série de transformações. Como importantes aspectos destas 
transformações, destacam-se a construção e a difusão de novas 
atribuições para as famílias e para as mulheres e, principal
mcnte, as discussões em torno da substituição do trabalho 
escravo pelo livre. Num país onde a rcligião oficial era o 
catolicismo e onde a Igreja tinha completa consciência da 
importância da mulher para a defesa e difusão da religião, 
ameaçada pela secularização dos costumes e pelo imigrantismo 
protestante, dificilmente não teríamos uma versão católica desta 
nova mulher e nova família. Neste sentido, pretendo investigar 
as estratégias da cúpula da Igreja Católica no Rio de Janeiro em 
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redefinir os direitos e deveres dos libertos (homens e mul
heres) e suas famílias, incorporando-os à grande família 
católica. 

Fazendo Américas: A missão metodista e questão 
do feminino na construção de um projeto de nação -
1895-1910 

Maria Ligia Rosa Carvalho (UFF) 
Pretendo nesta comunicação abordar a presença da 

missão metodista norte-americana promovida pela Method
ist Episcopal Church" South no sudeste brasileiro durante a 
virada do século. Esta Igreja, entre outros meios, se utilizou 
de sua imprensa para vincular um discurso promotor de uma 
certa imagem do feminino. Minha proposta é tentar perceber 
as tensões existentes entre tal discurso e as vivências cotidi
anas das mulheres pertencentes a esta denominação, mis
sionárias ou não. Entendo que estas vivências se construíram 
justamente a partir destas tensões e que podem ter repre
sentado a exposição de um modelo alternativo para o femin-
1110. 

O processo de fragibilização das mulheres nas 
uniões matrimoniais 

Silvia M.J. Brügger (UFF) 
Neste trabalho, procuro analisar, a partir de fontes ecle

siásticas e literárias, o papel desempenhado pela mulher nas 
uniões conjugais. O cenário por mim demarcado é o Rio de 
Janeiro oitocentista. Nele, procuro analisar os ideais de 
comportamento conjugal previsto para homens e mulheres. 
Demonstro que o ideal de fragilidade e subordinação da 
mulher ao esposo foi gestado ao longo da segunda metade 
do século passado, a partir da difusão da moral romântica 
sobre o casamento. À mulher sempre coube, teoricamente, 
o cuidado do marido, dos filhos e da casa, ao homem, à 
administração dos bens familiares. A reciprocidade se en
contrava na falta de hierarquia valorativa entre estas 
atribuições. A partir dos meados do século XIX, os român
ticos, porém, difundiram uma visão negativa em relação ao 
mundo doméstico, que se privatizava, e que era de com
petência exclusiva das mulheres. Ao hierarquizarem os 
mundos masculino (público) e feminino (privado), con
struíram também uma mulher fragilizada diante do marido 
e da sociedade. 

(CC-60) Livro didático e ensino de História 
Para onde vai o ensino da História? 
Jaime Pinsky (UNICAMP) - Coordenador 
O professor de história se depara, sempre com um 

dilema: como apresentar determinados conteúdos por ele 
considerados fundamentais e indispensáveis e ao mesmo 
tempo fazer com que esses conteúdos façam sentido para seu 
público. Pretende-se nessa comunicação apresentar uma 
nova proposta didática que possibilite um maior en
volvimento de professores e alunos no processo de ensino
aprendizagem de História no 10 grau (5a a 8a séries). 

Historiografia e livros didáticos 
Lucilene Reginaldo (FCL-Ribeirão Pires) 
Nesta comunicação buscaremos analisar algumas 

tendências historiográficas a partir de sua influência e incor
poração nos livros didáticos de história de primeiro grau. 

A valiação crítica dos livros didáticos 
Carla Bassanezi (UNICAMP) 

Nesta comunicação, será feita uma avaliação crítica de 
livros didáticos de uso corrente abordando aspectos de lin
guagem, conteúdo, estrutura e conceitos. 



Sincronia e diacronia: no ensino de história 
Maria José Acedo Del Olmo (Univ. do Vale do 

Paralõa) 
Esta comunicação procurará discutir a possibilidade de 

conciliar no ensino de história duas visões de história aparen
temente incompatíveis: uma sincrônica, que privilegia o co
tidiano e outra, diacrônica, que privilegia0 processo histórico. 

(CC-61) Cidadania e História - Um balanço sobre 
História Política e liberalismo: trajetórias e crise de 
paradigmas 

A aliança política e o liberalismo como civilização 
Marcos Cezar de Freitas (Inst. Franciscano de Antropolo

gia) - Coordenador 
Para o estudioso da História Política de um país, o tema 

da aliança política é de fundamental importância. Isso se 
comprova especialmente quando se observa o processo de 
constante reelaboração do discurso liberal na interlocução 
com a sociedade, como um todo. 

Acerca desse discurso, pretende-se discutir a produção de 
uma auto-imagem forjada como ponto culminante no proc
esso civilizatório ocidental, e materializada na relação 
indústria-civi lização. 

A arqueologia dessa auto-imagem será feita mediante a 
análise de alguns paradigmas oferecidos por Antônio Gram
sci, Pierre Bourdieu, Michel-Foucault e Norbert Elias. 

No momento em que se discute com ênfase a crise dos 
paradigmas na História Política, é conveniente recuperar o 
processo de recepção das categorias analíticas formuladas 
pelos quatro autores. 

Repensando a História Política: uma experiência 
de pesquisa 

Cecília Helena L. de Salles Oliveira (USP) 
Pretendo discutir, nesse texto, alguns dos desafios enfren

tados pelo historiador que se debruça sobre o estudo da 
História Política. Tomando como referência minha própria 
experiência de pesquisa frente a um dos temas mais estudados 
pela historiografia brasileira - o processo de Independência 
--, meu propósito é o de recuperar as contribuições teórica~ 
de H. Arendt, Claude Lefol1 e Edward P. Thompson para a 
superação dos estreitos limites que colocam a política ora 
circunscrita aos chamados fatos políticos ora como esfera das 
atividades, distinta da produção, da economia e da ciência. 
Aprofundando o conhecimento sobre a natureza da dimensão 
política da sociedade, abre-se a possibilidade de repensar, 
historicamente, a conformação das práticas liberais no Brasil. 

Repensando a História Política: contribuições de 
Marx e Febvre 

/zabel Andrade Marson (UNICAMP) 
Esta comunicação pretende expor uma experiência de 

busca de novos paradigmas e de fontes teóricas para o entendi
mento das práticas políticas liberais vivenciadas no Brasil em 
meados do século XIX, quando da afirmação do 20 Reinado. 

Relata especialmente a retomada e a instrumentalização 
de textos de Lucien Febvre (Martinho Lutero e Rabelais) e de 
Karl Marx (o 18 Brumário) para o alargamento da concepção 
da Política, mais especificamente suas mediações com a 
História, a memória, a ciência e a sociedade. 

(CC-62) América, projetos políticos, territórios, 
fronteiras e representações 

O Pampa e o Sertão: as imagens dafronteira vazia 
Ledonias Franco Garcia (UFG-USP) 

Coordenador 
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Nesta comunicação apresento uma comparação das im
agens sobre o pampa argentino e o sertão brasileiro, encon
tradas nos discursos histórico/literários - obras que são 
basilares do pensamento social naArgentinae Brasil no século 
XIX e início do XX. 

Enquanto os dois países construíam as ir'1,agens que pas
saram a representar e a difundir a idéia de nação, os territórios 
distantes do interior - o pampa e o sertão - receberam um 
tratamento descritivo que acabou por se fixá-los no imaginário 
nacional recém-elaborado, como os territórios vazios. Um 
vazio que carregava nuances, que possuía contradições e que 
incorporava a idéia do vir-a-ser a nação. 

Estados Unidos X América Latina: imagens de um 
mundo em convulsão 

Mary Anne Junqueira (USP) 
Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos 

tinham como inimigo externo o nazismo. No .período da 
Guerra Fria, o inimigo passou a ser o comunismo. 

Pretendo apresentar, através da revista Seleções do 
Reader's Digest, como a ameaça dos inimigos externos, 
fizeram com que os Estados Unidos reforçassem a imagem 
da América Latina como um mundo convulsionado, ao 
mesmo tempo que penetraram na região fazendo prevalecer 
os seus interesses. 

Fronteiras Imaginárias: Brasil e América Latina 
na segunda metade do século XX 

Rafael Baitz (USP) 
No século XIX, concomitantemente à demarcação das 

fronteiras geográficas entre o Brasil e os demais países da 
América Latina tivemos a construção da imagem do ser na
cional brasi leiro, em face ao estrangeiro latino-americano. 

No século XX, o nacionalismo/desenvolvimento durante 
período do governo Juscelino Kubitschek, fomentou e reafir
mou as diferenças entre o Brasil (moderno) e a América Latina 
(arcaica). Esse processo de construção de ambos os 
imaginários é algo identificável na imprensa da época, como 
por exemplo, O Cruzeiro e Manchete. 

Projetos políticos reformistas no Peru -1950 
Gabriela Pellegrino Soares (USP) 
Tratarei de analisar os projetos políticos reformistas for

mulados pelo Partido Ação Popular e pelo CAEM (Centro de 
Altos Estudos Militares) na década de 1950, buscando perce
ber como estes projetos conceberam a modernização e a 
integração nacional, bem como formas de se incorporar os 
setores populares à vida política e econômica do país. 

(CC-63) Ordem pública e cidadania 11. 
Notícias da prisão: notas sobre o sistema 

penitenciário em São Paulo na passagem para o século 
XX 

Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura (USP) -
Coordenadora 

Ao longo da passagem para o século XX, São Paulo foi 
palco de transformações profundas que simultaneamente de
finiam os contornos da metrópole, concebida como espaço de 
realização do progresso, e tornavam visíveis e assustadores os 
índices de criminal idade e marginalidade social. Assim, em 
meio à redefinição do espaço urbano, contradições e conflitos 
sociais fazem emergir uma outra dimensão da cidade, per
meada por tensão e violência. Nesse sentido, a prisão, a partir 
dos relatos da Secretaria da Justiça e da Segurança Pública, 
compõe o perfil contundente de São Paulo, o perfil da cidade 
confinada atrás das grades, permitido entrever os caminhos 
propostos pelo Estado em busca de uma regeneração social 



que o próprio sistema penitenciário nem sempre torna possível 
e freqüentemente inviabiliza. 

Violência policial - Democracia - dilemas da 
cidadania brasileira 

Eda Maria Góes (UNESP) 
Neste trabalho temos estudado as práticas violentasdas 

instituições policiais paulistas, sejam elas voltadas contra in
divíduos ou dirigidas às manifestações populares coletivas, 
noticiadas pelos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São 
Paulo, entre janeiro de 1983 e março de 1985. A escolha desse 
fJeríodo deve-se à excepcional atenção dedicada aos temas 
ligados à criminal idade e às instituições destinadas ao seu 
controle, tanto pela equipe do novo governador de São Paulo, 
Franco Montoro, quanto pela Igreja Católica, pelos grupos 
ligados à defesa de direitos civis, entidades classistas, políticos, 
intelectuais e, principalmente, pela grande imprensa. Num con
texto político caracterizado como de transição democrática, a 
questão das atribuições de um estado democrático frente à 
segurança pública permeou todo esse debate, nos permitindo, 
através do esquadrinhamento dos discursos nele envolvidos 
penetrar no universo das representações sobre as duas insti~ 
tuições de controle social mais visíveis: a polícia e a prisão, bem 
como dos segmentos sociais escolhidos como alvos prioritários 
da sua ação. 

São Paulo na virada do século: ordem e desordem 
Sidnei José Munhoz (FUEM) 
O intenso processo de industrialização e desenvolvimento 

experimentado pela cidade de São Paulo entre 1889 e 1914, tem 
sido retratado como um período de profundas transformações, 
porém ordeiro e tranqüilo. Esta.ordem apenas seria esporadi
camente quebrada por ações pontuais protagonizadas por or
ganizações operárias. De fato, este período foi muito mais 
complexo, envolvendo contradições e tensões inerentes ao 
próprio processo de industrialização, sendo marcado por con
flitos e desordens. A violência estava presente nas ruas da 
cidade. Os policiais que deveriam dar proteção à população, 
muitas vezes se organi7.avam em grupos para roubar ou simples
mente agredir os civis. A população nem sempre era vítima 
pacífica deste processo e, ocasiónalmente, reagia a estas arbi
trariedades. As próprias autoridades reconheciam a situação e 
procuravam controlar a situação através de inquéritos e 
punições aos culpados. Desordem e progresso marchavam lado 
a lado e, assim, a metrópole foi surgindo em meio a estes 
contlitos, desafios à ordem estabelecida, ora reprimidos, ora 
dissimulados, objetivando-se apagá-los da memória coletiva. 
Assim, torna-se possível mostrar o quanto a cidade foi sendo e 
é produto destes conflitos, como ela é o próprio conflito. 

Cultura e Política: (des)caminhos de uma aventura 
(Uberlândia -1960-1990) 

Carlos Henrique de Carvalho (UFU) 
A pesquisa é referente à cidade de Uberlândia, aborda sua 

história política e cultural, faz um estudo do espaço urbano da 
cidade e procura investigar até que ponto o discurso progressista 
consegue escamotear as contradições que aparecem no espaço 
público. Procura penetrar no universo do imaginário coletivo de 
seus moradores, com o intuito de perceber o que os leva a aceitar 
o discurso dominante e quais as formas de resistência que essas 
pessoas desenvolvem contra a ideologia hegemônica. Com
preende o período de 1960 a 1990, no qual a cidade conquistou 
os maiores índices de desenvolvimento econômico, obtendo 
reconhecimento a nível da grande imprensa brasileira. É neste 
mesmo espaço de tempo que as contradições sociais se acirram, 
exigindo a intervenção política das forças vivas da cidade -
Prefeitura Municipal, ACIUB, CDL e Juizado de Menores -, 
que promovem a ordem pela via da repressão policial, nos 
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momentos de maior tensão social, ou simplesmente concla
mam o espírito da ordem e progresso, tão caros ao povo 
uberlandense. 

(CC-64) Música e política na América Latina: a 
voz da cidadania 

Música engajada no Brasil e no Chile: uma 
perspectiva comparada 

Marcos Francisco Napolitano de Eugênio 
(UFPA) - Coordenador 

Nos anos 60, Brasil e Chile foram palco de movimentos 
de renovação musical, tanto no campo estético quanto 
ideológico. Estes movimentos dialogaram com a dinâmica 
das lutas políticas e contradições sociais que atingiam cada 
país. O espectro da reforma e da revolução (antes do autori
tarismo militar que se seguiu) serviram como o contraponto 
à produção musical, na tentativa de constituir uma música 
popular e nacional conscientizadora e ativista. A partir de 
uma recuperação do debate estético/ideológico presente nas 
canções chilenas e brasileiras é possível exercitar uma 
a?ordagem diferenciada da história social comparada que 
discuta as semelhanças e diferenças nos dois processos. 

Tropicália e N ueva Trova cubana: um estudo 
comparativo de movimentos musicais na América 
Latina 

Mariana Martins Vilaça (USP) 
A Tropicália e a N ueva Trova cubana foram movimentos 

musicais do final da década de sessenta, responsáveis por 
significativas transformações, em seus países, na forma e na 
concepção da canção. Considerados por parte da histo
riografia e da crítica musical movimentos de vanguarda, 
ambos foram protagonistas de intensa polêmica acerca do 
uso e do caráter político da arte - discussão obrigatória nas 
esferas culturais de seus países, que viviam processos de 
recrudescimento da repressão política. 

O papel político do cidadão - artista e as questões que 
envolvem a atribuição da categoria vanguarda, em cada 
contexto, são temas constituintes de um estudo comparativo 
que, dentre outros objetivos, pretende analisar como a 
ideologia e a intencionalidade política se tàzem presentes no 
signo musical. 

Canção e censura dos anos 70: o caso João 
Bosco/Aldir Blanc 

Semi Cavalcante de Oliveira (UFPA) 
A música popular brasileira (MPB) adquiriu nos anos 

70, um papel importante no contra-discurso da repressão 
patrocinada pelo regime militar. As canções políticas dos 
anos 70 buscaram formas de driblar a censura constituindo 
imagens poéticas cifradas, superando a dicotomia 
forma/conteúdo presente na década anterior. As canções 
engajadas nos anos 70 foram um dos veículos de circulação 
e construção de um imaginário no qual a idéia de liberdade 
Sj! afirmava como desejo coletivo. Neste sentido muitas 
canções ligadas à MPB nos anos 70 se ligaram à resistência 
democrática contra o regime militar. Nesta comunicação 
destacaremos o trabalho de João Bosco/Aldir Blanc, dois 
dos expoentes dessa vertente da MPB. 

Bossa-Nova: entre a Modernidade e o Nacional 
Popular 

Jorge Carvalho Pereira da Silva (Instituto 
Metodista de Ensino Superior) 

A pesquisa Bossa Nova: entre a Modernidade e o Na
cional Popular, pretende dar conta de dois momentos fo·r
madores da história do movimento bossanovista 



(1958-1964), a saber: I) compromisso estético-experimental 
com a modernidade, 2) engajamento social junto aos setores 
estudantis e ao Centro Popular de Cultura (CPC) da União 
Nacional dos Estudantes (UNE). Para tanto, três autores sig
nificativos, Antônio Carlos Jobim, Baden Powell, Carlos Lyra 
e seus respectivos parceiros foram selecionados por atender, 
mediante suas obras, ao conjunto das propostas que a moderna 
música popular brasileira solicitava. Tem também como pre
ocupação diagnosticar a mudança do papel do músico-poeta 
como intelectual independente e/ou orgânico-popular. 

(CC-65) Instituições e conflitos sociais do Brasil 
Contemporâneo: as novas dimensões das esferas 
pública e privada 

E o Estado? Já morreu? Uma nova perspectiva de 
história política 

José Evaldo de Mello Doin (UNESP) 
Coordenador 

As novas perspectivas da história política e a irreversível 
antropologização dos objetos das ciêneias sociais, fruto da 
morte do paradigma clássico, abrem uma ampla possibilidade 
de rever as formulações tradicionais sobre as esferas pública 
e privada. A retomada das linhas de pesquisa em historia 
política são uma evidência concreta dessa constatação. 

Apoiado nas discussões e no roteiro teórico dos frankfur
tianos tardios (principalmente Arendt e Habennas), procuro 
analisar, a partir das cambiantes históricas no âmbito de ação 
(morada privilegiada do discurso e da política), os processos 
que levam a novas configurações e arquitetura institucional 
do Estado num momento de grande porosidade entre os 
campos de domínio institucional e de domínio particular. 

Neste trabalho, procuro evidenciar, à luz do ~xposto 
acima, que a indústria cultural, através da mídia~ oculta e 
confunde seus interlocutores sobre o processo de globalização 
e sobre o rcnascimcnto do liberalismo. 

Antônio Conselheiro: a encruzilhada entre o 
público e o privado 

Rogério Souza Silva (UNESP) 
Procurarei mostrar nesta exposição como a escassez do 

poder público em nosso país não fez apenas surgir o chamado 
poder privado do chefe político local, mas refletiu em outra5 
camadas da sociedade. Surgindo, a partir daí o que chamo de 
núcleos de poder privados/públicos marginais, ou seja, sem 
ligações institucionais. Procurei dar esta classificação à ação 
do beato Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Consel
heiro. 

Socialismo pós-moderno? O exemplo do Partido 
dos Trabalhadores 

Marco Antônio Brandão (UNESP) 
Este trabalho tem como objctivo, abordar algumas 

questões, suscitadas pela minha pesquisa de mestrado, quanto 
a cxistência dc uma proposta socialista no Brasil, mais 
exatamente a proposta do Partido dos Trabalhadores, abor
dando o que de pós-moderno existe nesta proposta, em con
traposição ao que de moderno possuía o socialismo da Rússia 
dc 1917. Utilizo o Partido dos Trabalhadores como objeto 
cmpírico, pois foi um dos poucos partidos de esquerda que, 
no final da década de 70, rompeu com a tradição do partido 
revolucionário, propondo uma via democrática ao socialismo. 
A pesquisa de mestrado que suscitou estas questões é aux
iliada pela FAPESP. 

Guerreiros sem armas. Reflexões sobre a memória 
de velhos trabalhadores que viveram o êxodo 

rural em Tarumã - SP (/960-1980) 
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Marcos Antônio Gigante (UNESP) 
Este estudo, auxiliado financeiramente pela FAPESP, in

tersecciona memória, velhice e êxodo rural em Tarumã-SP. 
No contexto da expansão industrial, que destituiu do velho 
suas armas, apontamos para a forma na qual se constituiu sua 
memória social, posteriormente à sua mudança para a cidade. 
Numa região que mantém algumas pennanências da vida 
rural, procuramos ter em conta suas peculiaridades num proc
esso mais geral, onde o desenraizamcnto e o Animal Labor 
têm relações íntimas. 

(CC-66) Índios e Missionários no Brasil Colonial 
O índio na historiografia brasileira contemporânea 
Ronaldo Vainfas (UFF) - Coordenador 
Considerações sobre a produção historiográfica recente no 

que se refere à exploração e aos movimentos de resistência 
indígena no Brasil Colonial, com ênfase nas temáticas da 
missionação, escravidão e mi lenarismos. 

Trabalho indígena nas propriedades jesuíticas em 
São Paulo 

John M. Monteiro (UNICAMP) 
No final do século XVII, o jesuíta Luís Mamiani - mais 

conhecido pelo seu trabalho missionário entre os índios Kariri 
- escreveu um interessante relatório sobre o abuso do tra
balho indígena nas fazendas da Companhia de Jesus em São 
Paulo e Santana do Parnaíba. No fim das contas, concluía ele, 
a despeito do discurso missionário, a favor da liberdade 
indígena, as práticas de exploração dos nativos mostravam-se 
idênticas à administração particular dos colonos, que tanto 
criticavam. Esta comunicação analisa as relações entre je
suítas, índios e paulistas em São Paulo, durante o século XVII, 
cm cnfoque sobre as relações de trabalho. Destaca-se um forte 
contraste cntre o trapalho missionário nos aldean1entos até a 
expulsão de 1640 e as atividades econômicas desenvolvidas 
nas propriedades que o Colégio herdou de paulistas proemi
nentes. 

Perspectivas teóricas para a reinterpretação dos 
textos dos Jesuítas - a obra de Anchieta 

Maria Regina Celestino de Almeida (UFF) 
As situações de contato no Brasil colonial têm sido repen

sadas à luz de novas concepções teóricas da História e da 
Antropologia, que a partir de uma perspectiva interdisciplinar, 
problematizam e reelaboram alguns conceitos básicos refer
entes a essa temática. Tais estudos têm conduzido à reinter
pretação de fontes primárias, tais como relatos dos cronistas 
e jesuítas, revelando a complexidade e diversidade das re
lações de alteridade. Esta comunicação pretende percorrer 
alguns problemas referentes a essas questões e, a partir delas, 
refletir sobre a obra do Padre José de Anchieta, enfocando 
mais especificamente as atividades econômicas que en
volviam os índios, colonos e missionários. A compreensão da 
cultura como produto histórico e dinâmico, formado pelas 
experiências dos homens que a vivenciam, permite perceber 
nos discursos e narrativas dos jesuítas, uma série de con
tradições, que apontam para relações culturais muito mais 
complexas do que a simples e propagada dominação e im
posição cultural dos padres sobre os índios. 

O Mito da Terra sem Males: a literatura clássica 
sobre tupi-guarani 

Cristina Pompa (UNICAMP) 
O trabalho é uma releitura da bibliografia clássica sobre o 

profetismo tupi-guarani (Nimuendajú, Métraux, Florestan, 
Schaden, Pereira de Queiróz e Hélene Clastres), à luz das 



contribuições mais recentes (Viveiros de Castro, Vainfas). As 
obras consagradas da etnografia são recolocadas nos contextos 
intelectuais em que se produziram e que determinaram escolhas 
metodológicas e conclusões explicativas. A partir do discurso 
de autoridade, determinado pelo acesso às fontes historiográfi
cas e às informações etnográficas, as hipóteses dos primeiros 
autores acabaram por tornar-se dados objetivos nos autores 
posteriores. O trabalho evidencia os dois pecados originais da 
literatura tupinológica, detern1inados pela interpretação das fon
tes antigas na base dos dados etnográficos modernos: I) a 
identificação entre o conjunto histórico-cultural tupinambá da 
época colonial, observado pelos cronistas, e o guarani do século 
XX, registrado pelos etnógrafos; 2) a definição da Terra sem 
Males e do misticismo como um conjunto cosmológico intrín
seco à cultura tupi-guarani, núcleo irredutível do ser cultural, 
permanecido imóvel ao longo dos séculos de história. 

(CC-67) História Ambiental: Perspectivas 
Ciência e Meio Ambiente: A interdisciplinaridade na 

constituição do pensamento ecológico 
Jozimar Paes de Almeida (UEL) - Coordenador 
Esta pesquisa, apoiada pelo CNPq, constitui-se de uma 

reflexão que aborda a sociedade contemporânea, com a emer
gência mundial da crise dos paradigmas, pois as contribuições 
neste campo estão sempre em criação. As transformações 
próprias do mundo contemporâneo: a telemática e as influências 
da mídia, as transnacionais e as estratégias de fluxo de capitais, 
as megalópoles, a desterritorialização da identidade, a bio
indústria, a tecnoestrutura centralizando poderes políticos, sig
nificam para um pesquisador atento, uma explosão das 
fronteiras antes fixadas nos paradigmas do conhecimento. 

Klabin: A independência do papel à sombra dos 
pinheirais 

Nilva Giane Trajano Gonçalves (UEL) 
O objetivo deste trabalho é analisar o processo de funciona

mento de uma unidade produtora de papel e celulose, em suas 
atividades de produção, no que diz respeito à obtenção de 
matéria prima, envolvendo uma trama de relações econômicas 
e tecnológicas com pequenos proprietários rurais. 

Este trabalho apoia-se em pesquisas desenvolvidas sobre a 
origem, fixação, expansão e abrangência das Indústrias Klabin 
de Papel e Celulose S/A - Divisão Paraná, compreendendo o 
período de 1987 a 1993. Visa fàzer uma análise de como a 
indústria se instalou no segundo planalto paranaense consti
tuindo-se no maior complexo produtor de papel da América 
Latina. 

A cidade que seduz: preservação ambiental, a cidade 
de Maringá em questão 

Zueleide Casagrande de Paula (UEM) 
Para desenvolver este trabalho foram utilizados, principal

mente, artigos dosjornais, O Diário e O Jornal, fontes de maior 
enfoque neste texto. Assim como o livro comemorativo dos 
cinqüenta anos da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná 
- CMNP, e depoimentos orais. 

Através desses documentos procurei de forma bastante su
perficial, discutir a construção do imaginário ecológico exis
tente na cidade de Maringá. O período delimitado foi a década 
de 1980. Neste estudo proponho-me a entender a construção 
desse imaginário e a relação que o morador da cidade de 
Maringá estabelece com seu meio ambiente e de que maneira 
tal relação se concretiza. 

História Ambiental: a construção de Usinas 
Hidrelétricas 

Vladson Paterneze Cunha (UEL) 
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Esta pesquisa em andamento, no campo da história am
bientai, objetiva analisar os impactos na área a ser inundada 
pela construção das Usinas Hidrelétricas da Companhia 
Paranaense de Energia (COPEL) na bacia do Rio Tibagi-PR, 
e faz parte do Processo de Avaliação dos Impactos Ambien
tais, que está sendo realizado pelo grupo multidisciplinar do 
Núcleo de Estudos do Meio Ambiente da Universidade 
Estadual de Londrina. 

Através da caracterização dos processos históricos, 
econômicos, sociais e culturais que condicionaram a ocu
pação dos municípios da Bacia do Rio Tibagi, pretende-se 
recuperar as influências e a organização social das popu
lações, caracterizar os sítios de interesse histórico e unidades 
de conservação existentes nas áreas dos reservatórios pre
vistos, e enfocar a relação homem-natureza em vários mo
mentos históricos. 

(CC-68) Fotografia e História: Imagens de um 
tempo de mudanças 

Ana Maria Mauad de Souza Andrade Essus 
(UFF) - Coordenadora 

A Fotografia Romântica de Marc Ferrez 
Sheila Cabo Geraldo (UFF) 
Fotografar é formar uma espécie de coleção de imagens 

e a imagem fotográfica, porque derivada da máquina, é 
capaz de nos transmitir, de maneira simples e direta, infor
mações do passado quanto do presente. Mas se a foto registra 
e comprova, por mais que se preocupe em espelhar a reali
dade, é sempre uma interpretação do mundo. 

No século XIX, as primeiras fotografias tinham o 
propósito de registrar imagens pictóricas, tal com fora o 
objetivo da pintura, principalmente da francesa setecentista, 
que se estende, enquanto temática, ao romantismo. 

Marc Ferrez (1843-1923), um dos fotógrafos mais 
proeminentes da segunda metade do século XIX no Brasil, 
fotografou selecionando imagens que correspondem à visão 
oitocentista romântica da cidade do Rio de Janeiro. Sua 
produção inclui paisagens e panoramas cujo foco recai 
sobretudo sobre a liricidade da Baía da Guanabara contor
nada pelas montanhas e impregnada pela luz tropical. 

Imagens do trabalho ambulante, nas revistas 
ilustradas cariocas, na virada do século XX 

Renata Augusta dos Santos Silva (UFF) 
O tema principal da comunicação a ser apresentada, são 

as imagens de ambulantes presentes nas revistas ilustradas, 
do Rio de Janeiro, na virada do século XX. Revistas como 
a Careta, Fon-Fon, Revista da Semana, foram importantes 
instrumentos de construção e naturalização de repre
sentações por imporem uma determinada forma de ver e 
reproduzir o mundo, ao seu público leitor. Desta forma, 
disseminaram formas de comportamento diretamente li
gadas ao processo de aburguesamento pelo qual passava a 
cidade naquele momento. A veiculação de uma determinada 
imagem deste tipo de trabalho urbano contribuiu para a 
construção de códigos de representação sobre este grupo 
social que circulava pela cidade vendendo suas mercadorias, 
contrapondo-se aos projetos de modernização e em
belezamento da cidade. 

Pedagogia da imagem: a educação como 
cartão-postal 

Armando Martins de Barros (UFF) 
A pesquisa realizada entre 1994-1996, investigou a 

imagem fotográfica como portadora de sentido de natureza 
ideológica. O corpus de trabalho constitui-se de série car-



tofilica editada entre 1909-1912 na cidade do Rio de Janeiro. 
Os cartões-postais, em número de sessenta e cinco, servem de 
suporte a imagens fotográficas, realizadas por Augusto Malta 
e editadas pela Prefeitura do Distrito Federal, tematizando a 
educação primária publica a partir de um painel que envolveu 
a arquitetura escolar, o entorno urbano, as atividades curricu
lares e atividades extra-classe. 

Distribuídos entre a comunidade para uso em corre
spondência ou colecionamento, os cartões-postais serviram 
como inédito recurso de propaganda das ações do governo 
frentc às dcmandas pcla instrução pública, signo privilegiado 
para indicar o projeto das elites gestoras do Estado. Na pro
dução da séric cartofilica, fotógrafos e contratante ignoram a 
maioria das escolas públicas então existentes, escolhendo 
apenas as vinte e cinco melhores, localizadas em áreas refor
madas da cidade, para compor a sua representação ideal. 

Na leitura do conjunto cartofilico consideramos três 
aproximações sucessivas. A primeira, voltada a contextuali
zação do suporte enquanto artefato simultaneamente fo
tográfico e postal; a segunda, referindo-se à composição 
técnico-figurativa, a partir da qual estabelecemos seqüências 
temáticas; a terceira, envolvendo os possíveis significados 
remetendo ao mundo escolar público, à cidade reformada e ao 
projeto político das elites no poder. 

Fotografia: artefato e ícone da modernidade 
Ana Lúcia de Abreu Gomes (UFRJ) 
Desde sua chegada ao B rasi I, a fotografia j á anunciava seu 

impacto na sociedade brasileira. Foram inúmeros os fotógra
fos nacionais ou estrangeiros que se estabeleceram ao longo 
da segunda metade do século XIX, nas principais cidades 
brasilciras, onde trabalharam tanto como retratistas quanto 
como fotógrafos paisagistas. Aqueles profissionais que se 
destacaram na arte de fotografar, foram agraciados pelo então 
Imperador D. Pedro li, com o título de fotógrafos da Casa 
Imperial, sendo suas imagens responsáveis pela composição 
do maior conjunto existente de fotografias brasileiras do 
século XIX sob a guarda da Biblioteca Nacional, desde o 
exílio da Família Imperial. Uma parte considerável desta 
coleção é composta por imagens que procuram retratar a 
modernização do Brasil. Neste sentido, procuramos com
preender a fotografia como artefato e ícone da modernidade. 

(CC-69) A multidimensionalidade das 
comemorações modernas: feira-festa, identidade e 
indústria do turismo 

Festas étnicas: identidade e sociabilidade 
Hercídia Mara Facuri Coelho (UNESP) 

Coordenadora 
A imigração de origem árabe se constitui em um dos 

aspectos mais intcrcssantes e pouco estudados da História do 
Brasil. Através das festas sírio-libanesas da colônia árabe de 
Franca-SP buscamos compreender as formas de sociabilidade 
elaboradas pelos imigrantes e seus descendentes na relação 
com a sociedade inclusive e a manutenção da sua identidade. 

Festas culturais: a economia sob a égide da imagem 
Maria Bernardete Ramos Flores (UNESP) 
As festas municipais de tradição, em Santa Catarina, anal

isadas na perspectiva da sociedade do lazer e da indústria do 
turismo, suscitam discussões acerca dajunção entre as esferas 
pública e privada e suas relações com o neo-liberalismo, dos 
dilemas entre sociedade industrial e pós-industrial, dos limites 
fluidos entre tempo de lazer e tempo de trabalho e, finalmente, 
as implicações com a globalização. 
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Celebrações da modernidade: o exemplo das feiras 
agropecuárias 

Dulce Maria Pamplona Guimarães (UNESP) 
As formas pelas quais algumas feiras agropecuárias do 

nordeste paulista se apresentam hoje nos revelam uma rica 
multifuncionalidade. Buscamos neste trabalho, mostrar como 
estes eventos - marcados por elementos simbólieos tradi
cionais ruralizados mas ressigniticados e em diálogo com o 
mundo moderno - se constituem como locais de transações 
econômicas, manifestações culturais e políticas: espaços 
privilegiados para a criação e confirmação de identidades e 
memoriais locais. 

(CC-70) As concepções do sagrado na arte mod
erna da América Latina 

A pintura de Torres-Garcia e o seu projeto 
messiânico 

Maria Lúcia Bastos Kern (PUC-RS) 
Coordenadora 

A presente comunicação tem em vista estabelecer o con
fronto entre os escritos teóricos e a prática artística de Joaquín 
Torres-Garcia, salientando o seu pensamento filosófico e 
místico, bem como a estrutura formal e os símbolos que 
começam a aparecer na sua obra a partir de 1929. Estes são 
decorrentes de estudos efetuados sobre a arte pré-histórica, a 
cabalística, a astrologia, a teosofia, o espiritismo e a maçon
aria, que ordenados, têm o fim dc revelar a sua visão de cosmos 
e estetizar a realidade. 

O corpo repetido: espaço de 
sacralização/dessacralização nas obras de Frida 
Kahlo, Ismael Nery e Fernando Botero 

Icleia Maria Borsa Cattani (UFRGS) 
A comunicação abordará as maneiras pelas quais a pintora 

mexicana Frida Kahlo e o pintor brasileiro Ismael Nery, 
ambos atuantes nos anos 20 e o pintor contemporâneo Fer
nando Botero, colombiano, centraram suas produções no 
corpo humano. A repetição das representações cria espaços 
próprios nos quais os corpos migram, desdobram-se, fragmen
tam-se: sua reiteração na variação eria espaços de sacrali
zação/dessacralização, que serão estudados através da análise 
temática e formal das obras. 

Arte pública e a sacralização do espaço 
Blanca Brites (UFRGS) 
Abordaremos a questão da dessacralização do espaço de 

arte a partir do momento em que os artistas optaram por 
abandonar os espaços reconhecidamente sacralizados dos 
museus e galerias de arte em busca de novos espaços para as 
suas manifestações. Neste contexto será enfatizado o espaço 
urbano e as novas propriedades sacralizantes que lhe são 
atribuídas por scr este o espaço onde mais comumente se 
encontra a arte pública. 

Arte: o pensamento irreligioso do sagrado 
Maria Amélia Bulhões (UFRGS) 
Discussão das problemáticas relativas aos conceitos de 

sagrado e magia nas artes plásticas do presente século, na 
América Latina, a partir da concepção freudiana de campo de 
onipotência do pensamento. A obra como instauração de uma 
espécie de cerimônia, onde os desejos se realizam, a imagem 
com o tabu e ao mesmo tempo como transgressão permitida. 
Analisa temas como o mito e ritual nos discursos plástico e 
verbal de alguns artistas latino-americanos, interpretando seu 
sentido lúdico e trágico e os sentimentos contraditórios neles 
investidos. 



(CC-71) A conquista da cidadania - um recorte de 
gênero 

Eleições na Universidade no nível das 
representações - A questão do gênero 

Lená Medeiros de Menezes (UERJ) - Coordenadora 
Templo do saber, a Universidade não escapou, em sua 

trajetória, à tendência global de discriminação à mulher. Esta 
constatação se faz negação num primeiro olhar, mas se faz 
e~plí~i~ en; ?eterminados momentos, quando representações 
dlscnmmatonas rompem o discurso da igualdade. A comuni
ca.ção pre~ende analisar um destes momentos, a eleição para 
reitor realIzada em 1987 na UERJ, tendo por fonte principal de 
reflexão jornais e panfletos que circularam na época, que trazem 
a marca da desigualdade e da discriminação. 

Universidade e gênero desigualdades na 
academia 

Tânia Maria C. Carvalho Neto (UERJ) 
.A c~municação busca analisar as estruturas de poder na 

UnIversidade através da história das trajetórias das mulheres 
docentes que compõem a Academia. Neste sentido, resgata uma 
outra dimensão da história recente das Universidades, apon
tando os limites existentes para a ascensão da mulher no quadro 
da interrelação que se estabelece entre saber e poder num 
contexto democrático. 

Anarquistas - ecos do protesto feminino 
Angela Maria Roberti Martins (UERJ) 
As anarquistas tiveram uma participação ativa nas lutas 

sociais e políticas que marcaram a Primeira República. Foram 
firmes no combate a exploração do capital, destemidas nos 
protestos contra o assédio sexual, detern1inadas na contestação 
das ideologias que procuravam justi ficar sua condição de domi
nação. A comunicação pretende analisar esta história de luta e 
resistência escrita pelas mulheres militantes sobre sua condição 
de sexo e seu papel social e sexual na futura comunidade 
igualitária. 

Diretas-Já: um olhar sobre o feminino 
Ana Maria Batista (UERJ) 
Partindo da premissa básica de que o movimento das Dire

tas-já representou uma ruptura no processo de inserção da 
mulher no espaço político, e contemplado o Rio de Janeiro como 
locus principal, a comunicação busca analisar a ascensão da 
mulher no cenário político do pais. Utiliza para tanto o de
poimento da mulher cuja participação teve visibilidade no ci
tado movimento, todas elas projetadas como lideranças 
significativas no processo democrático que hoje vivemos. 

(CC-72) Civilização e Ordenamento da natureza 
Afonso Carlos Marques dos Santos (UFRJ) -

Coordenador 
A História Natural e o Império Colonial Português: 

um estudo comparado entre Goa e o Rio de Janeiro 
(/750-1800) 

Anita Correia Lima de Almeida (UFRJ) 
No Portugal setecentista, o reformismo pedagógico pom

balino promoveu o incremento do estudo da História Natural 
que.r com a criação da Faculdade de Filosofia (que no 20 an~ 
enSll1ava esta disciplina), quer com a da Real Academia de 
Ciências, em 1776. O crescimento do interesse gela História 
Natural fez-se sentir tanto no Reino como no vasto Ultramar. 
Em Goa, capital do Estado Português da Índia, esta política 
refletiu-se na expedição do naturalista Manuel Galvão da Silva 
em 1783, e na criação do Jardim Botânico, ambos importante~ 
para o projeto da Coroa de naturalização das plantas asiáticas 
no Brasil. No Rio de Janeiro, além da Sociedade Literária, cujos 
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~studos inc!~íam a História Natural, vários letrados produz
Iram memonas sobre o assunto ou participaram de ativi
dades neste âmbito, como, por exemplo, o naturalista e 
Professor Régio João Manso Pereira. 

Comparar a difusão da História Natural nestas duas áreas 
afastadas do Império pode nos ajudar a perceber as semel
hanças e as diferenças na maneira como os letrados destes 
dois espaços coloniais participaram do projeto do refor
mismo ilustrado. 

Hortos e jardins botânicos na Colônia na 2a 
metade do século XVIII 

Cláudia Beatriz Heynemann (UFRJ) 
A proposta deste trabalho é analisar a relação entre 

Portugal e Brasil na segunda metade do século XVIII 
estabelecendo a especificidade dos trabalhos e estudos d~ 
história natural executados na Colônia, enfocando, sobre
tud?, o~ projetos dos hortos e jardins botânicos em algumas 
capitanIas, como Bahia e Pará, identificando o processo de 
recepção do pensamento ilustrado na Colônia e os diversos 
~onteúdos presentes nestas representações da natureza reg
Istrados na correspondência entre a corte, os vice-reis e 
demais autoridades coloniais. 

O mal-estar aquém da civilização 
Dominichi Miranda de Sá (UFRJ) 
O trabalho pretende discutir o projeto nacional do 

médico higienista Belisário Penna (1868-1939), cuja obra 
concentrou-se na idealização do espaço da nação e de sua 
potencialidade civilizacional. Os fundamentos da virtual 
inserção do Brasil no concerto do mundo se referem 
segundo ele, à perspectiva do saneamento e ordenação d~ 
sertão do país. 

A Academia Real das Ciências de Lisboa e o 
mundo natural das Colônias -1779-1808 

Oswaldo Muntel Filho (UFRJ) 
Esta comunicação pretende apresentar algumas coorde

nadas acerca das principais vertentes do reformismo ilus
trado luso-brasileiro da Academia das Ciências de Lisboa 
tendo como eixo os grupos de intelectuais ilustrados qu~ 
reformularam a política colonial e apresentaram uma visão 
de mundo singular, inspirada nos paradigmas da ilustração. 

~ visão de mun.do destes intelectuais estava em larga 
medida comprometida com o naturalismo-filosófico dos 
setecentos. Destacamos para os fins desta comunicação as 
reflexões de três importantes membros destes grupos ilus
trados: D. Rodrigo de Souza Coutinho, abade José Correia 
da Serra e o naturalista e médico luso-italiano Domenico 
Agostino Vandelli. 

(CC-73) Experiências comparadas de polícia no 
Brasil 

Cotidiano da delegacia e prática da cidadania em 
delegacias cariocas da República Velha 

Marcos Luiz Bretas (UFRJ) - Coordenador 
Este trabalho busca reconstituir o cotidiano das dele

gacias do Rio de Janeiro a partir dos livros de registro de 
ocorrências coletados entre 1907 e 1930. São duas as 
questões a serem respondidas: em primeiro lugar busca-se 
traçar um quadro de que tipo de questão aparece numa 
delegacia de polícia, mostrando como as práticas policiais 
se constróem em meio a longas séries de experiências se
melhantes e que são rotinizadas, e um número pequeno de 
ocorrências inusitadas e não classificáveis na experiência 
comum, sobre as quais se elaboram os elementos mais 
visíveis do imaginário policial. Em segundo lugar, partindo 



deste quadro geral, buscaremos avaliar as regras não escritas 
que orientam os procedimentos policiais, especialmente os 
padrões esperados de comportamento do público que neces
sita obter serviços. A prestação do serviço público policial 
depende de avaliações concretas da possibilidade e obtenção 
de resultados e da avaliação do demandante, sua inserção 
social e como ele reconhece o caráter de autoridade daqueles 
a quem está recorrendo. 

Para quem precisa de polícia. Prática Policial, 
Prescrição Médica e Identificação Criminal no Rio de 
Janeiro dos anos 30 

Olívia Maria Gomes da Cunha (UFRJ) 
Uma metáfora comum, utilizada por grande parte dos 

postulantes de uma radical reforma na organização das insti
tuições de segurança pública e das ações de repressão a 
crescente criminalidade carioca já no final dos anos 20, era a 
da necessidade de uma ação exemplar de higiene social. A 
cidade do Rio de Janeiro tornava-se então alvo de uma política 
de controle e prevenção criminal, na qual especialistas em 
técnicas de identificação de criminosos alcançaram projeção 
nos meios científicos internacionais. Entre os principais inter
esses das pesquisas realizadas por médicos e antropólogos 
dentro da polícia civil do Distrito Federal, destacava-se a 
preocupação em conhecer e perfi lar o caráter, o temperamento 
e as histórias de vida de criminosos brasileiros. A prática 
policial cotidiana de repressão à vadiagem constituiu um 
espaço exemplar onde a técnicas de identificação terão um 
papel fundamental na criminalização de determinados in
divíduos. Um dos objetivos do paper é focalizar, através de 
análise de alguns casos de prisão de vadios, o lugar da~ 
técnicas e do discurso em torno da identificação criminal, nos 
processos de contravenção de vadiagem. 

Recrutamento, carreiras e profissionalização na 
polícia municipal (Porto Alegre - 1896-1929) 

Cláudia Mauch (UFPel) 
Esta comunicação apresenta resultados parciais de uma 

investigação sobre policiais municipais de Porto Alegre na 
República Velha. Analiso uma amostra composta por 1200 
registros de agentes da Polícia Administrativa, procurando 
desenhar um perfil social dos policiais ao longo do período, 
bem como da própria instituição, a partir do cruzamento de 
dados como profissão anterior, idade, estado civil e tempo de 
permanência do indivíduo na atividade policial. A Polícia 
Administrativa de Porto Alegre correspondia a um novo 
modelo de policiamento no Rio Grande do Sul, quc incluía 
atividades especializadas de policiamento ostensivo, pre
venção de delitos c prisões correcionais. Com a criação desta 
instituição, o governo republicano visava profissionalizar a 
atividade do policial. Entretanto, a pesquisa nos registros do 
pessoal admitido na polícia tem indicado deficiências na 
burocratização da instituição, observáveis na evolução de 
carreiras individuais e na utilização de padrões clientelistas de 
recrutamento. 

Polícia Civil, especialização policial e 
especificação do crime - 1910-1928 

Lui .. Antônio Francisco de Souza (USP) 
Nos momentos iniciais da República, a polícia de São 

Paulo estava organizada conforme o legado imperial. Ou seja, 
a polícia desempenhava funções policiais,judiciais, de fiscali
zação municipal e de coleta de impostos. Em sua organização 
administrativa, a polícia não tinha desenvolvido claramente a 
distinção entre suas esferas de investigação e contenção. 
Gradualmente, práticas racionali7~das de controle do crime e 
da criminal idade foram se impondo em decorrência de uma 
nova percepção acerca dos criminosos, fundamentada tanto 
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numa perspectiva lombrosiana como numa cultura popular 
urbana que se cristalizava a margem do mercado regular de 
trabalho. Este processo redundou, a partir dos anos 1920, na 
criação das Delegacias Especializadas, cuja organização, 
grosso modo, vigora até os nossos dias. Desta forma, a incor
poração das especialidades policiais teve o efeito de uma 
marcada institucionalização dos fazeres policiais e da so
ciedade republicana. Protegidos pelo discurso da profission
alização, bem caracterizado na expressão, policializar-se a 
polícia, os policiais passaram a ser encarados como especial
istas em suas áreas e, assim, pouco afeitos a qualquer forma 
de controle institucional ou popular sobre suas atividades. 

(CC-74) Frases do mundo: história e cidade 
Exílio interior: Pedro II e a cultura urbana de seu 

tempo 
Afonso Carlos Marques dos Santos (UFRJ) -

Coordenador 
O Rio de Janeiro do século XIX constituiu-se no ver

dadeiro laboratório dos projetos civilizatórios do Império do 
Brasil. A Cidade e suas instituições permitem identificar e 
estudar as construções imaginárias da Nação e suas repre
sentações. Neste universo merece atenção especial a figura do 
Imperador, tomado não apenas como símbolo de uma época, 
mas examinado a partir da solidão intelectual vivenciada no 
interior da sua Corte Tropical. 

Para não trair Lisboa: a natureza da cidade em 
Antônio Vieira 

Marcus Alexandre Motta (UFRJ) 
Enquanto capital do desejado Quinto Império de Vieira, 

Lisboaé a figuração máximade seu querer, síntese da situação 
de morte e renascimento do Portugal pós-Restauração. As 
raras e parcas referências a outras capitais européias ou a 
cidades coloniais apontam para essa central idade mística e 
política de Lisboa, que retém o ódio e o amor do jesuíta, 
balizados pelo ter sido e pelo há de ser presente do Reino 
português. Anterior à Roma e intimamente associada aos 
Descobrimentos portugueses, Lisboa assume, na História do 
Futuro de Vieira, dimensão natural. É equivalente histórico
profético do movimento do mar e da ordenação cosmológica. 

Modelos de cidadania no projeto da Geração de 
70/Brasil e Portugal, século XIX 

Maria Aparecida Rezende Mota (UFRJ) 
A idéia de renovação, presente no discurso da Geração de 

70 do século XIX, tanto no Brasil, como em Portugal, incluía, 
para além de seu traço mais visível - a renovação literária 
-, a reforma moral. A despeito da fluidez deste conceito, ele 
traduzia a transformação social que aquele conjunto de in
telectuais aspirava para seus respectivos países. Neste sentido, 
os padrões do cidadão inglês ou francês eram tomados como 
modelos para as sociedades portuguesa e brasileira, vistas 
como decadentes, de um lado e atrasadas de outro, embruteci
das ambas pela monarquia, pela igreja católica e por uma 
economia estagnada. No entanto, é possível observar nesse 
discurso, uma tensão entre a busca e a rejeição: o modelo tanto 
poderia significar o patamar que se desejaria atingir no con
certo das nações quanto a perda do caráter nacional. 

Desinteresse e compromisso: o destino urbano da 
coleção Castro Maya 

Vera Beatriz Siqueira (UFRJ) 
Tradicionalmente pensada em seu aspecto óbvio de dedi

cação a instituições culturais e urbanísticas do Rio de Janeiro, 
a particular cidadania do industrial e colecionador carioca 
Raymundo Ottoni de Castro Maya (1894-1968) envolve o 



debate sobre a interrelação entre as esferas privada e pública. 
Marcada pelo desinteresse básico que caracteriza a experiência 
estética, a coleção Castro Maya pressupõe a cidade como seu 
destino originário e final. O compromisso é, essencialmente, 
com uma prática e um discurso urbanos que tomam a cidade 
enquanto o maior bem cultural comum aos homens. 

(CC-75) Guerra do Paraguai: discursos sobre a 
cidadania 

Nicélio César Tonezzi (U. Santa Úrsula) 
Coordenador 

Os (in) Voluntários da Pátria 
Rosemare Souza Guedes Moreira (U. Santa Úrsula) 
O objetivo deste trabalho é analisar e ao mesmo tempo, pôr 

em destaque a participação dos negros libertos na chamada 
Guerra da Tríplice Aliança, ou como afirma o Professor Carlos 
Guilherme Mota, a História de um silêncio. 

É necessário esclarecer que não estamos analisando os fatos 
ocorridos no decorrer da guerra. Tentamos, sim, compreender 
o paradoxo dos ditos Voluntários da Pátria ou (in) Voluntários 
da Pátria. Muitos mitos foram criados em torno dos Voluntários 
da Pátria, mas a omissão em relação à participação dos escravos, 
que sequer tinham direito de expressar vontade, carece de uma 
análise mais detalhada. 

Índio: Guerreiro ou Soldado 
Alisolete Antonia dos Santos (U.C.Dom Bosco) 
O estudo visa analisar a participação do índio Sul Mato 

grossense na guerra do Paraguai, destacando os efeitos desta 
guerra na organização tribal. No Sul do Mato Grosso, Miranda, 
a região habitada por tribos indígenas, foi destruída em 1865. 

Os índios dc Miranda tinham estreito relacionamento com 
os Paraguaios, ora de rivalidade e atritos, ora como aliados 
contra os brasileiros. Viscondc Taunay em seu relatório re
comenda que os índios fossem incorporados às forças imperiais 
por que eles tinham a índole guerreira, conheciam e estavam 
acostumados ao terreno inóspito e eram inimigos dos para
guaIos. 

Entre a Sombra e a Luz: Brasil e Paraguai na Guerra 
da Tríplice Aliança - discursos de modernidade 

Maurício Mungioli (U. Santa Úrsula) 
Bem e mal; civilização e barbárie: Brasil e Paraguai segundo 

a imprensa e os intelectuais do período. Realidade ou repre
sentação idealizada? Defesa da tradição e da honra? Discurso 
de coesão? 

A utilização da imagem Civilização X Barbárie como ponto 
de oposição entre modelos de sociedade não é nova. Compreen
der o significado de tal antagonismo é, antes de tudo, deitar os 
olhos sobre a realidade histórica que o informa e a partir dela 
observar que esse binômio expressa muito mais que o confronto 
moderno X arcaico: expõe o choque entre visões de mundo 
diferenciadas. 

Essa comunicação objetiva compreender uma reflexão sobre 
o jogo de imagens Civilização X Barbárie no Brasil do século 
XIX, mais precisamente no momento do dramático enfren
tamento com o Paraguai na Guerra da Tríplice Aliança, bem 
como da variação no significado do discurso liberal (matriz 
teórica do projeto civilizatório brasileiro) nesses dois países no 
imediato Pós-Guerra. 

(CC-76) Discutindo Identidades: Intelectuais e In-
stituições 

Angela de Castro Gomes (UFF) - Coordenadora 
A Igreja Católica e a questão nacional 
Juliana Beatriz Almeida de Souza (UFF) 
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A questão nacional, ou seja, a definição de quem somos 
nós é problema com o qual os intelectuais brasileiros estão 
sempre a se deparar se tentar elaborar uma visão unitária do 
país. A questão, de certa forma, também se colocou para 
Igreja Católica, ainda que em sentido diferente: não estava 
em jogo a cidadania política, por exemplo, mas sim a in
clusão do ser católico na formulação de uma proposta de 
identidade brasileira. Assim, a proclamação de N.S. Apare
cida como padroeira do Brasil, na Primeira República, pode 
ser entendida como parte do esforço da hierarquia católica 
de levar para o debate a visão da Igreja Católica. 

Gustavo Barroso: construindo um Brasil 
conservador 

Fernando Luiz Vale Castro (UFRJ/UFF) 
O estudo dos intelectuais na História das Idéias no Brasil 

vem ganhando relevo com uma grande produção sobre o 
tema, principalmente no que tange à construção de projetos 
político-culturais e à discussão da cidadania no país durante 
a Primeira República. Nesse particular, destacamos a cor
rente conservadora da intelectual idade nacional, a partir da 
análise dos escritos do pensador cearense Gustavo Barroso, 
privilegiando os diagnósticos e prognósticos por ele feitos 
que o levaram à formulação de um projeto de nação rural. 
Outrossim, buscaremos mapear sua atuação junto às princi
pais instituições às quais ele pertencia, sobretudo, o Museu 
Histórico Nacional do qual foi fundador e principal 
ideólogo. 

O Banco do Brasil e a Identidade Nacional 
Teresa Cristina da Silva (UFF) 
O presente trabalho tem por objetivo analisar as diferen

tes dimensões a partir das quais podemos observar como, 
através do mecanismo corporativo ~ Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB) ~ um conjunto de valores éticos 
se transforma em um elemento ao mesmo tempo de inte
gração de uma comunidade (os que pertencem ao Estatuto 
do ser bancário do Banco do Brasi I) sendo formador de uma 
determinada prática política, funcionando também enquanto 
fator diferenciador. Os elementos de integração e formação 
estão presentes nas diferentes expressões responsáveis pela 
construção de uma identidade bancária que, a partir da 
prática associativa homogeneiza as diferentes políticas 
econômicas, forma um determinado padrão de funcional
ismo que, assume a tarefa de, enquanto servidor de uma 
empresa de crédito do Brasil, auxiliar na formação de um 
ideal nacional, de acordo com o projeto de Estado inaugu
rado em 1930. 

(CC-77) Os letrados brasileiros no século XIX e 
suas biografias coletivas 

Política e luzes: a geração dos fundadores do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(1838-1865) 

Lúcia Paschoal Guimarães (UERJ) 
Coordenadora 

Um grupo de políticos e intelectuais da Corte reuniu-se 
para criar o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 
1838. Através do estudo da biografia coletiva dos fun
dadores do IHGB, pretende-se demonstrar que a sua pre
sença nos quadros sociais da entidade foi responsável pelo 
desenvolvimento de um projeto político, marcado pela fide
lidade ao regime e ao Imperador. 

Elite e cultura política na época da Independência 
do Brasil 



Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (UERJ) 
A comunicação tem como objetivo realizar um estudo 

prosopográfico dos atores sociais da independência do Brasil, 
com o objetivo de traçar um quadro que caracterize os princi
pais componentes das práticas políticas, entre 1820 e 1823. 
Pretende-se considerar esses indivíduos em seus espaços de 
formação - o familiar, o acadêmico, o científico, o profis
sional e o político, sem se prender a um exame exclusivo da 
atuação política desses elementos, em seus diversos campos 
de ação ou das manifestações que demonstrem a postura 
política de cada um. O universo selecionado foi constituído 
pelos deputados eleitos para as Cortes de Lisboa, enquanto 
indivíduos que tiveram uma atuação específica no processo 
político de 1820 e que se destacaram na formação da cultura 
política da época. Membros de uma elite, esses indivíduos não 
se distinguiam necessariamente pelos níveis de riqueza e sim 
por marcas de reconhecimento atribuídas em função do nas
cimento, sem dúvida, mas sobretudo dos empregos obtidos e, 
novidade, dos talentos demonstrados. Justifica-se essa 
escolha porque esses atores, além de se envolverem nas 
questões relativas à Independência brasileira, também foram, 
posteriormente, os idealizadores de um projeto de edificação 
da nação brasileira. 

Imprensa, sociabilidades e elites culturais 
Marco Morei (UERJ) 
As formas de sociabilidade e as atividades em torno da 

imprensa foram dois elementos básicos na perspectiva de 
implantação da modernidade política durante o processo de 
consolidação da independência do Brasil (1820-1840). 
Através de novas formas de associação e da crescente circu
lação dos i mpressos, expressava-se na Corte Imperial (Rio de 
Janeiro) uma elite cultural que viria a desempenhar papel de 
destaque na vida pública e no Estado nacional. A partir de uma 
abordagem prosopográfica é possível compreender alguns 
elementos da carreira e da trajetória destes primeiros con
strutores de uma opinião pública no Brasil, bem como os 
mecanismos de delimitação de fronteiras entre estas elites 
culturais e os demais setores da sociedade. 

O mecenato cultural no Rio de Janeiro na segunda 
metade do século XIX 

Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira 
(UERJ) 

As iniciativas privadas para desenvolver laços culturais 
tornaram-se cada vez mais marcantes na segunda metade do 
século XIX. Bibliotecas particulares, associações culturais, 
grupos acadêmicos, exposições e sistematização de acervos 
dos mais diferentes tipos de coleções, passaram a resultar 
crescentemente da iniciativa de indivíduos e de grupos par
ticulares. O mecenato de famílias enriquecidas nesse período, 
substituiu de forma importante, as iniciativas anteriores do 
poder público. Mesmo a ampliação ou melhorias nas con
dições de funcionamento de instituições culturais públicas 
passaram a depender da iniciativa privada para obter êxito. 

(CC-78) Rio de Janeiro, 1808-1864: Relações cul
turais do Brasil entre o público e o privado 

Rio de Janeiro. 1808-1864: O público e o privado 
nas relações culturais 

Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (UERJ) -
Coordenadora 

Esta comunicação pretende proceder àanálise das relações 
internacionais culturais, nos domínios do público e do pri
vado, estabelecidas entre Brasil, Portugal, França e Espanha, 
ao longo do século XIX. Ao levar em consideração a intluên-
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cia das forças profundas que envolveram esses parceiros, 
espera-se contribuir para a elaboração de uma história cultural 
do Brasil, tomando como parâmetros não somente as ligações 
oficiais entre os Estados assinalados, mas, sobretudo, as re
lações em nível do semi-público e do privado. 

Imitação da vida: a construção da cidadania nos 
palcos do Rio de Janeiro 

Fernando Antônio Peixoto (UERJ) 
O teatro nacional, ao lado do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e da literatura nacional, era uma das 
tábuas do painel nacionalista e, talvez, a mais atraente ao 
público. Porém, apesar da tentativa de construção de uma 
identidade nacional, os autores teatrais, seguindo a literatura, 
conseguiram apenas falar, quando muito, de coisas brasileiras 
segundo a visão e o modelo europeus. O marco inicial desta 
pesquisa é o ano de 1838, quando o ator João Caetano sobe 
ao palco do Teatro Constitucional Fluminense, juntamente 
com sua Companhia Nacional, para representar a que foi 
considerada primeira peça brasileira, isto é, que falava exclu
sivamente de assuntos do país: Antônio José, de Gonçalves de 
Magalhães. Este acontecimento era, na verdade, uma vitória 
perante a resistência hostil das companhias portuguesas, até 
então mais poderosas e tidas como mais competentes. Era 
inadmissível que uma companhia brasileira assumisse o maior 
e mais importante teatro do Brasil. 

Fazendo uso de peças e periódicos da época, além de 
bibliografia especializada, pretendemos mostrar que, no mo
mento em que o país, recém independente politicamente, 
buscava também sua liberdade literária, o teatro brasileiro 
transforma-se em wn eficiente instrumento de propaganda do 
Estado para divulgar essa nova tendência nacional. 

O Rio de Janeiro de ontem e a Petrópolis de hoje: 
a perpetuação da cidadania imperial 

Fernando Bezerra Müller Lopes (UERJ) 
O contexto de grave crise política e instabilidade social da 

nação brasileira, entre 1831 e 1840, ameaçava a eontinuidade 
da monarquia e de sua elite política no poder. Isto ficou 
caracterizado por um clima de desordem interna, fruto da 
ausência de um sistema representativo de governo. A partir 
do golpe da maioridade, a coroa imperial buscou legitimar o 
poder reinante da Casa de Bragança no Brasil, através da 
construção e consolidação de um projeto de nacionalidade, 
que incluísse uma representação para o povo. Constituiu-se 
por conseguinte, um Estado forte, de caráter parlamentarista, 
que pudesse ser indivisível e de amparo aos interesses da 
sociedade e da nação, calcado najovem figura brasileira de D. 
Pedro 11 e de sua realeza circundante. 

A cidade do Rio de Janeiro no século XIX aparece como 
o cenário principal de toda esta transformação nacional como 
sede oficial do Império e caixa de ressonância da nação. Este 
ambiente foi estendido até Petrópolis, refúgio do Imperador e 
sua nobreza que lá criou um espaço paralelo de corte. E, foi 
no seu contexto provinciano que se fez a manutenção e a 
consolidação do ideário monárquico, transferindo e resguar
dando uma estrutura de afinidade entre os descendentes da 
Família Imperial e o povo local. O comportamento dos citad
inos petropolitanos é o claro registro da renovação do carisma 
e da fidelidade ao espírito monárquico de governo. As diversas 
representações simbólicas resistem dentro de um contexto 
histórico de descontinuidades. Comprovação esta que vive na 
estrutura social dos moradores e que hoje concede a Petrópolis 
uma dimensão de lugar de memória. 

A questão da cidadania no projeto da nação 
brasileira 

Gláucia Ferreira Lima (UERJ) 



o presente trabalho tem a intenção de discutir a questão da 
cidadania no Brasil do século XIX como um pressuposto para 
a construção da nação. A partir da leitura de periódicos da época, 
nota-se a constante preocupação com a estruturação de uma 
onlem político-social, que servisse de alicerce para a edificação 
do Brasil como nação civilizada e voltada para o progresso. 
Neste sentido, dois aspectos se colocam em destaque neste 
processo: o político e o cultural. O primeiro aspecto se liga à 
preocupação com o cumprimento da lei e a formação de um 
corpo político voltado para a realização dos anseios da so
ciedade como um todo e, ao mesmo tempo, livre dos vÍCios da 
colônia. Ao aspecto cultural se refere a valorização da cultura 
européia, vista como uma referência para a conquista do pro
gresso e da civilização nos moldes da época - a intenção das 
elites deste período era fazer do Brasil uma extensão da cultura 
européia na América. Desta forma, a imprensa possuiu impor
tante papel na popularização dessas idéias e, ao mesmo tempo, 
serviu de espaço para a garantia do pacto social que se tentara 
estabelecer em tomo da Constituição e da Monarquia Repre
sentativa. O cidadão, portanto, se constituía naquele em que, por 
suas luzes, garantiria a boa ordem do Império. 

(CC-79) Cidadania e democracia no Brasil. Um 
olhar sobre jornais e jornalistas 

Os jornalistas na construção da cidadania 
Alzira Alves de Abreu (FGV-CPDOC) 

Coordenadora 
O texto deverá discutir o tipo de mediação exercida pela elite 

de jornalistas na construção da cidadania e da democracia, no 
Brasil de hoje. Explicitar os valores e as motivações ideológicas 
dos jornalistas das editorias de política e de economia, dos 
principais jornais de maior circulação no país, podem ajudar na 
compreensão da forma como é construída a notícia. Identificar 
o discurso dos jornalistas quanto ao papel que eles pensam 
desempenhar no exercício de sua profissão é fundamental para 
compará-lo ao discurso prevalecente na imprensa hoje, em 
relação àjustiça e cidadania. 

Cidadania na imprensa escrita: retórica e prática 
excludente em períodos democráticos (os anos 50 e 90) 

Fernando Lattman-Weltman 
A cidadania, em suas várias acepções e dimensões, é um 

tema recorrente no discurso da chamada grande imprensa, mas 
visivelmente, é claro, em períodos democráticos. Os conteúdos 
da cidadania, seus pressupostos e condições de efetivação 
podem, no entanto, variar sensivelmente conforme as circun
stâncias históricas. Mesmo que, em linhas gerais, determinados 
engajamentos ideológicos e valorativos se mantenham atuantes 
nas identidades dos veículos de comunicação. 

Este ensaio se propõe a comparar as possíveis contradições 
entre a retórica e a prática da grande imprensa brasi leira em suas 
intervenções discursivas às condições de exercício da ci
dadania, em dois momentos de vida democrática: as décadas de 
1950 e 1990. 

Prática do jornalismo na imprensa alternativa: 
cidadania e militância política durante a ditadura 
militar 

Maria Paula Nascimento Araújo 
Durante os anos de ditadura militar os jornais da chamada 

Imprensa Alternativa cumpriram um importante papel na so
ciedade: eles representaram uma possibilidade de ação politica 
legal, não clandestina, de crítica ao regime e de denúncia das 
arbitrariedades e da violência do governo brasileiro. Dando 
continuidade ao trabalho que estamos realizando há alguns 
anos, no Programa de Estudos do Tempo Presente (TEMPO, 
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IFSCIUFRJ), de organização e análise de um Arquivo de 
Imprensa Alternativa e de um Acervo de História Oral, 
intitulado Memórias de Esquerda, pretendemos, neste texto, 
traçar o perfil do jornalista da imprensa alternativa, no 
Brasil, na década de 70. Este perfil cruza as trajetórias de 
dois atores políticos diferentes que uniram esforços para a 
produção, a manutenção e a circulação dos principais jornais 
alternativos do período: o jornalista de oposição e o militante 
político. 

Políticos, mídia e cidadania na Assembléia 
Nacional Constituinte 

Sérgio Lamarão 
A atualização do Dicionário Histórico-Biográfico 

Brasileiro vem relevando a existência na história política 
recente do país de um significativo número de proprietários 
de meios de comunicação (jornais e emissoras de rádio e/ou 

; televisão) que tornaram-se deputados federais e senadores 
(situação 1), bem como de parlamentares que ganharam 
concessões do Executivo para explorar a mídia falada e 
televisada (situação 2). 

Contendo um levantamento quantitativo desses políti
cos/empresários, eleitos em 1986, 1990 e 1994 - e dis
criminadas por situação (1 ou 2), por estado e por legenda 
partidária - , esta comunicação pretende examinar como 
esse segmento do Congresso se posicionou nas votações da 
Assembléia Nacional Constituinte (legislatura 1987-1991) 
mais diretamente relacionadas à temática da cidadania, in
cluindo aí a discussão dos artigos concernentes aos direitos 
humanos, direitos trabalhistas, defesa do consumidor e meio 
ambiente. 

(CC-SO) História e Dramaturgia: Dimensões 
estéticas do debate histórico 

O texto dramático como documento da pesquisa 
histórica 

Rosângela Patriota (UFU) - Coordenadora 
No horizonte do trabalho do historiador, o redimensiona

mento das fontes documentais, bem como das temáticas 
abordadas, apresentaram ao pesquisador novos desafios 
teóricos-metodológicos. Neste sentido, tendo em vista estas 
preocupações, a nossa comunicação procurará discutir a 
utilização do texto teatral como documento, principalmente, 
enfocando a sua especificidade: o código estético. 

O poder e a ostentação das irmandades do século 
XVIII em Ouro Preto, sob a ótica do dramaturgo 
Jorge Andrade, em As Confrarias. 

Sirley Cristina Oliveira (UFU) 
Esta pesquisa tem como objetivo discutir a historicidade 

existente nos textos teatrais e, ao mesmo tempo, pensá-los 
como representações dos processos históricos vividos. 
Nesse sentido, escolheu-se o texto teatral As Confrarias 
como documento básico para pensar a sociedade mineira do 
século XVIII. As personagens em destaque são Marta e José. 
Esta se apresenta como mulher forte e ousada que busca 
combater as injustiças e o preconceito. Aquele está morto e 
com seu sepultamento inviabilizado pelo fato de não per
tencer à nenhuma Confraria. Sua mãe carrega-o numa rede. 
Na peregrinação por quatro Confrarias ouve sempre a nega
tiva de sepultá-lo. Diante desses fatos, por meio de uma 
relação interdisciplinar entre História e Teatro, discutir-se-á 
o processo de constituição das Irmandades, o significado 
delas e o poder que elas exerciam sobre toda a sociedade. 

Entre a História e a Política: a malandragem sob 
o olhar de Chico Buarque de Holanda 



Cláudia Regina Santos (UFU) 
Chico Buarque utiliza-se da Ópera do Malandro para tratar 

não só da década de quarenta, mas também de seu próprio 
tempo, palco de suas angústias e reflexões enquanto poeta e 
militante político. Na década de 70, época em que foi escrita 
a peça, o autoritarismo do governo e o projeto modernizador 
implementado a partir do Estado (visando o desenvolvimento 
econômico a todo custo) se assemelham ao período Vargas, 
utilizado na peça. O uso da propaganda, da censura e a 
suspensão de liberdades civis também estavam em voga. Essas 
semelhanças não podem ser deixadas de lado durante o tra
balho de interpretação da obra. Na realidade, as discussões 
históricas estão presentes ao longo das diversas fases da 
carreira de Chico Buarque, mesmo naquelas em que este autor 
era estigmatizado por adjetivos como tímido, lírico e nostál
gico em suas composições. Assim, discutir Ópera do Malan
dro não pode significar o esquecimento de seu autor, mas, ao 
contrário, é preciso incluí-lo como elemento imprescindível 
na pesquisa. Diante disso, pretendemos problematizar sua 
trajetória como artista e sua postura diante do social. 

O teatro de Oswald de Andrade em discussão: 
algumas abordagens sobre O Rei da Vela 

Geysa Teima Couto de Lacerda (UNESP) 
A presente comunicação tem como proposta lançar re

flexões em torno de trabalhos que discutem O Rei da Vela, 
peça de teatro escrita por Oswald de Andrade, nos anos 30. 
Atualmente, a obra do escritor tem sido palco de inúmeras 
discussões, culminando, assim, numa crescente produção de 
artigos, publicações de livros e defesas de teses. Muito se tem 
escrito sobre Oswald. Com sua produção teatral não foi difer
ente, suas peças vêm sendo revisitadas, no intuito de maior 
compreensão e amplitude de análises por parte dos estudiosos. 
Neste sentido, nossas reflexões versarão sobre a tese de dou
toramento defendida pelo crítico Sábato Magaldi, intitulada 
O Teatro de Oswald de Andrade (FFLCH, USP, s/d), além de 
incursionarmos pelas análises tecidas por Iná Camar~o Costa, 
em seu livro recém publicado, A Hora do Teatro Epico no 
Brasil (Rio de Janeiro, paz e Terra, 1996). 

(CC-8I) Memória, Cultura e Representações: es
tudos sobre o Norte do Paraná 

Literatura e História: estudos sobrê o Norte do 
Paraná 

Sônia Maria Sperandio Lopes Adum (UEL) -
Coordenador 

A presente comunicação tem como universo de estudo, a 
cidade de LondrinalPR dos anos 40 aos nossos dias. 

Paliindo da análise dos escritos litcrários regionais, ma
joritarianlente hídridos cm sua formas narrativas - crônicas 
históricas e histórias romanescas - pretendemos acompanhar 
uma série de representações simbólicas, instituintes de um 
imaginário regional de larga projeção. 

Rasteando a literatura local percebemos a existência de 
duas paisagens, que embora claramente delimitadas e por 
vezes antagônicas - exaltadora e difamadora - convergem 
no sentido da construção da idéia de progresso na região como 
um processo dual de civilização e barbárie. 

Formação histórica do centro urbano de Londrina 
Eliane Aparecida Candotti (UEL) 
O objetivo deste trabalho é compreender o processo de 

formação histórica do centro urbano de Londrina. Saber quais 
os fatores sociais, econômicos c geográficos que influíram na 
organização espacial do centro desta cidade do norte do 
Paraná, fundada no final da década de vinte. 

A pesquisa procura abordar o processo de colonização 
implantado pela Companhia de Terras Norte do Paraná, de
tendo-se de modo mais específico na localização e organi
zação do centro urbano. 

Ao longo do trabalho serão utilizadas fontes escritas como 
livros, teses, entrevistas, além de fontes iconográficas de 
várias naturezas que se encontram no acervo do Museu Pe. 
Carlos Weiss e do Centro de Pesquisa Histórica da Universi
dade Estadual de Londrina. 

São Jerônimo da Serra - O Tempo e a História 
Moema Cristina de Oliveira Choeire Storion (UEL) 
São Jerônimo da Serra, município situado no Norte 

Pioneiro do Paraná, teve grande importância histórica no 
desenvolvimento da região, pois neste local foi instalado um 
ponto intermediário ao longo da trilha que ligava o sul do 
Estado ao único vilarejo existente na região, Jataí, às margens 
do Rio Tibaji. 

Esta área era habitada por índios Kaingang e o Governo 
Imperial, com a intenção de catequizar aborígenes e localizar 
trabalhadores nacionais do Paraná, enviou uma expedição que 
também deveria colaborar com o Serviço de Proteção ao Índio. 

Hoje o município encontra-se em situação econômica 
muito diticil e os descendentes dos índios vivem em três 
aldeias tendo suas terras como alvo do litígio com posseiros. 

Este trabalho faz parte de um projeto da Universidade 
Estadual de Londrina e consiste em fazer um levantamento 
histórico do município contando com fontes de pesquisa 
como: Boletins do Arquivo do Paraná, matérias publicadas em 
jornais e revistas, dados do IBGE, registros de Igrejas e 
Cartórios, Arquivo da Prefeitura Municipal, entrevistas e 
coleta de fotos e dados com descendentes de pioneiros do 
município e dos aldeamentos indígenas. 

O trabalho se reveste de importância devido à falta de 
documentação sobre a história desta localidade, uma das mais 
antigas da região norte paranaense. 

A história da medicina em Londrina; memórias do 
Dr. Jonas de Farias Castro Jr. 

Rosângela Ber (UEL) 
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O município de Londrina localiza-se no Norte do Paraná 
e foi criada na década de vinte, através da ação de uma 
companhia inglesa de colonização (Companhia de Terras 
Norte do Paraná - CTNP). 

O presente trabalho procura fazer uma leitura da história 
da medicina nesta cidade, a partir da vivência do médico Jonas 
de Farias Castro Filho, que iniciou suas atividades profission
ais no princípio da colonização deste espaço e segue atuando 
até os dias de hoje. 

A pesquisa se apoiará em fontes diversas, privilegiando no 
entanto aquelas advindas da história oral. 

(CC-82) História: historiografia e ensino 
Maria de Fátima da Cunha (UEL) - Coordenadora 
Informática e ensino: vantagens e limitações 
Sidnéia Caetano de Alcântara (UEL) 
A questão básica para o desenvolvimento da monografia 

em andamento será o uso dos computadores na aprendizagem, 
acarretando mudanças no ensino tradicional de História. 

Também serão abordadas as alterações que o computador 
poderá propiciar ao desenvolvimento de um processo ensino
aprendizagem centrado na elaboração do conhecimento. 

De trabalhador proprietário para trabalhador 
assalariado 

Edna de Oliveira Lessa (UEL) 



Esta comunicação tem como proposta expor minha 
monografia, ainda em andamento, que tem como objetivo traçar 
pontos de comparação entre três autores que trabalham a questão 
da terra no Brasil. O objetivo do estudo é levantar, a partir desta 
historiografia, o momento da passagem do trabalhador para 
trabalhador assalariado. Trabalharei mais especificamente com 
as obras de José de Souza Martins, Otávio lanni e Otávio 
Guilherme Velho. Não me estenderei na discussão no sentido 
de delimitar espaço e demarcar um período, por saber que tal 
discussão iria ser mera comprovação do sabido. 

A inquisição no Brasil Colônia 
Angela Maria Ribeiro (UEL) 
A monografia que ora está em andamento, i nsere-se em uma 

historia cultural do período colonial brasileiro. Analisarei o 
contexto sócio-religioso que envolve uma época marcada pelas 
perseguições do Santo Tribunal Inquisitorial. 

Farei uma leitura dos sermões do Padre Antônio Vieira, de 
forma a analisar e localizar os pilares de sustentação destas 
perseguições, trabalhando o imaginário em torno dos cristãos
novos, alvo principal das perseguições ibéricas. O documento 
que terei como principal norteado r do meu trabalho será: Dis
curso político do Padre Antônio Vieira à cerca do extermínio 
dos cristãos novos. 

(CC-83) Laboratório de ensino de história/UEL: 
Experiências de integração de ensino 

Laboratórios de ensino: reflexões sobre as diferenças 
Marlene Rosa Cainelli (UEL) - Coordenadora 
O Laboratório de Ensino de HistórialUEL é um projeto de 

extensão que tem como objetivo principal provocar a interação 
entre os três níveis de ensino, discutindo temas relacionados ao 
ensino de história e a novas propostas teórico-metodológicas. 

Esta comunicação visa refletir sobre o relacionamento entre 
os três níveis de ensino e os conflitos e possibilidades desta 
relação. Pretende também discutir o espaço de trabalho denomi
nado Laboratório de Ensino de História. 

História e Arte: Documentos iconográficos no 
ensino de história 

Ana Heloísa Molina (UEL) 
O Laboratório de Ensino de Historia da UEL vem pro

curando uma maior aproximação com o ensino público funda
mental na tentativa de oferecer aos professores novas 
possibilidades metodológicas de trabalho, bem como novos 
materiais referentes ao ensino de história. Esta comunicação 
visa apresentar para o debate um destes trabalhos, que se propõe 
a estudar as possibilidades didático-pedagógicas da utilização 
de documentos iconográficos no ensino da disciplina. 

Brasil Pós-64 através de músicas: possibilidades de 
estudo 

Maria de Fátima da Cunha (UEL) 
Esta comunicação tem como objetivo colocar em discussão 

a possibilidade de análise de realidades sociais através da 
música enquanto registro histórico. 

Para tanto, procurou-se destacar o período do Brasil pós-64 
através do estudo de algumas canções. 

(CC-84) Cultura Colonial na América Latina e no 
Brasil 

História e Cultura: reflexões 
José Miguel A rias Neto (UEL) - Coordenador 
Os trabalhos da presente comunicação são de alunos do 

Curso de Especialização em História da Universidade Estadual 
de Londrina, vinculados à linha de pesquisa História e Cultura. 
Neste sentido, far-se-ão algumas observações acerca dos pres-
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supostos teóricos da linha, bem como dos objetivos da 
mesma. Além disto será feita uma apresentação sumária dos 
trabalhos a serem expostos. 

Vieira e os Índios 
Leandro Henrique Magalhães (UEL) 
As sociedades indígenas apresentam, desde a última 

década, um crescimento populacional significativo, con
trariando as previsões acerca do seu desaparecimento, for
muladas no Brasil, no decorrer das décadas de 60 e 70. Este 
avanço das sociedades indígenas vem preocupando autori
dades e religiosos, que procuram entender o funcionamento 
das mesmas e sua interação com o mundo contemporâneo. 
Este entendimento no entanto, passa pela compreensão do 
processo histórico deste convívio, desde a chegada dos 
europeus até nossos dias. A temática aqui proposta pretende 
contribuir para esta discussão, procurando compreender 
como os índios Tupinambás do litoral nordestino viram a 
tentativa jesuítica de convertê-los para a fé cristã e como se 
deram as interações culturais resultante do encontro de dois 
universos simbólicos distintos. Para tanto utilizo-me dos 
sermões do Pe. Antônio Vieira (1652-1662), período no 
qual, estando no Brasil, dedicou-se à questão indígena. 
Utilizo-me da crítica literária como método de análise destas 
fontes. 

A relação senhor-escravo nas pinturas de Debret 
Valdirene Nazarcko (UEL) 
O problema básico proposto para o desenvolvimento da 

monografia se refere à relação senhor/escravo nas pinturas 
de Debret. Procurar-se-á investigar, através deste trabalho, 
o cotidiano dos negros, na cidade do Rio de Janeiro no inicio 
do século XIX. Do ponto de vista metodológico, este tra
balho pode contribuir para as reflexões acerca das relações 
entre iconografia e historiografia. O critério para a seleção 
das imagens a serem utilizadas é o seguinte: as mais freqüen
tes nos livros didáticos mais utilizados no país e nas obras 
acadêmicas referentes à escravidão. 

A América Latina Colonial no ensino de 10 e 20 
Graus 

Maria Dolores Zundt (UEL) 
As propostas curriculares de São Paulo e Minas Gerais 

expressam as tentativas de renovação do ensino de Historia 
mais recentes, já tendo sido objeto de análise de alguns 
pesquisadores e influenciaram a elaboração da proposta do 
Paraná. Este trabalho tem o objetivo de verificar a distância 
entre historiografia, abordagens e conteúdos referentes à 
História da América nestas propostas curriculares atuais, 
bem como nos livros didáticos utilizados na implementação 
destas. A análise centra-se na América Latina Colonial, 
esboçando algumas reflexões teóricas que extrapolam as 
simplificações e a linearidade presentes nos manuais 
pedagógicos. No caso do ensino de História da América, 
toda cultura material, articulada com práticas sociais, pode 
constituir-se em fontes de pesquisa utilizadas para transfor
mar a visão que se tem do continente americano, ques
tionando a memória dominante e levando em conta a 
multiplicidade de memórias, apreendida através do entendi
mento da cultura popular que é a expressão da consciência 
das contradições do sistema, da negação em se adaptar. 

(CC-85) Movimentos sociais no Triângulo 
Mineiro 

Projeto: Bairro Alvorada - Memória e História 
Coraly Gará Caetano (UFU) - Coordenadora 



Nesta exposição pretendemos debater o modo como vimos 
desenvolvendo o projeto de investigação acerca da inter
venção dos trabalhadores em defesa de seus interesses na 
cidade de Uberlândia. Escolhemos como foco de resgate das 
diversas trajetórias/lutas/resistência dos trabalhadores, as ex
penencias desenvolvidas pelos moradores do Bairro 
A Ivorada. Este bairro, ao que parece, a partir da década de 70, 
apresenta práticas singulares no que diz respeito ao cultivo da 
cidadania. Nos últimos anos, suas reivindicações e inter
venção na cidade não apresenta mais a mesma dinâmica. 
Problematizar a direção destas mudanças parece fundamental 
para estes moradores, os quais propuseram à Universidade 
Federal a realização de um projeto com a tinalidade de resgatar 
a memória de sua" lutas e produzir a História do Bairro. 

Bairro Alvorada: suas lutas e significados 
Leila Almeida (U FG) 
O propósito desta comunicação é apresentar o modo como 

venho desenvolvendo o projeto de dissertação de mestrado 
Bairro Alvorada: suas lutas e significados. A escolha em 
apreender a dinâmica dos movimentos sociais em Uberlândia 
diz respeito cm decifrar os significados destas lutas, apreender 
a natureza dos conflitos vivenciados nas Cidades. Em suma, 
busco veri ficar as propostas e soluções que a maioria dos 
excluídos realizam em defesa da melhoria das condições de 
existência. Para o resgate da memória de lutas dos moradores 
do bairro, utilizo tanto documentos escritos como as fontes 
orais. Nesta comunicação, pretendo, ao mesmo tempo, discu
tir a importância da discussão teórico metodológica da inves
tigação com fontes orais. 

Trabalhadores em luta pela terra no Triângulo 
Mineiro - J 989/96 

Luzia Márcia Rezende Silva (UFG) 
A dissertação de mestrado defendida em dezembro de 

1996, na PUC-SP, teve por objetivo recuperar as experiências 
sociais dos trabalhadores em luta pela terra no Triângulo 
Mineiro. Marcando o seu lugar como sujeitos dessas lutas, 
buscando se fazendo como sujeitos no processo de luta e 
construindo para si um território e culturas novas. Deste modo 
busquei compreender o Movimento de Luta pela Terra numa 
perspectiva que foge ao modo tradicional de abordagem que 
prioriza as instituições ou outros sujeitos envolvidos na luta e 
deixam os trabalhadores um lugar de figurantes. Busquei 
pensar o movimento pela Terra e seus significados, numa 
outra perspectiva: aquela dos trabalhadores que experimen
tam/vivem/constróem este processo histórico. 

A organização dos trabalhadores em Goiás 
Cristina Cássia de Moraes (UFG) 
A perspectiva em discutir a História Social resgatando as 

experiências históricas dos trabalhadores conduziu-nos ao 
questionamento sobre sua organização. Lutas e resistências 
desencadeadas pelas irmandades da província de Goiás e 
ativadas pelas confrarias. 

Neste trabalho, pretendemos analisar dúvidas, posições, 
pesquisas concluídas e em andamento e abrir novas possibili
dades de pesquisa, não só num abordagem regional, mas com 
problematizações que envolvem o estudo da História Vista de 
Baixo. 

(CC-86) História oral: práticas de investigação 
O Núcleo de História Oral e experiências de 

trabalhadores 
Coraly Gará Caetano (UFU) - Coordenadora 
Estamos desenvolvendo no Departamento de História, da 

Universidade Federal de Uberlândia, dois projetos de pes-
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quisa: A Experiência dos Trabalhadores na Constituição das 
Relações Sociais no espaço urbano e Memória e História do 
Bairro Alvorada. Em ambos, optamos por trabalhar com a 
produção das fontes orais, uma vez que buscamos resgatar as 
experiências de vida/o cotidiano/e as lutas na perspectiva dos 
próprios agentes. 

Além destes projetos, outros na mesma linha de investi
gação conduziram-nos à criação do Núcleo de História Oral. 
Atualmente este núcleo congrega, além dos bolsistas de Ini
ciação Científica, outros pesquisadores e novas propostas de 
investigação. 

Reflexões sobre as experiências dos catadores de 
papéis - Uberlândia -1950-1995 

Ana Magna Silva Couto (UFU) 
O presente trabalho tem com principal objetivo resgatar a 

experiência dos coletores de papéis, enquanto trabalhadores 
inseridos no mercado informal. Fizemos a opção por utilizar 
fontes orais, devido à possibilidade de uma maior proximi
dade com o sujeito da investigação, que a História Oral 
permite. 

Nesta apresentação nos propomos discutir os resultados 
obtidos nesta primeira fase da pesquisa. 

Ao logo desse período, busquei investigar acerca das 
condições de vida, trabalho, moradia, assim como sonhos e 
aspirações desses trabalhadores. 

Trabalhadoras domésticas: múltiplas faces do 
cotidiano 

Jorgetânia da Silva Ferreira (UFU) 
O estudo que venho realizando busca resgatar a trajetória 

das trabalhadoras domésticas na cidade de Uberlândia a partir 
do significado que estas dão às suas vidas. O ponto de partida 
foi a constatação da discriminação da legislação trabalhista e 
a desvalorização pela sociedade capitalista desta categoria de 
trabalhadoras. A pesquisa tem sido realizada tendo o de
poimento oral como fonte principal. A partir das entrevistas é 
possível reconstruir alguns mitos acerca do trabalho 
doméstico e mostrar que sua história é marcada por relações 
de poder onde se alternam assimilação, resistência, ex
ploração, compensação. Palavras-chave: História Oral - ex
periência - domésticas. 

História Oral: uma escolha 
Luzia Márcia Rezende Silva (UFG) 
Nesta comunicação, pretendo discutir a metodologia utili

zada na pesquisa de dissertação de mestrado (PUC-1996) e a 
experiência de grupos de estudos sobre História Oral desen
volvidajunto aos alunos da graduação em História - Campos 
da UFG-Catalão. A referida pesquisa foi desenvolvida junto 
aos trabalhadores Sem-Terra no Triângulo Mineiro. Este ex
ercício de uti I ização das fontes orais e a busca da compreensão 
de seus alcances, possibilitou reflexões e escolhas por exem
plo, no que diz respeito à abordagem dos sujeitos à produção 
da entrevista, do tratamento e utilização da entrevista, na 
composição do trabalho e a um entendimento de que a escolha 
da utilização da História Oral importa múltiplas possibili
dades que dizem respeito às problemáticas e às perspectivas 
que nos colocamos. 

(CC-87) História e Linguagens: as vicissitudes 
das relações ente o erudito e o popular 

A influência do modernismo de 1922 sobre o 
Cinema Novo 

Alcides Freire Ramos (UFU) - Coordenador 
As repercussões, ao longo dos anos 60, dos ideais da 

Semana de Arte Moderna sobre a produção cultural não 



ficaram, obviamente, restritas ao âmbito cinematográfico. O 
Teatro, com o trabalho do diretor José Celso M. Corrêa à frente 
do Oficina, e a Música, sobretudo com os compositores tropi
calistas (Caetano, Gil, etc.), disso também participaram de 
maneira contundente. No entanto, é a partir do cinema, espe
cialmente em seu segmento culto, que podemos compreender 
melhor o significado político-estético desta retomada. 

Na presente comunicação, procuraremos discutir filmes 
como Deus e o Diabo na Terra do Sol (19134, Glauber Rocha) e 
Macunaíma (1969, -.:Joaquim Pedro de Andrade) de modo a 
elucidar as implicações políticas do principal ponto de contato 
existente entre Modernismo e Cinema Novo: as retomadas da 
cultura popular em obras· concebidas numa perspectiva erudita. 

História e psicologia: um diálogo interdisciplinar 
Ana Paula de Ávila Gomide (UFU) 
Esta comunicação tem por objetivo estabelecer um diálogo 

interdisciplinar entre História e Psicologia. Tomando por base 
o modo como tem sido encarada a clientela de saúde mental dos 
Hospitais Públicos, procuraremos discutir, historicamente, a 
maneira como se constituíram as formas de atendimento a esta 
clientela. Além disso" proporemos alternativas, à luz de diver
sos elementos retirados da cultura popular. Isto' será feito sob a 
inspiração da obra de M. Bakthin (A Cultura Popular na Idade 
Média e no Renascimento: O contexto de François Rabelais). 

Cultura Popular e Indústria Cultural: Rock e Pop 
nos anos 70 

Valéria de Castro Santana (UFU) 
A partir da hipótese defendida por Carlo Ginzburg da circu

laridade da cultura (influência recíproca ,entre a cultura das 
classes subalternas e a cultura das classes dominantes), o Rock 
e a Música Pop podem ser tomados enquanto fenômenos cul
turais, buscando-se compreender o significado dessas tendên
cias na década de 70. Para tanto, a análise concentrar-se-á em 
uma das principais figuras do período, a do compositor inglês 
Elton John. Além de ter sido o artista mais bem sucedido na 
indústria musical nos primeiros anos da década de 70 e um dos 
mais populares e extravagantes performers desses tempos, 
traduz ele mesmo exemplos dessa circularidade, já que su! 
música aparece carregada de múltiplas influências: Música Pop, 
Folk, Rock'n'roll e até mesmo música clássica. O álbum Cap
tain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, lançado em 75 e 
considerado autobiográfico, é tratado, por isso, como fonte 
documental básica, além de outros momentos da carreira de 
Elton John e de documentários e entrevistas escritas ou em 
vídeo, que contribuem para investigar o universo mental e 
cultural de Elton John e do Rock dos anos 70. 

A cidade na poesia de Bau,delaire 
Marcos Antônio de Menez~s (UFU) 
A cidade pode ser encarada como uma manifestação poética. 

Nela, as transformações por que passaram as sociedades deixam 
suas marcas que contam uma história não-verbal, que, através 
dos tempos, nutriram o cotidiano dos homens. Neste sentido, 
Baudelaire foi, sem dúvida, o grande fisiognomista do espaço 
urbano, A cidade que descreve é a Paris do século XIX, sofrendo 
as reformas urbanísticas de Napoleão m. É a Paris revolu
cionária das barricadas. E, na verdade, a obra de Baudelaire tem 
sido fonte historiográfica para muitos pesquisadore~. E, se a 
tarefa do historiador é decifrar o princípio material ou espiritual 
de uma sociedade, a lei que explica sua coesão, a li teratura, antes 
de ser uma dificuldade, é um enorme manancial que oferece 
inúmeras informações ao pesquisador. Esta comunicação, en
fim, tem como objetivo discutir as relações existentes entre 
História e Poesia. 

(CC-88) Novas perspectivas do ensino de História 

110 

o ensino de História e o Cinema 
Alcides Freire Ramos (UFU) - Coordenador 
Com o crescente processo de urbanização atualmente em 

curso, percebe-se que cada vez mais crianças e adolescentes 
entram contato com o"s meios de comunicação audiovisuais, 
sobretudo a televisão. Por intermédio deles, os jovens espec
tadores se divertem e se informam. Neste contexto, não é de 
estranhar que os profissionais de educação utilizem com 
muita freqüência o videocassete como instrumento didático 
de apoio. 

Esta comunicação tem como objetivo discutir, em par
ticular, o modo como professores de história de lo e 20 graus 
têm utilizado filmes em suas aulas, especialmente aqueles 
com temáticas consideradas históricas. Isto será feito tendo 
por base a História do Brasil. Neste sentido, abordaremos 
não só as dificuldades enfrentadas pelos professores no 
tratamento dos enfoques político-ideológicos mobilizados 
pelos cineastas, mas, sobretudo, questões relativas à lin
guagem cinematográfica - este último aspecto tem se 
mostrado o principal obstáculo no processo de ensino
aprendizagem. . 

O ensino de História e o texto teatral 
Rosângela Patriota (UFU) 
Esta comunicação analisará as relações entre a produção 

dramática e o ensino de história no lo e 20 graus, a partir de 
uma pesquisa que evidenciou a presença significativa de 
temas históricos em textos teatrais. Estas peças poderão 
contribuir tanto para o desenvolvimento da relação profes
sor/aluno quanto para a ampliação do conceito de con
hecimento histórico no âmbito social. Ao propor a utilização 
do texto teatral como material didático-pedagógico, surge a 
perspectiva de discutir a produção artística e os códigos 
estéticos como elementos constituintes do processo 
histórico. 

As representações do masculino e do feminino: 
pensando o ensino de História 

Aguinaldo Rodrigues Gomes (UFU) 
O objetivo desta comunicação é analisar as repre

sentações do Masculino e do Feminino no Ensino de 
História, em especial nos livros didáticos mais utilizados 
pelas escolas de lo e 20 graus. Primeiramente, discutiremos 
o tratamento que estes sujeitos costumam receber na bibli
ografia didática mais tradicional. Em segundo lugar, ques
tionaremos os principais argumentos que supostamente 
embasaram uma história das mulheres, sobretudo nos livros 
didáticos. 

Para isso, utilizaremos da categoria gênero para refletir
mos se a simples inclusão das mulheres na história é capaz 
de promover uma mudança no conhecimento histórico, ou 
se, na realidade, é necessária a desconstrução de alguns 
paradigmas para que isso ocorra. 

História da cultura e os livros didáticos: o caso da 
Revolução Russa de 1917 

Juscelino Batista Ribeiro (UFU) 
Esta comunicação tem como objetivo analisar e criticar 

o modo como, tradicionalmente, os livros didáticos trabal
ham a Revolução Russa de 1917. Neste sentido, entre os 
vários problemas inerentes ao material bibliográfico con
sultado, procuraremos ressaltar uma ausência significativa: 
a esmagadora maioria dos autores sequer mencionam o 
aspecto cultural como um aspecto bastante expressivo tanto 
no desencadeanlento do processo revolucionário quanto em 
sua consolidação. 

Por outro lado, com o intuito de oferecer uma con
tribuição ao tema mencionado, nos deteremos sobre a obra 



Diário de Moscou (escrita por Walter Benjamin). Desta forma, 
poderemos entrar em contato com um autor que, por meio ~as 
artes e das manifestações culturais, em geral, nos permIte 
pensar a Revolução Russa muito além das questões econômi
cas, políticas c sociais. 

(CC-89) Construção da cidadania nas colônias 
teu to-brasileiras no Vale do Itajaí 

Colonização e cidadania: aformação de um espaço 
na historiografia catarinense 

Rute Coelho Zendron (URB) - Coordenadora 
Reginaldo Pires de Lima 
A colonização da região do Vale do Itapocú iniciada no 

século passado e pouco estudada pela ~is.t~riografia at~al, 
acaba deixando espaço para leituras superttclals. Sendo aSSIm, 
o Marketing do Turismo acaba construindo uma imagem da 
cidade vendido no Brasil c fora, repassando para a população 
local ~m discurso que subjetiva a origem comum européia, 
acobertando as diferenças étnicas na construção cultural da 
cidade. 

A construção da germanidade em Blumenau/SC 
Méri Frotscher (URB) 
A pesquisa trata da problemática de c.omo o corriq~eiro 

discurso acerca da laboriosidade germâmca se apropna do 
fenômeno catastrófico das enchentes de 1983 e 1984, para 
mostrar a capacidade de reconstrução c operosidade do povo 
blumenauense identificando-o assim como herdeiro do 
pioneirismo d~s colonos alemães do ~é~ulo passado. A. p~rt.ir 
da pesquisa emjornais, relatórios ofiCIaIS, e do ~so da Hlstona 
Oral analisa-se os discursos e representaçoes do poder 
pÚblico, diante da necessidade de reconstrução da cidade, 
assim como as interpretações que as pessoas do mundo do 
trabalho blumenauense têm a respeito deste discurso. 

Espaço e cidadania na colônia de Blumenau 
Marlon Jeison Salomon (UFSC) 
A construção dos espaços na colônia de Blumenau se 

insere em estratégias de ocupação e alocação das populações. 
A impossibi lidade da construção de uma nova identidade que 
vá de encontro ao exercício da cidadania está ligado a repre
sentações simbólicas inseridas nestes espaços. 

Construção da brasilidade numa colônia 
teu to-brasileira 

Sálvio Alexandre Müller (URB) 
O estabelecimento de imigrantes alemães no Vale do 

Itajaí, Santa Catarina, na metade do século passado, revela o 
problema da assimilação cultural. Absorver uma nova cultura 
em detrimento da anterior, são processos de construções pela 
qual passam esses imigrantes. 

(CC-90) História, Arquivo e Cidadania 
Documentação legislativa: uma proposta de 

preservação da cidadania 
Zeluiza da Silva Formiga Brandão (UFPB) -

Coordenador 
As Assembléias Legislativas, desde a sua constituição, 

constituíram-se em espaços de condensação dos conflitos que 
vêm caracterizando as relações específicas de cada comuni
dade. Elas se constituem em espaços, mais que quaisquer 
outros, capazes de refletir os conflitos e arranjos políticos que 
ocorrem inter e intra classes. A proposta de preservação do 
Arquivo da AUPB parte da concepção de Arquivo enquanto 
unidade integradora de dois momentos básicos: um primeiro, 
que cuida da produção/recepção dos documentos; um 
segundo, que é responsável pela sua destinação. Diante disto, 

procurou-se definir estratégias que visam melhorar o coti?i
ano da gestão/produção documental da ALIPB, e tambem 
agilizar o acesso, ao público interessado, da documentação 
que reflete os trabalhos legislativos recentes dessa institui~ão. 
O relato dos pressupostos teóricos que embasam os refendos 
trabalhos de preservação envolve o debate/reflexão sobre o 

• compromisso do historiador, em colaborar na luta da so
ciedade pela construção de sua cidadania. 
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História e preservação de arquivos: momentos de 
construção da cidadania 

Laura Helena Baracuhy Amorim (UFPB) 
A quem serve o silêncio/sigilo propiciado pela atual si

tuação que predomina na administração dos arq~ivos, ~sp~
cialmente os de cunho público, no Brasil? Qual a Importancla 
desta situação para qualquer sociedade que pretenda conhecer 
as suas origens, detectar os problemas que a afligem: r~sgatar 
o seu passado histórico? Como explicar que nas proXImIdades 
do século XXI, com tantos avanços nos campos científico, 
tecnológico, filosófico, cultural, a sociedade brasileira en
frente um quadro de dificuldades graves com relação ao acesso 
a informações que lhe poderia operar modificações na con
dução do seu processo histórico? Estas e outras questões 
remetem à urgente necessidade de ampliação da ret1exão/de
bate sobre a importância dos arquivos como espaços por
tadores de informações potenciais para a sociedade, 
possivelmente capazes de colaborar no processo de m~danças 
sociais e também no papel dos historiadores na gratIficante 
luta da sociedade pelo resgate da cidadania. 

A História resgatada: o Arquivo da Assembléia 
Legislativa/PB 

Laudereida Eliana Marques Morais (UFPB) 
A experiência de preservação da ALIPB é reveladora dos 

compromissos do grupo de trabalho para ~o~ a sociedad~, 
face as estratégias de ação adotadas, que prIorIzam o arranjO 
dos documentos mais requisitados pelos pesquisadores (Atas, 
Apanhados Taquigráficos, Processos Legislat~v?s e Admini~
trativos). Estes tipos documentais são essencIaIs ao entendI
mento da natureza e dinâmica da instituição. Daí ser 
importante expor as diversas fases do trabalho desenvolvido: 
desde as entrevistas realizadas com os setores da ALIPB, 
visando a elaboração do Plano de Classificação dos Documen
tos, para orientar a gestão dos arquivos correntes, até a fase de 
definição do arranjo documental traçado para os documentos 
do arquivo histórico. Visa-se promover o debate que tal ex
periência implica e, também, reforçar a necessida.d~ d.a pre
sença do historiador nas equipes de trabalhos arqUlvlshcos. 

(CC-91) História, documentação e cidadania: a 
questão agrária na Paraíba 

Cartas de Sesmarias: marcos da conquista da terra 
na Paraíba 

Irene Rodrigues da Silva Fernandes (UFPB) -
Coordenadora 

Os estudos sobre a fase colonial paraibana são poucos e 
usualmente integram obras gerais sobre a história da Paraíba, 
versando basicamente sobre a sua vida política. Apesar da 
base agro-exportadora que marca a sua economia e da relação 
íntima entre terra e poder, isto não se explicita na histo
riografia. Na presente comunicação, ao tempo em que se 
divulga a produção do Catálogo das Cartas de Sesmarias da 
Paraíba discute-se sobre as bases históricas da estrutura 
fundiária paraibana, procurando colocar história onde domi
nam afirmações do tipo Paraíba, pequenina e boa. Nessa 
direção, busca-se dar visibilidade às classes sociais, às 



mudanças e permanências, através do exame do processo de 
doação de terras. 

Obs.: No relato, será apresentada a experiência da bolsista 
de Iniciação Científica, Janeide Barbosa dos Santos, participan
tes do Projeto de Pesquisa. 

A Terra como exclusão de cidadania no Império 
Brasileiro 

Rosa Maria Godoy Silveira (UFPB) 
A Lei de Terras regulamentou a questão fundiária durante o 

II Reinado, na linha de uma cidadania excludente,já inscrita na 
Carta de 24. De um lado, demarcou a inclusão de novos ci
dadãos-proprietários, os posseiros emergentes da expansão 
cafeeira modernizadora; de outro, desapropriou antecipatoria
mente os futuros trabalhadores livres necessários ao processo 
modernizador. A comunicação pretende apresentar os efeitos da 
Lei de Terras sobre a economia paraibana não-modernizada, no 
sentido de avaliar o grau de impedimento do acesso à terra para 
novas camadas sociais. 

Obs.: No relato, serão apresentadas as experiências de dois 
bolsistas de Iniciação Científica, Ângela Helena Fonseca do 
Amaral e Eduardo Gustavsson Nogueira Correia, participantes 
do Projeto de Pesquisa. 

Questão Agrária, Estado e Cidadania na Paraíba 
Laura Helena Baracuhy A mo rim (UFPB) 
A análise da questão agrária na Paraíba recente, passa ne

cessariamente pelo levantamento da ação estatal (no âmbito 
federal e estadual) e da sua responsabilidade pela direção que 
os conflitos agrários vêm assumindo nas ultimas duas décadas. 
Através do estudo dos ProgramaslProjetos governamentais, 
direcionados a área paraibana, pode-se realizar uma avaliação 
do peso das ações estatais específicas para0 espaço agrário, bem 
como a responsabilidade do Estado em dificultar ao conjunto 
do setor campesino, a conquista de condições mínimas de 
exercício da cidadania. 

O papel da imprensa na construção da História dos 
Camponeses na Paraíba 

Patrícia Sousa Montenegro (UFPB) 
A preservação da memória é condição para a construção do 

processo histórico e da cidadania. Recuperar a história da luta 
dos camponeses é um desafio, até porque são poucos os registros 
de sua trajetória. Nesse sentido, o projeto objetiva organizar o 
acervo da CPTIJP/PB, visando garantir a preservação de uma 
documentação de alto valor histórico e possibilitar a democra
tização de informações em relação à luta camponesa na Paraíba. 
Os recortes de jornais, utilizados nesse trabalho, compõem o 
Fundo Comissão Pastoral da Terra (CPT/JPIPB), do Arquivo 
Severina Rodrigues da Silva (Bila) constituem-se em séries 
localizadas nos 19 dossiês, constantes de 3.253 recortes de 
jornais. Do ponto de vista mais geral, a imprensa se coloca como 
instrumento importante no contexto da resistência camponesa, 
sendo buscada pelos agentes nela envolvidos. Diante disso, o 
jornal torna-se uma importante fonte histórica, permitindo res
gatar parte da luta dos campesinos. 

(CC-92) Construindo o bairro e buscando a ci
dadania 

Memória coletiva e cidadania: reconstruindo a 
história do bairro de José Pinheiro 

Eliete de Queiroz Gurjão Silva (UFPB) 
Coordenadora 

Tendo em conta a carência de fontes escritas e acreditando 
na importância da história oral para o estudo da história local, 
investigamos a história do bairro de José Pinheiro através de 
depoimentos de pessoas que vivenciaram o processo de for-
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mação do bairro e conhecem sua conjuntura atual. O uni
verso pesquisado foi constituído de grupos sociais diversos, 
setores de camadas populares e de classe média. Os resul
tados da pesquisa evidenciaram que os depoimentos só têm 
sentido em relação ao grupo social do qual faz parte, enfim, 
que a memória é um fenômeno coletivo e social conforme 
defende Maurice Halbwachs. Nesse sentido, os depoimen
tos de pessoas pertencentes às camadas populares do bairro 
(predominantes) se diferenciam sobremaneira daqueles de 
pessoas de classe média. Por outro lado, os primeiros con
seguiram recompor o passado com maior riqueza, evocando 
as tradições populares e os avanços e recuos da luta pela 
cidadania. 

A formação dos bairros populares em Campina 
Grande 

Martha Lúcia Ribeiro Araújo (UEPB) 
Campina Grande é elevada à categoria de cidade em 

1864. No final do século XIX, com o crescimento da 
economia algodoeira, dá-se o início ao povoamento de 
algumas ruas, alarga-se o perímetro urbano e surgem as 
primeiras casas no Bairro de São José. Em 1907, com a 
chegada do trem, o comércio campinense ganhou impulso. 
São construídos colégios, cinemas, armazéns, clubes 
dançantes, etc. Em 1918, C. Grande já conta com 4 bairros. 
Nas décadas de 20 e 30, novos bairros vão surgindo, ligados 
à economia algodoeira e à pecuária. Com a inauguração do 
Serviço de abastecimento d'água em 1940, C. Grande se 
expande, verificando-se uma reforma arquitetônica, com 
alinhamento e pavimentação de ruas, constituindo-se, a 
partir de então, mais 17 bairros. Na década de 60, a cidade 
recebe grande contingente de migrantes. O governo militar, 
de forma autoritária, tenta racionalizar o espaço urbano. 
Elaboram-se projetos e implantam-se planos de desen
volvimento que disciplinam a ocupação das áreas centrais, 
afastam as famílias pobres para a periferia, implanta-se uma 
infra-estrutura para facilitar investimentos lucrativos, 
aumentando, assim, o processo de favelização. 

A gênese do bairro de José Pinheiro (Campina 
Grande) 

Leonília Maria de Amorim (UFPB) 
A área que constituiu o início do bairro de José Pinheiro, 

originou-se de 15 hectares pertencentes a Senhora Marin
heiraAgra. Utilizado para a atividade pecuária, o minifúndio 
foi-se expandindo em importância e tamanho, atraindo 
outras famílias que aforavam terrenos. Em 1926, com o 
nome de Açude Velho, o bairro contava com uma rua 
principal (Campos Sales) e diversos casebres em espaços 
irregulares. Neste ano, se estabelece no local o senhor José 
Pinheiro, misto de bodegueiro e homeopata que, posterior
mente, cria um famoso pastoril que vira atração na cidade. 
A partir de então ampliam-se os horizontes do bairro e 
reverte-se seu processo histórico. O nome tradicional de 
Açude Velho desaparece, dando lugar ao bairro de José 
Pinheiro. O bairro se desenvolve, porém de fornm desorde
nada. Somente na década de 50 é que foi beneficiado com 
água, luz e calçamento. José Pinheiro foi se caracterizando 
como ambiente urbano popular e sua estrutura na atualidade 
contribui para que seja conhecido como uma cidade dentro 
de outra. 

(CC-93) Cidadania e Exclusão Social: o olhar da 
Literatura 

José Lins do Rego e a narrativa da exclusão 



Antônio Jorge de Siqueira (UFPE) - Coor~~na~or 
A elite patrimonial brasileira institui formas SOCIaiS, ntos 

e práticas históricas de legitimação da inclusã.o/exclusão ~o
cial. As representações/símbolos deste ulllverso. de 111-

cluídos/excluídos são bastante recorrentes, neos e 
multi facetados nas obras de ficção da literatura nacional. No 
romance, José Lins do Rego, em Pedra Bonita, mais particu
larmente, em Os Cangaceiros tece uma narrativa explicitadora 
e bastante significativa das representações de um mundo 
(Sertão-Nordestino), onde se interpenetram vanos 
imaginários de exclusão da sociedade patrimonial de ontem e 
de hoje. O trabalho pretende explorar analiticamente a narra
tiva de Os Cangaceiros. 

O trágico na história e na literatura: Ceará nos 
anos 1860 

José Ernesto Pimentel Filho (UFPB) 
Ahorda-se aqui a produção da obra a História da Província 

do Ceará, de Tristão de Alencar Araripe, em cotejo com a 
Lenda do Ceará-Iracema, de José de Alencar. Ambas as 
criações desencadearam representações sobre os indígenas, 
que fazem deles objetos de um destino trágico. No cas? do 
historiador Araripe, qual sua forma narrativa no enfr~n

lamento da questão civilizatória? A violência contra o natIvo 
fez, dos cearenses, hahitantes de uma terra sem lei. Indígenas 
e colonos passaram a constituir uma população marcada pelo 
estigma da incapacidade e da exclusão da cidadania. Em Jos~ 
de Alencar, vislumhra-se a fusão elite/mundo popular num so 
ethos. O conceito de tragédia aciona tanto as teclas da litera
tura ~uanto as da história. 

À sombra das maiorias ruidosas: civilização e 
barbárie na obra de Rodolfo Teófilo 

Frederico de Castro Neves (UFCE) 
A obra deixada por Rodolfo Teófilo é de uma riqueza 

inestimável para o historiador, especialmente por sua diversi
dade. Esle farmacêutico incomum deixou registrada a sua 
época em vários esti los: romances, contos, versos, textos 
políticos, crônicas, livros técnicos, etc. Era mesmo com a 
intenção de deixar para os pósteros uma impressão de seu 
tempo e de sua cidade (Fortaleza) que ele escrevia. Entre suas 
preocupações, seja no âmbito funcional ou não, encontram-se 
certamente os temas da seca e da Oligarquia, situando o seu 
ponto de vista naquele campo de visão no~malmente deno~ni
nado de política. De certo modo, estes dOIS temas se confun
dem nos livros de Rodolfo Teófilo, na medida em que os 
cteitos perniciosos das secas são atribuídos à incúria dos 
Governos, especialmente os governos oligárquicos inspirados 
por Nogueira Accioly. Esta comunicação preten~e examinar 
a presença dos pobres na obra de Teófilo, espeCIalmente no 
romance A Fome e no conto A Violação, discutindo como ele, 
em consonância com o pensamento predominante neste 
período, percebe a pobreza como uma ameaça à c~vilização e 
à construção dc uma Nação moderna e desenvolVIda. 

No Tempo das Províncias: Alencar e o 
regionalismo romântico 

Elio Chaves Flores (UFPB) 
Autor de uma quantidade inigualável de obras, José de 

Alencar pretendia construir um Romance Brasileiro a partir 
do somatório de sertanejos, índios e gaúchos. Mas numa terra 
de províncias, sua~ intenções lhe valeram um ce~to de~gost.o 
pelas críticas recebidas. Assim, a queixa ale.ncanana SIl~t::I
zou o epitáfio da sociedade da exclusão: aqUI, onde a opllllao 
é terra sáfara, e o mormaço da corrupção vai crestando todos 
os estímulos nobres; aqui a alma envelhece depressa. 
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(CC-94) Medicina, Doenças e Instituições: difer
entes questões sobre a Saúde no 

Brasil 
Saúde Pública e Governos Positivistas - os limites 

da prática 
Beatriz Teixeira Weber (UFSM) - Coordenadora 
Os governos gaúchos, após a proclamação da República, 

assumiram uma perspectiva positivista, consolidada na Con
stituição Estadual de 1891. A perspectiva sobre saúde pública 
desses governos baseava-se no princípio de liberdade indi~id
ual, sendo contrários a quaisquer intervenções sobre a saude 
das pessoas, inclusive contra a vacinação, o isolamento dos 
doentes em lazaretos ou a desinfecção dos residentes. Outro 
princípio orientador era a liberdade pro~ssional, não ha;e.ndo 
nenhuma exigência de formação especifica para os medlcos 
que atuassem no Estado. Nesse contexto especifico, pret~nde
se discutir como se organizou a prática dos governos gauchos 
frente a situações epidêmicas, como a gripe espanhola de 
1918, e frente a doenças que tinham um grande índice de 
mortalidade, como a tuberculose. A organização de um 
serviço de saúde pública devia limitar-se ao SO':O~TO de emer
gência, mas contradizia-se na atividadc cotidIana com a 
adoção de medidas que os positivistas condenavam, como a 
vacinação, o isolamento e a desinfecção. 

Importações Impertinentes: o tráfico de africanos 
e as doenças do Brasil 

Jaime Rodrigues (UNICAMP) 
Estas reflexões são parte de uma pesquisa em andamento 

sobre as relações sociais a bordo dos navios negreiros que 
cruzavam o Atlântico. Tais ret1exões debruçam-se sobre uma 
parte da produção intelectual de médicos do final do .s~culo 
19 e início de 20 que atribui aos africanos a responsabIlidade 
pela introdução de inúmeras doenças no territó~io. brasileiro. 
Raramente esses escritos puderam dar provas obJetivas de que 
os africanos eram os responsáveis pela introdução das 
doença". Seus argumentos baseavam-se quase que exclusi
vamente nos relatos dos viajantes ou na historiografia tradi
cional do século 19. O eas~ emblemático é o da lepra, mas 
outras moléstias também foram vistas como legados dos afri
canos (escorbuto, varíola e doenças transmitidas por mosqui
tos). 

Temos, assim, alguns elementos para discutir o interesse 
médico sobre a questão racional no Brasil para relativiLÂr a 
suposta objetividade do conhecimento médico. Por fim, temos 
um desafio: recuperar a doença no âmbito da experiência dos 
africanos desembarcados no Brasi I, tema até hoje não enfren
tado pelos historiadores da medicina e da escravidão no Brasil. 

Os progressos da Sciencia versus os obstáculos da 
sociedade: uma análise das lutas pela Construção da 
Psiquiatria no Rio Grande do Sul 

Yonissa Marmitt Wadi (UNIOESTE) 
O problema da legitimidade do saber médico-psiquiátrico 

e dos limites de seu poder sobre a loucura são questões que 
estão na ordem do dia, em razão da luta pela desinstitucion
alização da loucura, com a conseqüente substituição do 
sistema hospitalocêntrico por redes de atenção integral em 
saúde mental. Porém, compreender a situação contemporânea 
da psiquiatria - com seu correlato institucional -, que para 
atores como Michel Foucault e Robert Castel, não é nada mais 
do que a radicalização de um processo de dominação do louco 
que começou muito antes dela se constituir, requer uma 
análise da pré-história e da história da medicina mental. 
Assim, neste texto, lançando um olhar sobre o cenário - o 
Hospício São Pedro (POItO Alegre/RS), entre os anos 



1884/1894 -, analiso alguns dos movimentos táticos, da es
tratégia de antigos alienistas para instituir relações de poder, 
através da conquista de espaço institucional destinada à guarda 
dos loucos. Estes movimentos que configuram um espaço de 
luta do saber médico por espaço, reconhecimento e poder, 
marcado por críticas, descompassos e instabilidades, são parte 
do processo de construção da psiquiatria no Rio Grande do Sul 
e condição para compreendermos sua modernidade. 

Estações de Águas, Estações de Cura: a intervenção 
do saber médico na construção do espaço urbano 

Walkiria da Costa Campos (UFMG) 
Este trabalho tem por objetivo recuperar as práticas e dis

cursos médicos que nortearam o uso de águas mineromedicinais 
e a construção de cidades exclusivamente voltadas a tal fim, as 
estações de cura ou, simplesmente estações hidrominerais. 
Através do estudo de Poços de Caldas - aclamada como a 
maior estância da América do Sul e cuja construção se dá nos 
moldes europeus -, pretende-se discutir o imaginário con
struído pela medicina, sua concepção de cidade e de doenças, a 
relação médico/paciente, sua proposta de tratamento e cura, sua 
intervenção no espaço urbano (via orientação aos governos 
municipais e estaduais) e no universo do lazer. Por outro lado, 
há também uma grande preocupação em captar o olhar do 
curistalbanhista sobre a cidade e sua demanda por novas formas 
de sociabilidade (como a introdução de cassinos) que alterariam 
profundamente o perfil asséptico da estação de cura, subver
tendo a ordem médica. De certa forma, o que se pretende é 
dissccar a vida de uma estação de cura em seus aspectos terapêu
ticos, morais e mundanos, fundamentalmente. 

(CC-95) Pesquisas Institucionais - Memória e 
História 

Igreja e Sociedade - Memória e Historia 
Luct7ia de Almeida Neves (PUC/UFMG) 

Coordenadora 
Trata-se de projeto de Pesquisa c organização de arquivo 

oral em desenvolvimento na PUC-Minas, com os seguintes 
objetivos: 

· organização do acervo documental da Cúria Metropolitana 
· recuperação e escaneamento dos jornais católicos da He

meroteca da PUC 
· incorporação do acervo bibliográfico do Professor Edgar 

da Mata Machado à Biblioteca da PUC-Minas 
· coordenação de pesquisas, cujo tema refira-se à relação 

Igreja-Sociedade no século XX, Minas Gerais. 
O projeto já está em andamento. Foi iniciada a recuperação 

dos jornais da Hemeroteca da PUC e a organização do Arquivo 
da Cúria Metropolitana. 

Memória e História: Visões de Minas 
Lígia Maria Leite Pereira (UFMG) 
Trata-se de projeto de pesquisa em História Oral, ora em 

desenvolvimento na UFMG. O Projeto inclui três áreas básicas: 
elites públicas e privadas; cidades; partidos e sindicatos. 

Atualmente, o acervo do Programa conta com mais de 300 
horas gravadas sobre sociedade, política, cultura, economia e 
cotidiano em Minas Gerais. O objeto é a produção de fontes 
documentais e a produção de análises a partir dos depoimentos. 

UFMG - Memória e História 
Maria Efigênia Lage de Resende (UFMG) 
Recuperar a proposta política c intelectual do projeto de 

fundação da Universidade de Minas Gerais, a trajetória insti
tucional e sua vicissitudes - em espe~ial os reflexos da 
Revolução de 30 sobre a frágil autonomia universitária emer
gente nesta instituição, o processo de federalização e o reforço 
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da quebra da autonomia universitária, a Universidade das 
gerações dos anos 40 e 50 em Minas Gerais, o longo e crítico 
período do Estado Autoritário-militar, que assimila em boa 
parte, mais também deforma, c muito, a Reforma Univer
sitária que nascia e se desenvolvia no espaço da Universi
dade - é a coordenada fundamental da pesquisa que ora se 
propõe. Por outro lado, além desses grandes temas, inseridos 
e analisados nos quadros do processo político, econômico e 
social do país, o presente projeto pretende levantar e ordenar 
informações sobre a dinâmica das transformações básicas 
na vida da UFMG, como a criação de novas Unidades, a 
abertura de novos campos de conhecimento, sua (re)estru
turação como Instituição dedicada ao ensino, à pesquisa e à 
extensão. 

(CC-96) A multiplicidade das cidadanias para 
o Homem Antigo 

O Estatuto da Mulher no Egito Imperial 
Cláudio Prado de Mello (UFRJ) - Coordenador 
O Período Imperial foi uma época particularmente sig-

nificativa na História Egípcia. A quantidade de Material 
Arqueológico reservada nos permite reconstituir com certa 
precisão grande pat1e do que poder-se-ia chamar de estatuto 
da mulher, ou lugar da mulher no tecido social. 

Rainha, Sacerdotisa, Dona de Casa, ou mesmo Escrava, 
a Mulher Egípcia tinha uma posição de destaque na So
ciedade e muitas vezes galgava posições elevadas no 
Aparelho Estatal. 

O objetivo deste trabalho é de expor alguns aspectos que 
permitem reavaliar o papel da mulher como uma cidadã, no 
contexto de uma Sociedade com uma Estrutura Sócio
Política c Religiosa de características singulares. 

Pensamento Confuciano e a hierarquização 
social na China 

André da Silva Bueno (UFRJ) 
O estudo da Ética Confuciana é de vital importância para 

compreensão do processo de formação do conceito de ci
dadaniado Homem Chinês. Pela sua analise, investigaremos 
a estruturação hierárquica da sociedade Chinesa Antiga e 
seus desdobramentos. 

Tendo em vista tal objetivo, consideraremos alguns as
pectos como principais na interpretação do saber de Con
fúcio (em chinês, Kon Fu Tzi) 

· suas origens e perspectivas históricas 
· as interpretações filosóficas possíveis acerca do mesmo 
· e suas aplicações no contexto social, 
determinando a partir daí a extensão e influência que esta 

corrente atingiu no desenrolar da formação ideológica do 
povo Chinês. 

Transformações econômicas e sociedade 
hebraica 

Mônica de Souza Alves da Cruz (UFRJ) 
Esta é uma pesquisa que está sendo realizada para con

fecção da monografia de final de curso de graduação, do 
curso de História, do IFCS-UFRJ, sob orientação da Profa. 
Maria Christinade Caldas Freire Rocha. Nela são abordadas 
as condições sociais e econômicas presentes, durante o 
reinado de Salomão, rei hebráico do século X, a.c. 

As inovações produzidas ao longo de seu reinado, fize
ram com que a Tradição, a base de sustentação da ideologia 
de poder do Estado Hebraico, tosse abalada, provocando o 
acirramento de antigas tensões, agora trazidas à tona. Com 



isso, abalou a própria integridade político-intelectual do reino, 
pela sua divisão em dois outros reinos. 

Relações de prestígio e poder entre Celtas e 
Massaliotas 

Adrienne Baron Tacla (UFRJ) 
A presente comunicação integra o projeto de pesquisa 

Massalia e a Helenização dos Celtas, onde objetivamos anal
isar as relações entre os gregos de Massalía e os celtas da 
Provence, segundo a teoria da Arqueologia Social, visando 
compreender o aumento de complexidade (passagem do 
estágio de chefia para o de Estado) dos celtas estabelecidos 
na região de Provence, por meio dos fluxos de bens de 
prestígio e/ou necessidade, bem como dos fluxos de infor
mação que, em verdade, constituem esferas de interação entre 
as sociedades massaliota e celta. 

Assi m, no presente momento, nos encontramos anal isando 
as relações comerciais entre Massalia e os Celtas da Europa 
Central, privilegiando o estudo dos fluxos de bens de 
prestígio, durante os séculos VI e V a.e. e o seu papel no 
aumento de complexidade da sociedade celta de Hallstatt 
então uma sociedade de chefia. E, para tanto, tomamos como 
documentação base as tumbas principescas (Fürstengrabe) da 
Europa Central referentes a este período. 

(CC-97) Vivências Medievais 
Fabiano Femande,'I (UFRJ) - Coordenador 
As Beguina,'I - A mulher entre a inclusão e a 

exclusão na ordem social 
Denise da Silva Menezes do Nascimento (UFRJ) 
O presente trabalho objetiva analisar a espiritualidade das 

mulheres na Europa Ocidental nos séculos XII e XIII, período 
no qual os movimentos religiosos femininos se generalizam 
com participação, inelusive, das camadas populares. Dentre 
estes movimentos destaca-se as beguinas. Para tanto preten
demos analisar os manuais inquisitoriais. 

No período de crise, as beguinas dedicavam-se à caridade 
e a evangelização dos pobres. Entretanto, o desenvolvimento 
dessa espi ri tualidade dá lugar à ameaça de subversão por parte 
das mulheres, já que estas evangelizavam em língua vulgar e 
tem contato direto com o povo, questionando, assim, o papel 
da Igreja, enquanto mediadora entrc divino e o humano. 

Sabá - uma análise histórica 
Sooraya Karoan Lino de Medeiros (UFRJ) 
O presente trabalho, parte integrante da pesquisa 

monogrática, pretende analisar o sabá, reunião diabóliea e 
profana por excelência, nos séculos XIV e XV, na Europa 
Ocidental. 

As descrições do sabá na Europa Medieval são idênticas, 
salvando pequenos detal hes e raras exceções. Essas descrições 
chegaram até nós por meio dos processos inquisitoriais, onde 
os relatos dos inquisidores e dos acusados formam peças 
perfeitas do imaginário medieval. 

Nestes, verificamos o processo de inclusão ou exclusão de 
grupos sociais, mulheres e homens, que perdem a sua ci
dadania, o seu rosto ou a sua voz, ganhando novos contornos 
através do jogo bem/mal, do lícito/ilícito, da legalidade/ile
galidade. 

Tendo isto em vista, parece-nos importante observar o 
conjunto de símbolos do sabá presentes no cotidiano destas 
pessoas. 

Cocanha: o sonho medieval da fartura 
Flávia Gonçalves (UFRJ) 
Pretendemos analisar as imagens de fartura presentes na 

Coeanha, terra fabulosa de abundância e maravilhas con-
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struídas pelo imaginário medieval como uma síntese de todos 
os sonhos humanos, exagero e radicalização da imagem popu
lar de paraíso. Deve-se compreender a Cocanha como uma 
utopia na longa duração, uma vez que encontramos suas raízes 
ainda na Antigüidade e sua disseminação se dá na Europa 
Medieval e moderna, sendo possível encontrar vestígios da 
mesma ainda no século XX. É necessário também lembrar 
que, sendo fruto da imaginatividade popular, o universo 
temático da Coeanha, que engloba diversos outros aspectos 
além da fartura, está ligada ao universo eultural em que se 
estabelece, permanecendo assim sempre atualizada em suas 
diversas leituras ao longo dos séculos. 

Merlim entre mito e a história 
Bianca Rosa do Nascimento (UFRJ) 
O presente trabalho fàz parte de nossos estudos para a 

realização de uma monografia necessária ao final do curso. 
No processo de cristianização ocorrido na Europa Medieval, 
verificamos o encontro e o desencontro entre o paganismo e 
o cristianismo. Como resultado disso muitas figuras são 
criadas pelo imaginário coletivo, entre elas, está Merlim. 

Pretendemos neste trabalho analisar o viés desta figura. 
Através da qual encontraremos o processo de formação da 
cristandade ocidental. Para isto seguiremos a história social 
como linha metodológica. 

(CC-98) A Idade Média Multifacetada 
Gracilda Alves (UFRJ) - Coordenadora 
Reconquista e Repovoamento na Perspectiva de um 

Estudo Regional 
Fabiano Fernandes (UFRJ) 
A pesquisa proposta visa o estudo do repovoamento como 

elemento de integração, fixação e sobrevivência de grupos 
sociais na região de Pombal, Soure, Ega, Redinha e Louriçal. 
Nosso corte temporal restringe-se ao período do século XI ao 
XIII, mais precisamente da independência do condado Portu
calense ao término do Reinado de Afonso 111. O viés deste 
recorte tornou-se desejável, tendo em vista a natureza da 
massa documental por nós manuseada, assim como pelo fato 
de havermos constatado a ausência de estudos para a nossa 
região no período estipulado. Trabalharemos freqüentemente 
com documentação advinda de cartórios reais e monásticos, o 
que nos permite resgatar o modus vivendi de senhores e 
trabalhadores rurais nas suas múltiplas facetas, tomando como 
centro a terra, com suas culturas, localizações, rendimentos, 
guerras e muitos outros elementos que se pode estipular. 

O renascimento da cidadania pagã em Roma, 
durante o governo de Juliano, o Apóstota 

Cláudio Umpierre Carlan (UFRJ) 
O presente trabalho faz parte de um projeto de dissertação 

de mestrado que visa analisar o período de conturbações 
ocorridas no mundo romano, conhecida como ANTIGÜI
DADE TARDIA, sofrendo uma série de profundas mudanças 
durante o século IV d.e. 

O objetivo desta pesquisa é realizar um exame do choque 
entre o paganismo e o cristianismo no viés das questões de 
eidadania dentro do Império Romano. 

No processo de formação da cristandade, encontramos 
diversas atuações eonOituosas não só de foro particular, como 
imperial, pois o cidadão está vivenciando a angústia deste 
deslocar permanentemente e de diversos questionamentos 
decorrentes do seu papel de cidadão e de sua relação com o 
Estado. 

O Burguês e a conquista de seu espaço 
Mônica Selvatici (UFRJ) 



Analisaremos, neste trabalho, as transformações sociais 
ocorridas pela transição de um mundo feudal para outro mar
cadamente burguês. Dentro deste contexto, nos centraremos na 
visão burguesa acerca dessa nova realidade na qual o indivíduo 
e o particular superam o coletivo tão enaltecido dentro da 
realidade feudal. 

Assim, perceberemos o comportamento de um segmento de 
forte expressão - a alta burguesia - frente às contradições 
criadas por uma sociedade dotada de uma nova reprodução 
social que se contrapõe a uma antiga estrutura moral e 
ideológica fundamentada pela Igreja. Para esta análise teremos, 
como fonte, trechos da obra The Caner bury tales, de Geoffrey 
Chaucer. Estudaremos, portanto, a Inglaterra do século XIV. 

Aforar e Arrendar: uma relação entre senhores e 
camponeses 

Hugo M.M.C. Rosa e Silva (UFRJ) 
O trabalho que ora apresentamos é fruto de uma bolsa de 

pesquisa vinculada ao CNPq que se pretende tornar assunto para 
a monografia de final de curso e, possivelmente, para cursos de 
pós-graduação. Analisaremos neste trabalho a questão do afora
mento e arrendamento no território português dos século XIII e 
XIV. 

A terra é o grande universo catalisador de todas as relações 
sócio-político e econômicas. É ela que garante a vida e a 
sobrevivência do homem. No caso do período medieval, ela é 
não só este catalisador, mas, sim, o palco de toda esta sociedade 
- que segundo Hilário Franco Júnior era uma sociedade basi
camente agrária, pois ela direta ou indiretamente viveu da 
função dela. A nossa análise tem por base a História econômica 
a qual nos permite perceber a função do homem como constante 
modificador das realidades históricas. 

(CC-99) Professores do ensino de História: quem 
somos? 

Os professores de história do 20 grau na rede 
estadual de Minas Gerais 

Betânia Gonçalves Figueiredo (UFMG) 
Coordenadora 

A partir dos questionários aplicados em amostragem repre
sentativa de professores da rede estadual de Minas Gerais, 
atuando com História no 20 grau, investigamos as suas perspec
tivas e suas representações sobre ensino de história. Por outro 
lado, buscamos mapear a formação do quadro docente atuando 
na rede estadual de Minas Gerais no ensino de História do 20 
Grau. 

Professores do ensino de história: quem somos? 
Ciro Flávio de Castro Bandeira de Melo (UFMG) 
Avaliação e análise da experiência de professores de lo e 20 

graus com diferentes perfis e níveis de atuação diversificados. 
As pesquisas buscam identificar os projetos de ensino e perspec
tivas profissionais em alunos recém-formados e professores há 
anos na rede estadual. 

Graduados em História e experiências no ensino de 
10 e 20 graus: um estudo de caso 

Marcelo Badaró Mattos (UFF) 
O objetivo da comunicação é discutir os rumos atuais dos 

cursos de graduação em História na perspectiva da formação do 
professor que atua no ensino de lo e 20 graus. São apresentados 
os resultados de uma pesquisa exploratória realizada a partir de 
entrevistas com um pequeno grupo dc ex-alunos do curso de 
História da UFF, formados nos anos 80, em que se procurou 
precisar sua inserção nas redes pública c privada de ensino 
básico, sua experiência como professores de História e as re-
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lações que estabelecem entre esta experiência e os anos de 
formação na graduação em História. 

(CC-IOO) Poder e cidadania na capital plane
jada: interpretações sobre cem anos da história de 
um espaço 

Belo Horizonte: da cidade-conceito às práticas do 
espaço 

Vera Chacham (UNICAMP) - Coordenadora 
Michel de Certeau ( 1994) considera que é por volta do 

século XVI que ocorre a transformação do fato urbano em 
conceito de cidade. Essa instauração da cidade pelo discurso 
utópico e urbanístico consiste, entre outras coisas, nos diz 
Certeau: na produção de um espaço próprio, isto é, a organi
zação racional deve recalcar todas as poluições t1sicas, 
mentais ou políticas que a comprometeriam; no esta
belecimento de um não-tempo ou sistema sincrônico para 
substituir as resistências inapreensíveis e teimosas das 
tradições. Mas, assim como Certeau não situaem um espaço 
específico este discurso e processo histórico, também não 
localiza temporal ou espacialmente a sua degradação, a 
degradação da cidade-conceito e o retorno das práticas. 
Pretendemos, nessa exposição, situar determinadas carac
terísticas da história de Belo Horizonte na perspectiva 
teórica de Michel de Certeau. 

Belo Horizonte: O planejamento técnico do 
espaço 

Maria Ester Saturnino Reis (FUNCEC) 
Michel Foucault afirma que [ ... 1 seria preciso fazer uma 

História dos Espaços que estudasse desde as grandes es
tratégias da geopolítica até às pequenas táticas do habitat da 
arquitetura institucional passando pelas implantações 
econômico/políticas [ ... ]. (Microflsica do Poder, p. 212). 
Apresentando o problema dos espaços como um problema 
histórico, a perspectiva teórica aberta por Foucault revelou
se importante para a análise de alguns problemas ligados à 
construção da capital mineira. Pretendemos em nossa ex
posição, abordar alguns desses aspectos tendo por ponto de 
partida a idéia da construção da cidade como fruto de todo 
um investimento político frente ao espaço. 

O direito à Cidade 
Anny Jackeline Torres Silveira (UFMG) 
O trabalho tem por objetivo discutir o exercício do 

direito à cidade - o direito de todos os cidadãos ao gozo do 
espaço urbano - tomando como cenário a capital mineira. 
Planejada em fins do século XIX, pode-se dizer que Belo 
Horizonte já nasce de um ato de poder, onde os iguais, para 
os quais o espaço público foi pensado e preservado, se 
compõem por aqueles a quem coube organizar o destino da 
própria cidade. Isso aponta para o fato de que a idéia de 
planejamento pode, muitas vezes, deixar supor uma cidade 
democraticamente partilhada, mas, na maioria delas, ela se 
revela como uma realidade excludente, disciplinadora c 
opressora. Porém, se apenas mais recentemente, os estu
diosos têm identificado a incorporação da expressão direito 
à cidade entre outras diversas reiviildicações nas políticas 
urbanas, não é dit1cil reconhecê-la nas práticas dos habitan
tes das cidades de outros tempos e, no caso de Belo Hori
zonte, de todos aqueles que não foram pensados enquanto 
indivíduos fruidores do seu espaço: operários, despossuídos, 
prostitutas, boêmios ... Mas, ainda que não pensados, esses 
cidadãos também se mostram e marcam seus lugares entre 
os traços criados pela comissão dos engenheiros, fazendo 
sobreporem-se cidades diversas na cartografia belorizontina 



- expressão de identidades, mas, em especial, de diferenças 
e conflitos. 

Belo Horizonte: Uma interpretação 
Ciro Flávio de Castro Bandeira de Melo (UFMG) 
Discute-se a relação de poder e cidadania na capital plane-

jada. Discute-se uma interpretação para o planejamento de 
Belo Horizonte ligado basicamente à idéia de fundação. 

(CC-IOI) Imagens da civilização nos trópicos 

A metrópole e a civilização 
Regina Helena Alves da Silva (UFMG) 

Coordenadora 
Em fins do século XIX c início do XX um projeto civili

zador para o Brasil passava pela il1\'enção de uma metrópole, 
entcndida como clemento constitutivo da nacionalidade. Ape
sar da~ inúmeras diferenças raciais, regionais, etc., tínhamos 
um destino comum c o caminho para ele seria aberto pelos 
novos bandeirantes herdeiros daqueles que ampliaram as ter
ras brasileiras. A eles, cabia no início do século XX, construir 
a civilização necessária para habitar a nova nação republicana. 

Nesta redescoberta do Brasil, São Paulo seria a cidade que 
cumpriria um papel primordial. Era a capital do estado mais 
rico e próspero e, na condição de uma metrópole cosmopolita 
deveria gerar os elementos constitutivos da civilização: o 
progresso cconômico e industrial, a modernização artística e 
o homem novo brasileiro. 

Jeitos do Brasil 
Heloi<.a Maria Murgel Starling (UFMG) 
O presente trabalho tem por objetivo contrapor o projeto 

hegemônico de modernização desenvolvido no Brasil a partir 
dos anos 50 ao texto literário apresentado por Guimarães Rosa 
em 1956 com a publicação do Grande Sertão: Veredas. Nesse 
sentido, Grande Sertão: Veredas parece formular uma pro
posta de releitura intensa do Rrasi I Republicano bem como de 
seu duplo compromisso - qual seja, construir uma nação e 
figurar o princípio político que a identifica. Ao fazê-lo, 
caminha na direção oposta à da história monumental eelebra
tiva, em busca das formas disjuntivas de representação de um 
P()\'O, de uma nação, de uma cultura. Funciona, a rigor, como 
um gigantesco mapa alegórico onde se desvelam traços estru
turantes de nossa identidade, superando os termos em torno 
deste debate toda as vezes em que estes termos estiverem 
organizados pela contraposição de dois centros, duas civili
zações, duas visões de mundo. 

Os olhos daqui e de lá 
Thais Velloso Cougo Pimentel (UFMG) 
Viagens de brasileiros ao exterior, na primeira metade do 

século XX, é o tema deste trabalho. Viajar - condição para 
elevar o sllieito à condição de moderno - era não só visitar 
outros países e conhecer outras culturas. A viagem traduzia, 
sobretudo, uma disposição para a mudança, t1sica ou mental. 
A partir do contato com outros povos, sua história e sua 
cultura, os brasileiros se perguntam sobre suas diferenças e 
potencialidade. Em suas viagens, ao observar o outro, estes 
\iajantes necessariamente relletiam sobre si mesmo, bus
ca,;do entender o que eram os elementos constitutivos da 
nossa identidade, o que a fazia única, e se estávamos no 
caminho certo da civilização. Este o conceito fundante das 
viagens de brasileiros para fora do Rrasi I no período histórico 
delimitado pela pesquisa. 

Civilização da Ilação: a produção do direito e a 
. rwciedade bra ... ileira 

Luiz Duarte Haele Arnaut (UFMG) 
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A análise da produção intelectual (discursos, pareceres, 
notas de aula, artigos) dos professores e homens públicos 
ligados à Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais, revela 
uma preocupação em apreender e interferir na dinâmica da 
sociedade brasileira na virada do século XIX para o século 
XX. Esta intervenção pretendia civilizar a sociedade 
brasileira, transformando-a em Nação. Para tanto defendiam 
a necessidade de cultuar o passado e seus heróis, bem como 
de instituir a moralidade do trabalho. 

(CC-I02) Preservação e Organização de Acervo 
Documental: os autos do Fórum da comarca de Lon
drina (1934-1970) 

Preservação e organização de acervo documental: 
os autos do Fórum da Comarca de Londrina 
(1934-1970) 

Enezila de Lima (UEL) - Coordenadora 
A comunicação do projeto Preservação e Organização de 

Acervo Documental: os autos do fórum da Comarca de Lon
drina (1934-1970) objetiva divulgar uma experiência de tra
balho realizado por uma equipe de seis professores c cinco 
alunos, dos quais três são bolsistas do CNPq. Esse projeto 
objetiva preservar e organizar os autos do Fórum da Comarca 
de Londrina, em estado de deterioração pela ação de agentes 
biológicos e que foi transferido para o CDPH, em regime de 
comodato, após negociação com o Poder Judiciário. 

Em virtude da grande renovação teórico-metodológica 
ocorrida nos estudos históricos, ampliando o conceito de fonte 
histórica e de documento, os autos de proeesso se constituem 
em material de grande importância para o estudo das so
ciedades. Sendo assim, pretende-se relatar essa experiência de 
organização documental. 

O meretrício em Londrina (1945-1955) 
Suseli Cristiane Alves (UEL) 
O presente subprojeto que apresenta como tema O 

Meretrício em Londrina (1945-1955) está inserido na<; per
spectivas de trabalho do projeto Preservação e Organização 
de Acervo Documental: os autos do Fórum da Comarca de 
Londrina (1934-1970). Este projeto objetiva desenvolver me
todologia de preservação e organização de acervo documental 
- autos do Fórum da Comarca de Londrina - com aproxi
madamente 8.000 autos. Chama a atenção no conjunto destes 
autos, o número de processos envolvendo meretrizes, como 
vítimas ou rés, em conflitos ocorridos em espaços públicos ou 
privados. Com base nestes autos estamos desenvolvendo o 
trabalho proposto no subprojeto acima citado. 

Violência, cotidiallo e urbanização de Londrina 
nos anos 50 

Rony Mazetti (UEL) 
Violência, Cotidiano e Urbanização de Londrina nos anos 

50, subprojeto da pesquisa Preservação e Organização de 
Acervo Documental: Os autos do Fórum da Comarca de 
Londrina (1934-1970) pretende proceder a análise do proc
esso de urbanização de Londrina-PR, considerando as tramas 
sociais estabelecidas no processo de organização da cidade, 
através da leitura dos autos criminais do Fórum da Comarca 
de Londrina. A pesquisa privilegia os anos 50, visto que foi 
nesse período que a cidade experimentou um assustador cre
scimento populacional e um grande afluxo de divisas advindas 
da economia cafeeira. Através da leitura dos autos é possível 
constatar as mudanças no processo de urbani7.ação e o en
volvimento da população em crimes e conflitos . 

As representações sobre a morte: análise de 
inquéritos policiais de suicídio (1934-1970) 



Silmara Roberta de Oliveira (UFRJ) 

o subprojeto As representações sobre a morte: análise de 
inquéritos policiais de suicídio (1934-1970) tem, enquanto ob
jetivo, fazer um estudo sobre as representações da morte através 
da análise de inquéritos policiais de suicídio (1934-1970). Está 
inserido num projeto maior - Preservação e Organização de 
Acervo Documental: os autos do Fórum da Comarca de Lon
drina ( 1934-1970) 

O exame inicial do cot~unto dos autos do Fórum da Comarca 
de Londrina, revelou a existência de um número signiticativo 
de casos de suicídio na cidade. Essa constatação faz supor a 
ocorrência de modificações sociais, culturais e políticas no 
interior da sociedade londrinense. 

(CC-I03) Os leais vassalos do rei e a construção do 
mundo colonial 

Ilmar Rohllof de Mattos (UFF) - Coordenador 
Entre cidadãos e vassalos: os luso-brasileiros e a 

colonização neerlandesa no Brasil 
Heloísa Meireles Gesteira (UFF) 
O Recife Holandês tornou-se o centro político administra

tivo mais importantc da região dominada pelos neerlandeses na 
primeira metade do século XVII. Durante a administração do 
Conde Maurício de Nassau - 163711645 - houve um investi
mento mais nítido na construção de um núcleo urbano para 
abrigar o novo governo: a Cidade Maurícia. A construção desta 
cidade traduziu uma das maneiras de conquistar os homens para 
o projeto colonizador dos Países Baixos. Nesta apresentação 
discutiremos a relação estabelecida entrc o governo da Colônia 
Batava c os luso-brasileiros que pemaneneram na região. O que 
buscaremos mostrar será o reconhecimento de que a existência 
dc um espírito de tolerância, durante o governo de Nassau, 
permitiu que os luso-brasileiros ao mesmo tempo que partici
passem do novo projeto que buscava se impor - quando eram 
chamados para fazer parte do governo ocupando o cargo de 
escabino, pudessem se declarar católicos c venerar o Rei de 
Portugal, principalmente após a Restauração da coroa por
tuguesa. 

O Santo, o Rei e a Cidade: o Rio de Janeiro entre 
Guerra e Conversão 

Ricardo Mariella (UFF) 
Observaremos nesta comunicação a coalizão de agentes de 

distintas procedências espaciais, étnicas e sociais, provocada 
pela fundação da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A 
retomada da Guanabara dos índios arredios à conversão e dos 
franceses fazia parte da construção da franja de segurança, 
espaço construído socialmente, no qual os planos de ordenação 
colonial encontrariam as condições mínimas para efetuar-se. 
Tanto a construção da franja de segurança, como a fundação da 
Cidade, foram possíveis na medida em que as circunstâncias 
históricas promoveram a reunião de esforços em torno de ob
jetivos comuns. 

As ameaças de invasão ao Rio de Janeiro e a lealdade 
dos vassalos ultramarinos 

Maria Fernanda Bicalho (UFF) 
A cidadania na América portuguesa durante o período colo

nial pressupunha a fidelidade dos vassalos ao monarca. Esta 
fidelidade era posta à prova - sendo inúmeras vezes reiterada 
e muitas outras ameaçada - quando o perigo de uma invasão 
estrangeira intimidava moradores e funcionários régios das 
cidades litorâneas. A presente comunicação tem por objetivo 
discutir os diversos contextos em que a ameaça de invasão, ou 
a simples chegada de uma esquadra estrangeira na cidade do 
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Rio de Janeiro no século XVIII, punha em causa a ordem e 
os vínculos entre colônia e metrópole, matizando a lealdade 
e a submissão dos vassalos ultramarinos ao monarca por
tuguês. Tal análise contemplará portanto os discursos e as 
visões contrastantes dos diferentes atores em questão: agen
tes colonizadores do Reino, autoridades reinóis na colônia 
e os leais vassalos naturais do país. 

História e Mito, coroando o Brasil 
Rodrigo Bentes Monteiro (USP) 
A comunicação a ser apresentada trata da vinda da corte 

portuguesa para o Brasil em 1808, e de como este evento foi 
vivido de maneira diferenciada por metropolitanos e colo
niais. Do lado português, as pressões estrangeiras, a tristeza, 
esterilidade e destruição de uma terra sem rei. Do ponto de 
vista brasileiro, a felicidade em acolher aquele que, enquanto 
mito, atuava como o grande elemento justificador da colo
nização, o maior de todos os colonizadores. Sermões ecle
siásticos, danças de escravos, desfiles militares e outras 
manitestações festivas atestavam, desta forma, que a corte 
portuguesa foi recebida triunfalmente no Rio de Janeiro, 
ignorando as difíceis circunstâncias que a fizeram viajar. 

(CC-I04) Dimensões do espaço colonial 
limar Rohloff de Mattos (UFF) - Coordenador 
O vazio: o Sertão no imaginário da Colônia nos 

séculos XVI e XVII 
Maria Elisa de Sá Mader (Colégio Teresiano) 
O trabalho analisa as diferentes imagens do sertão pre

sentcs nos relatos de viagens, crônicas, narrativas, diários e 
cartas de descobridores, viajantes, missionários e cronistas 
portugueses que viveram e/ou percorreram a colônia nos 
séculos XVI e XVII. Partindo da caracterização da coloni
zação portuguesa no Brasil em sua dupla dimensão: mercan
til e religiosa, o sertão aparece em oposição ao conceito de 
Região Colonial. Ambos expressam a dominação exercida 
pelo colonizador sobre o espaço colonial, daí a importância 
da constituição de um saber sobre este território do vazio
o sertão. Este é condição de um poder que implica na 
imposição de uma ordem colonizadora estabelecida por duas 
instâncias de poder: a Fé e o Império. A Região Colonial é, 
assim, o cheio, o espaço que está preenchido pela ordem 
colonizadora. Constitui-se no mundo da ordem do Estado e 
da Igreja. O sertão é o território do vazio, o domínio do 
desconhecido, o espaço ainda não preenchido pela cvloni
zação. É, por isso, o mundo da desordem, domínio da 
barbárie, da selvageria, do diabo. Ao mesmo tempo, este 
território do vazio é povoado de imagens ora negativas, ora 
positivas, construídas a partir dos elementos existentes no 
imaginário desta época, revelando um certo quadro sócio
cultural do Renascimento português. 

A aldeia como região - uma reflexão 
Eunícia Barros Barcelos Fernandes (UFF) 
Construída no bojo das relações sociais, a localização 

social cria um código de conduta e expectativa para essas 
mesmas relações sociais. Exemplifico. O lugar social do 
índio na colônia teceu-se do contato com o português e 
mesmo que numa redefinição constante - a cada novo 
contato, reafirmando ou contestando a base desse lugar-, 
ele passa a mapear atitudes. A presente comunicação pre
tende identificar a materialização de limites através das 
relações entre jesuítas e indígenas, caracterizando o al
deamento como uma região colonial especifica e propor, a 
partir deste estudo, uma reflexão sobre a construção de 
lugares sociais. 



o Sermão de Vieira e o Maranhão do século XVII 
Beatriz Catão Cruz Santos (UFF) 
A proposta é apresentar os resultados da pesquisa que 

desenvolvi no mestrado, reunidos na dissertação O Pináculo 
do temp(l )0; o Sermão do Padre Antônio Vieira e o Maranhão 
do século XVII, defendida no Departamento de História da 
UFF, em 1994 (no prelo, pela Editora da UNB). 

A dissertação se propõe a analisar os sermões proferidos 
pelo Padre Antônio Vieira entre 1653 e 1662. Este recorte 
cronológico coincide com o período em que Vieira, um colo
nizador eclesiástico, se dedicava diretamente a conquistar as 
almas dos diversos habitantes da região do Maranhão. Em meu 
entendimento, os nove anos transcorridos na região ajudam a 
recortar a unidade de uma missão jesuítico/portuguesa - a 
missão do Maranhão - da qual Vieira participava através da 
prática cotidiana da pregação. A partir da analise dos diversos 
sermões, pronunciados nas cidades coloniais de São Luís e 
Belém ou no reino, tornou-se possível singularizar o Sermão 
como um práxis da (~poca Barroca e da sociedade colonial. 

Santa Casa de Misericárdia do Rio de Janeiro: 
assb .. tencialismo, solidariedade e poder (/780-/822) 

Mariana Melo (PUC-RJ) 
Esta comunicação pretende discutir algumas questões re

lativas à importância social e política da irmandade da Mis
ericórdia do Rio de Janeiro no final do século XVIII e início 
do XIX. Estaremos considerando não apenas o seu papel 
enquanto principal instituição de assistência da cidade, que 
através de suas práticas caritativas contribuiu para a 
manutenção de uma relativa estabilidade social na colônia, 
mas tamhém a sua importância como espaço privilegiado de 
exercício de uma determinada forma de sociabilidade que. 
pautada pelo estahelecimento de redes de solidariedade entre 
os irmãos. favorecia a construção e a reafirmação de hierar
quias sociais. 

(CC-lOS) A cidadania no mundo clássico: entre 
práticas e representações 

A euforização do Grande Homem como morte do 
Cidadão Romano nas Metamorfoses de Ovídio 

Manuel Rolph de Viveiros Cabeceiras (UFRJ) -
Coordenador 

Análise baseada na aplicação do método da leitura 
isotópicaao livro XV, versos 745 a 870, da~ Metamorfoses de 
Ovídio, mais precisamente os versos onde o poeta aborda a 
divinização de Júlio César. A idéia é demonstrar, a partir dos 
elementos retóricos empregados pelo poeta, o como são total
mente desconstruídas as condições de existência do cidadão 
romano em um regime - o Principado - que se pretendia. 
ao nível do discurso ideológico, restaurar os valores e o 
sistema republicano. 

O emprego dessa ahordagem, de cunho histórico
scmiótico, permitiu-nos, através de um controle mais rigoroso 
da análise do discurso, precisar os meios com os quais Ovídio, 
sem falar do cidadão, de forma mani festa, inviabiliza o espaço 
cívico de participação. Neste sentido, o estudo aponta também 
uma solução para a polêmica, que divide historiadores c 
latinistas, sobre o augustanismo ou anti-augustanismo de 
Ovídio, decidindo pela primeira opção, apesar do desterro 
com o qual o imperador o vitimará pouco depois de concluído 
o poema. 

As representações da democracia na Atenas do V 
século a. C. 

André Perrout Martim; (UFRJ) 
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A presente análise tem como objetivo observar como o 
ideal democrático é construído na Pólis de Atenas em meio a 
Guerra do Peloponeso, tendo em vista garantir a coesão social 
necessária para a manutenção do esforço de guerra. 

Para tal objetivo utilizamos a Oração Fúnebre atribuída a 
Péricles, contida no Segundo Livro da História da Guerra do 
Peloponeso do historiador ateniense Tucídides, que nos 
oferece um quadro da construção do ideal democrático de 
cidadania. 

Consideramos relevante para este objetivo o uso do instru
mentai teórico de Pierre Bourdieu, que em seu livro O Poder 
Simbólico, nos mostra como as expressões políticas não 
podem ser legitimadas em níveis estritamente lógicos. 

O conceito de cidadania em Atenas do V século a. C. 
Karine Dull Sampaio (UFRJ) 
A presente comunicação tem por objetivo estudar como 

estaria caracterizado o conceito de cidadania na pólis aten
iense do V século a.c., período que corresponde ao pleno 
desenvolvimento das instituições político-democráticas. 

Objetivamos demonstrar quem era este cidadão, quais as 
suas prerrogativas enquanto tal, a que tipo de participação 
política e social todos os cidadãos tinham direito, quais os seus 
deveres como membros ativos da organização sócio-política 
da pólis. Para tanto, observaremos também em que nível 
ocorria a participação do cidadão nas instituições políticas 
daquela sociedade. 

Lúcio Qüíncio Cincinato: A representação do 
Cidadão Romano no Ab Urbe Condita Libri de Tito 
Lívio 

Alex Catharino de Souza (UFRJ) 
Nosso trahalho tem por objetivo analisar, através de um 

case estudie, os Valores que compunham o ideal de Cidadão 
na Sociedade Romana durante a República. 

Lúcio Qüíncio Cincinato foi Consul em 460 a.C, foi 
Ditator em 458 a.c., quando venceu os Equos em Álgida e foi, 
novamente, Ditator em 439 a.c., quando impediu os planos 
de Espúrio Mélio, que ambicionava à Realeza. Cincinato é 
homem público arrancado do trabalho no arado para salvar a 
Res publica e que, depois deste ato heróico, ao campo retoma. 

Lendária ou não, pretendemos evidenciar o quanto esta 
narrativa, contada nos Livros'" e IV do Ab Urbe Condita 
Libri do historiador romano Tito Livio (59 a.C.-17 A.D.), é 
uma representação do Cidadão na Sociedade Romana: um 
homem que vive sem ostentação, ligado à terra, preocupado 
com a Res publica e respeitando os Mos maiorum. 

(CC-I06) Cidadania e memória na educação 
brasileira (1920-1960) 

A escola e o exílio da Memária: as reformas 
educacionais dos anos vinte 

Maria Cecília Cortez Christiano de Souza (USP) -
Coordenadora 

A educação brasileira foi marcada, desde o discurso dos 
reformadores da Escola na década de vinte, por um esforço de 
tentar constitUÍ-la como campo de aplicação de ciências; da 
Biologia e da Sociologia, mas. principalmente da Psicologia. 
Em quase todos eles, nota-se um esforço de instituir a edu
cação escolar como prática que deve ser racionalizada a partir 
da teoria e da experimentação psicológicas. E, a partir de 
Claparcde, o empenho maior da Psicologia pode ser resumido 
numa ampla reivindicação da Ação e da Inteligência contra a 
Memória, que se traduziu pela dispersão ou diminuição das 
disciplinas ditas da memória nos programas escolares, pela 
rejeição dos métodos mnemônicos e, por extensão, pela colo-



cação em segundo plano da História. Este estudo pretende 
contribuir para a análise histórica dessa questão e problematizar 
sobre o papel desse dispositivo conceituai no esvaziamento da 
escola pública brasileira como espaço de formação da cidadania. 

Memórias do Ginásio Pernambucano 
Geraldo Barroso Filho (UFPB) 
Investiga as memórias de uma inst;tuição escolar, uma 

escola pública do Recife que conta com :l1ais de ISO anos de 
existência: o Ginásio Pernambucano. Esta escola ticou marcada, 
na memória de várias gerações, como o símbolo mais acabado 
de educação pública de qualidade. Esta investigação se inscreve 
num movimento de reação contra o tratamento comumente 
dispensado na historiografia aos objetos definidos no campo 
educativo, que costuma relevar os registros dos grandes feitos, 
da monumental idade, dos fatos importantes e secundarizar as 
práticas escolares cotidianas. A opção foi iluminar um espaço 
ainda muito cercado de sombras - a sala de aula - e buscar 
ali uma expressão da realidade histórica da escola pública 
através das memórias dos sujeitos vivos dessa escola pública, 
seus ex-docentes e discentes. Buscou-se caracterizar, através da 
história oral, a educação que ~e fazia nessa instituição de ensino, 
segundo a visão de seus gestores e beneficiários. 

A imprensa e a constituição do cidadão: A TRIBUNA 
de Vitoria (1940-60) 

Lilian Rose Margotto (USP) 
A partir dos anos 40 inicia-se em Vitória (ES) um súbito 

processo de urbanização, impulsionado pela inauguração do 
Porto de Tubarão e pelo fluxo imigratório. O objetivo desse 
trabalho é analisar a forma como o jornal A Tribuna interpretou 
o impacto das mudanças sociais desse pn .. ces~o, atuando como 
difusor de usos e costumes. Adota-se assim, esse jornal como 
fonte privilegiada para se obter um entendimento sobre o modo 
como esse atuava na tentativa de propagar estilos de vida, seja 
de maneira direta - por meio da~ suas colunas de conselhos 
sobre a educação de crianças e dicas de etiqueta - ou sublimi
narmente, pelos comentários, ricos em adjetivos, embutidos nos 
textos de ocorrências policiais. Em suma, trata-se de considerar 
o jornal como uma fonte válida para o entendimento de aspectos 
relativos às práticas culturais daquela ~ociedadc. 

(CC-t 07) Cultu ra, sociedade e religiosidade em Mi
nas Gerais nos séculos XVIII e XIX 

Luiz Carlos Vil/alta (UFOP) - Coordenado,. 
A Igreja em Minas Gerais no !1éculo XVIII: O Juízo 

Eclesiástico do Bispado de Mariana 
Maria do Carmo Pires (UNESP) 
A presente comunicação tem CO.l10 objetivo estudar o tribu

nal Eclesiástico do Bispado de Mariana 110 século XVJTI, o seu 
universo de casos e sua relação com a ltt'gislação civil e ecle
siástica que era pautada nas Constituições Primeiras do Arce
bispado da Bahia. 

As mulheres no Tribunal de Mariana na Segunda Metade do 
Século XVIII 

Marilda Santana da Silva (UNICAMP) 
A presente comunicação pretende apresentar nosso trabalho 

de dissertação de Mestrado, em curso, que tem como objetivo 
estudar a representabilidade do Tribunal Eclesiástico de Mari
ana frente à população feminir.a das Miílas Gerais Setecentista. 

A Norma Religiosa na alimentação em Minas Gerais 
na primeira metade do século XIX 

Sônia Maria de Magalhães (UNESP) 
A alimentação tem um tema vasto e sua história no Brasil 

está praticamente por fazer. Esta comunicação visa analisar a 
norma religiosa e a relação com a alimentação -- os dias de 
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jejuns, abstinências e a festa - vivenciados pela população 
marianense no refeiiJo período. 

(CC-l08) Cidade, identidade e cidadanias: 
política, literatura <! movimento social 

Imprensa e política no Rio de Janeiro -1945-1964 
Carolina Granatto da Silva (UFRJ) 

Coordenadora 
O propósito desta comunicação é discutir a relação da 

imprensa carioca com a política partidária, nas duas décadas 
<;eguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. Serão abor
dados jornais udenistas, comunistas e trabalhistas. 

Suplementos literJÍrios e homens de letras no Rio 
de Janeiro dos anos }O e 40 

Muza Clara Chaves Velasques (UFRJ) 

o presente trabalh" tem como ponto central de análise a 
produção e os espaços de sociabi I idade dos literatos cariocas 
durante os anos 30 e 40. Os suplementos literários da época 
são as fontes privilegiad<ts na comunicação, por fornecerem 
um quadro de reterê~cias dos grupos e gerações de intelec
tuais e das linhas gerai.> da produção literária no período. 
Quanto ao conteúdo do~ artigos e resenhas publicadas nestes 
suplementos, a análise! se centra nos que mais diretamente 
enfocam a identidade ~arioca e as características-chave da 
literatura e dos home;;-; de letra do Rio. 

A cidade como metáfora: uma discussão sobre a 
construção da identidade carioca no contexto de 
criação do estado da ·Guanabara e da fundação do 
Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro 

Cláudia Cristina de Mesquita Garcia Dias 
(UFRJ) 

Esta comunicação tem por objetivo discutir a construção 
da identidade carioca no momento de definição de um novo 
estatuto para a cidade do Rio de Janeiro, provocado pelo 
deslocamento de sua tmdicional função como sede político
administrativa da nação, com a criação do Estado da Guan
abara (1960). Nesta p.:.rspectiva, procuraremos destacar ° 
processo de reinterpretdção da história da cidade e do caráter 
constitutivo do cidadão carioca a partir da análise das 
referências associadas no discurso político do primeiro gov
ernador da Guanabara,-Carlos Lacerda, a sua iniciativa de 
criar o Museu da Imagem e do Som, como um espaço de 
sacraliza.;ão da identidade e da memória da cidade. 

(CC-t09) Imagens do corpo e da sexualidade na 
cultura ocidental 

O corpo e a sexuulidade na historiografia 
Luzia Margarelh Rago (UNICAMP) 

Coordenadora 
Esta comunicação propõe uma reflexão sobre a emer

gência do corpo e da sexualidade no discurso da História, a 
partir da década de 70. Entende que esta entrada se dáapartir 
de vários acontecimentos sociais e intelectuais, entre os 
quais a irrupção dos movimentos sociais das minorias e o 
reconhecimento acadêmico de novos modos de pensar a 
diferença, constituídos· fora do campo de interpretação 
marxista. Nesse sentido, as formulações teóricas de Fou
cault, assim como os novos objetos trazidos desde a re
descoberta dos Annales e com a Nova História deram 
visibilidade e dizibilidade a dimensões da vida social e 
cultural até então praticamente imperceptíveis, especial-



mente nos quadros de um pensamento voltado privilegiada
mente para as questões econômicas, ideológicas e políticas. 

Representações do corpo em Portugal no século 
XVI 

Lígia Bellini (UFBA) 
A comunicação trata de noções do corpo humano em 

Portugal no século XVI, focalizando imagens iconográficas e 
verbais que expressam essas noções. A documentação anali
sada inclui textos médicos, literatura e iconografia do período. 
Duas questões, relacionadas entre si, são centralmente ex
ploradas: a questão mais geral das relações entre repre
sentações do corpo e seu contexto histórico-cultural, e o 
problema mais específico dos modos através dos quais essas 
representações expressam correntes do saber médico e 
filosótico. Um dos pressupostos deste trabalho é que a inves
tigação de imagens é particularmente reveladora das nuances 
de intluências intelectuais entre os pensadores estudados. 
Através do estudo de imagens, procura-se traçar um quadro 
das principais intluências no pensamento da elite intelectual 
portuguesa nos inícios da época moderna. A análise de repre
sentações do corpo revela a complexidade das relações dos 
pensadores portugueses com o humanismo renascentista, o 
Neoplatonismo, o pensamento escolástico e o empirismo que 
começa a desenvolver-se no período. 

Controles do corpo 
Joana Pedro (UFSC) 
Códigos penais brasileiros, desde o Império, têm, num 

processo crescente, renovado e ampliado o controle sobre os 
produtos do corpo feminino. As interpretações concretas 
destes códigos, através da análise de processos judiciais, 
apresenta-nos inovações e adaptações que permitem perceber 
nexos contraditórios: de um lado, uma política voltada para as 
camadas médias e para o controle da sexualidade das mul
heres; de outro, uma ação pedagógica de definição de com
portamentos adequados para as camadas populares, 
criminalizando práticas costumeiras. 

Mesmo que políticas públicas, de âmbito geral, promovam 
normas que ensejam a universalidade de condutas, cada lo
calidade constitui diversificadas formas de controle de práti
cas costumeiras. A administração dos corpos implica, 
portanto, práticas diferenciadas, inseridas no interior de re
lações de classe e gênero, articuladas por diferentes configu
rações culturais e históricas. 

Direitos reprodutivos e sexuais: fIXando a 
diferença e construindo a eqüidade 

Eleonora Menecucci de Oliveira (Escola Paulista 
de Medicina) 

Este trabalho propõe-se a discutir a genealogia da con
strução dos conceitos Direitos Reprodutivos e Sexuais, que 
emergiram na década de 90 como decorrência da prática social 
feminista. Esta reflexão tem como base diversas pesquisas 
empíricas e a atuação como ativista no movimento feminista 
e de saúde. 

A noção de direitos reprodutivos e sexuais rompe com a 
noção assexualizada dos Direitos Humanos, renomeando-a a 
partir do corpo como locus de prazer, de autonomia e de 
normatização pelas redes intinitesimais do poder. Na esteira 
da construção deste conceito buscaremos contribuir com o 
debate contemporâneo entre a diferença e a igualdade no 
campo da cidadania social e sexualizada. 

(CC-llO) Política no Brasil do pós-1964 
Angela de Castro Gomes (UFF) - Coordenadora 
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O acesso à informação - a política de abertura dos 
arquivos do DOPS no RJ e em SP 

Beatriz Kushnir (UNICAMP) 
Esse paper pretende analisar as políticas de acesso às 

informações contidas nesses dois arquivos da polícia política 
brasileira. Compreender as regras de acesso à informação, 
creio que é de fundamental importância para o historiador 
e/ou o cientista social, que tem no arquivo um dos seus 
principais instrumentos de trabalho. A escolha de analisar 
esses dois arquivos públicos parte da premissa de que em cada 
um desses existe uma leitura particular da legislação vigente. 
Além disso, essa polícia pode ser diferentemente apreendida 
a partir da estrutura estadual, no exemplo de SP, e a sua faceta 
de, primeiramente, um instrumento do Distrito Federal, até 
sua passagem para o estado da Guanabara, do DOPS do Rio. 
Contudo, é a dificil marca de se ser fichado no DOPS e as 
diticuldades que esse estigma impõe, que tornam as regras 
desse jogo um interessante exercício de reflexão dos limites e 
possibilidades do fazer História. 

1965: sistema partidário e incerteza. A extinção dos 
partidos políticos e as possibilidades de criação de 
novas organizações. 

Lúcia Grinberg (UFF) 
1965 é um marco fundamental para discutir uma outra face 

do autoritarismo no Brasil e da violência contra os direitos 
políticos: ele assinala a extinção dos partidos políticos então 
existentes e o início de uma nova regulamentação, rompendo 
com a experiência anterior; com o investimento político reali
zado a partir de 1945. Nesta comunicação, analiso a reper
cussão da extinção dos partidos na grande imprensa, 
especialmente junto às lideranças partidárias, assim como os 
projetos de novas organizações desenvolvidos entre o AI-2 e 
a criação de ARENA e MDR Tenho como objetivo mostrar 
como esta foi uma conjuntura de grande incerteza, quando os 
atores políticos criavan1 projetos para um novo sistema pluri
partidário, anterior a imposição do bipartidarismo. 

Exílio (Brasil, 1964-1979) 
Denise Rollemberg Cruz (UFF) 
A comunicação destacará alguns aspectos e questões da 

pesquisa realizada como tese de doutorado na UFF, cujo 
objetivo principal é estudar a experiência do exílio sob o 
regime militar inaugurado em 1964. Abordarei o que foi este 
exílio; sua importância para a esquerda brasileira; como ele 
atingiu de forma diferenciada duas gerações de exilados: os 
de 1964 e os de 1968; como evoluíram as experiências destes 
exi lados no exterior e como repercutiram no Brasil; e os seus 
valores ao retornarem ao Brasil, assim como o impacto desta 
chegada em fins dos 1970. Entende-se que procurar com
preender um pouco da historia de vida destes homens e 
mulheres é uma outra forma de i ntegrá-Ios aos aconteci mentos 
do período, analisando-os sob nova ótica. 

(CC-In) Leituras do Passado Colonial Mineiro 
Laura de Mello e Souza (USP) - Coordenadora 
O IHGB e a Inconfidência Mineira: autores e 

compêndios 
Cláudia Regina Callari (USP) 
O objetivo deste trabalho é discutir o papel do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro na constituição de um saber 
escolar especifico sobre a Inconfidência Mineira, desde sua 
fundação em 1838 até os anos iniciais da República. Muitos 
dos membros do IHGB eram autores de compêndios escolares 
e professores do Colégio Pedro lI, além de possuírem ativa 



participação na esfera política. Pretende-se mostrar ainda como 
a visão de Joaquim Norberto, autor da História da Conjuração 
Mineira e presidente do IHGB entre 1886 e 1891, incidiu 
diretamente sobe a elaboração dos compêndios escolares a 
partir de 1860. 

Vila Rica: impressões de um espaço urbano em 
construção 

Maria Aparecida de Menezes Borrego (USP) 
Esta exposição visa mostrar a configuração do espaço ur

bano em Vila Rica durante os setecentos - sua gênese e 
desenvolvimento - e a impressão que dele tiveram viajantes e 
autoridades portuguesas que estiveram nas Minas no período 
colonial. A vinculação entre formá urbana e sociedade aparece 
em demasia em seus relatos, associando a irregularidade do 
traçado a um corpo social desregrado, pouco afeito às normas. 
Essas impressões podem trazer à discussão sobre o ideal de 
cidade européia trazido pelos visitantes, a política de urbani
zação metropolitana em suas colônias e a vila que se construía 
nas Minas - fisica e socialmente - poucas vezes se adequando 
e, muitas vezes, resistindo à autoridade da Casa de Câmara 
portuguesa. 

Governadores, bibliotecas e práticas de leitura - MG, 
século XVIII 

Luiz Carlos Villalta (UFOP) 
José Antônio Freire de Andrade, 20 Conde de Bobadela, 

governador da Capitania de Minas Gerais, enviou à Real Mesa 
Censória., nos idos de 1769, uma relação dos livros que com
punham sua biblioteca, que se encontrava em sua residência em 
Portugal. Sobre a composição das Bibliotecas de outros gover
nadores das Minas tanlbém existem informações, muitas vezes 
parciais, seja em inventário, seja em correspondências, seja em 
documentos inquisitoriais. A partir dessa documentação, cen
trando-se no caso do 20 Conde de Bobadela, a comunicação 
pretende apresentar algumas hipóteses sobre a relação que os 
capitais generais de Minas mantinham com seus livros. 

Abl1io Barreto, a descoberta de Minas e a memória 
deBH 

Maria Verônica Campos (USP) 
Abílio Barreto lançou, em 1928, a obra Belo Horizonte -

memória histórica e descritiva. História Antiga, relatando a 
trajetória do antigo Curral del-Rei, local escolhido para sede da 
capital mineira em fins do século XIX, desde a descoberta dos 
veios auríferos na região até o início da construção de Belo 
Horizonte. Esta comunicação tem por objetivo analisar a forma 
como as narrativas sobre a descoberta de Minas foram res
gatadas pelo autor para a construção da memória de Belo 
Horizonte como berço de Minas Gerais, relacionando a referida 
obra com o contexto do final da década de 1920, analisando os 
elementos ressaltados e camuflados pelo autor e a intenção de 
construção de um determinado tipo de memória. 

(CC-l12) Um século de História das Artes Plásticas 
em Belo Horizonte 

Objetivos e Produção do Projeto 
Fernando Pedro da Silva (C/Artes Projetos 

Culturais) 
Um Século de História das Artes Plásticas em Belo Hori

zonte tem como objetivo a sistematização e difusão da arte no 
contexto histórico belo-horizontino nestes cem anos. A pesquisa 
histórica foi realizada por uma equipe especializada originando 
um amplo e completo banco de dados. Os resultados estão sendo 
apresentados através de exposições, Home-page na Internet, 
Banco de Dados, Livro, Fórum de palestras, Vídeo e CD-Rom. 
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O material produzido tem sido divulgado na mídia, nos 
museus e centros culturais da cidade, aeroportos e escolas 
públicas. 

Para a viabilização do projeto a C/Arte Projetos Cul
turais estabeleceu parcerias com praticamente todas as insti
tuições culturais do setor público e também com várias 
empresas da iniciativa privada. 

Modernismo e Pós-Modernismo na arte 
belo-horizontina 

Marilia Andrés Ribeiro (UFMG) - Coordenadora 
Propomos uma reflexão sobre a modernidade e a pós

modernidade artística em BH a partir da construção da 
capital mineira, cidade moderna e construída por artistas 
brasileiros e imigrantes. Enfatizamos a emergência e con
solidação do modernismo, tomando como exemplo as ex
posições dos anos 20 e 30, bem com a construção do projeto 
arquitetônico da Pampulha e a implantação da Escola Guig
nard nos anos 40. Mostramos, ainda, o questionário da 
tradição moderna e a formação de novas gerações de artistas, 
que atuaram entre os anos 60 e 90, criando novas poéticas, 
abraçando uma diversidade de linguagens e instaurando a 
cultura pós-moderna na cidade. 

Artistas populares em BH: Produção artística e 
iconografia 

Adalgisa Arantes Campos (UFMG) 
T rata-se de uma apresentação do projeto de pesquisa Um 

Século de Artistas Populares em BH que culminou em 
grande exposição ocorrida em 1996 envolvendo mais de 100 
obras de artistas belo-horizontinos. Enfocamos aspectos 
como: situação sócio-antropológica, tendências estilísticas 
e iconografias, técnicas e materiais, relação com o mercado, 
bem como a complexa definição de arte popular. Destaque 
particular é dado a Raimundo Machado Azeredo (criador do 
Presépio do Pipiripau), Rodelnégio Gonçalves Neto, Fran
cisco de Fátima Araújo, José Valentim Rosa e Amadeu 
Luciano Lorenzato. 

(CC-l13) Cidadania nas Regiões Platina e And-
ina 

O caminhos e os descaminhos da coca no Peru 
Maria Philomena Gebran (FISS) - Coordenadora 
Pretendemos, nessa comunicação, expor parte de nossa 

pesquisa sobre o uso da coca na Região Andina, especial
mente no Peru e a ligação intrínseca que ela possui com o 
homem andino desde os tempos mais remotos. 

Podemos dizer que muito antes da chegada dos espan
hóis na região andina, a coca já estava com suas funções 
demarcadas, sendo usada tanto em rituais míticos como por 
seus poderes curativos, pela medicina inca. Além de ter 
desempenhado importante papel social e econômico na 
economia de troca, servia como elemento principal nos 
intercâmbios e socialmente era usada para agregar grupos 
que de juntavam para mascá-Ia ou tomar a infusão (chá/mate 
de coca) em diferentes ocasiões sociais. Essa situação, 
porém, sofreu uma transformação quando o uso da coca 
tomou outros rumos, que não aqueles das antigas culturas e 
veio modificar o comportamento social na Região, prejudi
cando o seu verdadeiro uso pela sociedade andina de nossos 
dias. 

Cidadania e camadas populares na região platina 
no final do período colonial 

Ieda Gutfreind (UNISINOS) 
Significativa documentação composta por requerimen

tos datados do final do século XVIII e inícios do XIX, no 



sub-espaço da região platina correspondente na atualidade a 
parte do estado do Rio Grande do Sul, possibilita identificar 
e caracterizar componentes da organização dessa sociedade. 
Os requerentes, na sua grande maioria integrantes das 
camadas populares, se autodenominam suplicantes e apresen
tam uma gama bastante variada de solicitações. 

A comunicação apresenta uma análise desta documen
tação, inferindo acerca de suas práticas quotidianas e, princi
palmente, o exercício da cidadania na época. 

O Cabildo de Buenos Aires e as práticas de 
cidadania 

Heloísa Jochims Reichel 
A comunicação pretende identificar, a partir do que se 

entende por povo e cidadania no final do século XVIII e inícios 
do XIX, os temas que preocupavam os integrantes do Cabildo 
de Buenos Aires às vésperas do movimento de emancipação 
do Vice-Reinado do Prata. 

A análise e classificação das atas das reuniões realizadas 
pelo único órgão de administração colonial aberto à partici
pação dos criollos permitirão verificar a preocupação destes, 
à época, com a instalação de uma sociedade orientada pelos 
princípios do liberalismo, na qual as relações sociais se pau
tavam por critérios distintos dos do sistema colonial. 

(CC-1l4) Itajaí: construção e afirmação das elites 
Elites e redes de solidariedades 
Marlene de Fáveri (UNIVALI) - Coordenadora 
Nas décadas de quarenta c cinqüenta, as elites de Itajaí, 

cidade portuária que oportunizou a entrada da grande imi
gração no século XIX e início deste, organizaram-se nos 
espaços privados constituindo redes de solidariedade e ami
zades que reivindica para si os cargos e funções importantes 
das esferas pública c política. 

Este trabalho percebe a construção destas elites com vistas 
às peculiaridades da cidade, onde tensões étnicas estiveram 
postas, mas que se solidarizam e se misturam para manter o 
status e assegurar o poder. O fazem através de casamentos, 
participação nos mesmos clubes, indicações para cargos rele
vantes na esfera econômica e política, constando ainda a 
privatização de espaços de sociabilidade onde só aos mais 
iguais é permitido participar. 

Perceber tais redes permite pensar tráficos de influências 
que estiveram e estão ainda presentes, cuja historicídade lança 
luz às formas de exclusões e preconceitos. 

Itajaí: diversidade étnica na formação das elites 
José Roberto Severino (UNIVALI) 
Este trabalho objetiva localizar dados que possibilitem 

lançar um novo olhar sobre a constituição étnica na cidade de 
Itajaí a partir da Primeira República. Ao contrário de uma 
imagem apresentada, nos dias de hoje, como uma cidade 
portuguesa com certeza (Festa da Marejada), as fontes reve
lam diversidade. 

Porta de entrada para as colônias localizadas ao longo do 
Vale do Itajaí, a cidade também exerceu a função de mercado 
e porto exportador/importador, atividades estas visíveis 
através dos jornais e anúncios que circulavam no início deste 
século. Nesses jornais, a maioria dos comerciantes é consti
tuída de teuto-brasileiros. Também é possível perceber que a 
maioria das ruas da cidade levam nomes de teutos, os mesmos 
encontrados em Atas Eleitorais, Câmara de Vereadores, dire
torias de clubes, etc. 

O cruzamento dos dados possibilita perceber o contraste 
entre uma pretendida construção açoriana em detrimento da 
pluralidade étnica existente ao longo da história da con
strução da cidade e das elites. 
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Fragmentos e recortes: formação de elites em Itajaí 
no início do século 

Cristiane Manique Barreto (UNIVALI) 
O processo de formação das elites em ltajaí ocorreu a partir 

de certas especificidades que estão pautadas na forma como 
foi colonizada e povoada esta região. 

Com a colonização do Vale, principalmente Blumenau e 
Brusque, muitas famílias, por não se adaptarem ao regime 
agrícola, desceram o rio ltajaí e se instalaram com casas 
comerciais estabelecendo-se nas proximidades do Porto. O 
povoamento e a dinamização urbana em Itajaí esteve, então, 
estreitamente ligados à colonização do Vale do Itajaí e, en
quanto cidade portuária, tomou-se porta de entrada e saída de 
indivíduos (estuário do rio) e mais tarde de produtos da região. 

Através da junção de vários fragmentos - imigração, 
desenvolvimento do comércio e indústria, dinamização da 
vida urbana (festas, comemorações cívicas ou não, jornais, 
associações recreativas, etc.), ligações com outras localidades 
do Vale (negócios, matrimônio, germanidade) - é possível 
perceber em ltajaí uma elite se construindo e as formas de 
atuação política que perpassam na cidade e, posteriormente, 
no cenário estadual. 

(CC-1l5) A imagem em ação: cidadania e mídia 
na História Contemporânea 

Ana Maria Mauad de Souza Andrade Essus (UFF) 
- Coordenadora 

O estilo urbano, a imagem do cidadão 
Maria Cristina Volpi Nacif (UFF) 
O comunicado que será apresentado trata da questão do 

vestuário das camadas médias urbanas, visto através da mídia 
impressa, num recorte temporal inserido entre as décadas de 
30 e 60 deste século. Neste trabalho, o traje é entendido como 
objeto concreto que remete às condições técnicas, econômi
cas, culturais e sociais de uma sociedade, e por conseguinte, 
como documento para o estudo da História. 

Tal como afirma o historiador francês F. Braudel, a in
dumentária é um objeto que nos remete à sociedade que o 
produzi u. A través do seu estudo podemos resgatar os procedi
mentos técnicos, os materiais empregados, as opções estéticas, 
as relações de produção e intercâmbio, além de identificar as 
visões de mundo de um grupo social. Para este autor, o 
vestuário é uma linguagem, e como tal deve ser considerada 
em um contexto. Neste sentido, o estudo da moda usada pelas 
camadas médias urbanas, revela os códigos de compor
tamento que regulam a praxis social. Tais opções vestimen
tares usadas no ambiente urbano são entendidas como 
referencial para a moda contemporânea brasileira, tendo em 
vista o papel que a cidade do Rio de Janeiro exerce tanto como 
polo irradiador quanto como símbolo da cultura contem
porânea. 

O recorte temporal escolhido está relacionado com 
mudanças significativas nos hábitos do vestuário, tomados 
dos paradigmas importados - a moda européia e norte ameri
cana - na conformação de uma determinada imagem do 
cidadão urbano. 

Integração sonora: rádio e cidadania no Brasil, nos 
anos 40 e 50 

Lia Calabre de Azevedo (UFF) 
O sentimento de identidade, de cidadania, que une os 

integrantes de uma determinada região pode ser gestado a 
partir de inúmeras situações cotidianas e por diversos meios. 
O historiador Inglês Eric Hobsbawn em a Era dos Extremos, 
ao tratar das manifestações artísticas, da primeira metade deste 



século, chama atenção para o fato de que com o surgimento e 
proliferação do rádio, pela primeira vez, as pessoas desconheci
das que se encontravam possuíam uma grande possibilidade de 
saber o que cada uma tinha ouvido na noite anterior. Este media 
ao falar simultaneamente a um numero incontável de pessoas, 
como se tivesse fazendo para cada um individualmente, trans
forma-se num espaço privilegiado de integração social. Esta 
comunicação busca recuperar o papel cumprido pelo rádio, nos 
anos 40 e 50, no processo de construção de um ideal de ci
dadania, a partir da análise da programação radiofônica da 
época. 

Televisão e cidadania, perspectivas de estudo 
Sônia Wanderley (UERJ) 
A televisão, inegavelmente, sobressai como canal eficaz de 

fazer chegar às massas modelos de comportamento, de con
sumo, de vida, dentre outros. Contudo, ainda engatinha-se, 
principalmente nos estudos históricos, na constituição de uma 
teoria e uma prática metodológica capazes de definir mais 
objetivamente as funções que a linguagem televisual exerce e a 
natureza das relações que estabelece com seus públicos. 

O presente trabalho se detém no estudo do modelo de 
cidadania, baseado em uma visão particular de integração ra
cional, hegemônico no Brasil, nas décadas de 1960-70, e de que 
forma a utilização da TV tornou-se fundamental para a sua 
consolidação. 

A chave metodológica que desencadeia tal leitura e da 
desconstrução do texto televisivo, buscando elementos de inter
pretação de sua capacidade de mimetizar o que já foi construído 
artificialmente em realidade concreta. 

Imagens subversivas: Regime Militar e 
fotojornalismo do Correio da Manhã (1964-1969) 

Gil Vicente Vaz Oliveira (USP) 
O diário carioca Correio da Manhã foi, entre 1964-1969, a 

maior voz oposicionista da grande imprensa diária brasileira ao 
regime militar. Neste mesmo período este jornal possuía uma 
competente equipe de fotógrafos que vivenciou uma experiên
cia inédita até então de liberdade de expressão e atuação profis
sional. Através da leitura de suas páginas, de depoimentos de 
seus fotógrafos e repórteres e da análise histórico-semiótica de 
um corpus fotográfico, foi possível perceber que o fotojornal
ismo do Correio da Manhã exerceu um importante papel na 
construção de um vigoroso discurso oposicionista ao regime 
militar. 

(CC-1t6) Literatura e Cidade 
O moderno como experiência urbana nas crônicas 

de Machado de Assis 
Paulo Luiz Moreaux Lavigne Esteves (IUPERJ) -

Coordenador 
Apenas recentemente a crônicas de Machado de Assis têm 

sido objeto de estudos sistemáticos, tanto da parte de histo
riadores quanto de críticos literários. No que concerne a história, 
Machado de Assis é freqüentemente intimado a testemunhar em 
favor de interpretações que caracterizam o processo de modern
ização, seu contemporâneo, como conservador, autoritário ou 
mesmo fora do lugar. De fato, a nota cética que o autor tàz soar 
diante do aludido processo, o credencia como testemunho ex
celente. 

Nesta condição, pretende-se, uma vez mais, percorrer este 
terreno já bastante estudado, dando ênfase, entretanto, à ex
periência urbana do moderno. A hipótese de leitura que pre
tende-se demonstrar é a de que nas crônicas de Machado de 
Assis o moderno aparece como objeto de disputa e negociação 
entre arenas culturais distantes no interior do espaço urbano. 
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Nesta perspectiva, busca recuperar o moderno não enquanto 
projeto nem sequer processo senão como experiência urbana 
na qual diferentes atores encontram-se em permanente 
diálogo, tal como o exercício de leitura das crônicas 
machadianas parece sugerir. 

Mulheres viajantes percorrem o Rio de Janeiro 
Silvana Gomes Resende (UFMG) 
A proposta deste trabalho consiste em buscar desvendar 

as possíveis marcas de uma reacomodação das relações de 
gênero no contexto do processo de urbanização das cidades 
brasileiras em fins do século XIX. Estaremos trabalhando 
com alguns relatos de viagem de mulheres estrangeiras que 
percorreram o Brasil nesse momento deixando o registro de 
suas impressões. Propomos assim a reconstrução de algumas 
imagens da cidade sob a ótica feminina, bem como as 
tensões, conflitos e contradições que transparecem em seus 
textos. 

O Rio de Janeiro, cenário bastante retratado nesses rela
tos, representa nesse momento, um espaço urbano onde 
podemos perceber a incidência decisiva das propostas 
higênico-sanitaristas, normatizadoras e ordenadoras dos 
lugares sociais de seus habitantes. 

Buscaremos assim, nessa comunicação, acompanhar o 
olhar feminino das viajantes estrangeiras sobre a cidade e 
suas transformações no momento em que se afirma um 
Projeto Civilizador para o país. 

A cidade boêmia 
Anny Jackeline Torres Silveira (UFMG) 
O estudo dos espaços urbanos, seus usos, significados e, 

em especial, o debate a respeito da Memória estão, muitas 
vezes, permeados pela visão que toma a cidade como um 
texto, no qual os homens imprimem simbologias e signifi
cações diversas. Texto a ser decifrado e a partir do qual se 
torna possível acompanhar uma ou várias histórias. A vida 
de uma cidade se dá a ler em suas ruas, suas praças, suas 
casas, edit1cios. Ela está impressa em cada um desses lug
ares. Ao mesmo tempo, a cidade é também cenário de outros 
textos que constróem memórias que se perpetuam no 
imaginário urbano. 

O objetivo deste trabalho é recuperar algumas imagens 
da boemia da cidade de Belo Horizonte na primeira metade 
do século XX, através das lembranças de seus literatos. 
Espaços que se impuseram na escrita da cidade e se fixaram 
através das obras de diversos autores como Moacyr An
drade, Cyro dos Anjos, Pedro Nava, Delso Renault e Fer
nando Sabino. Lugares como o da Rua da Bahia, a região do 
meretrício, a Lagoinha, bares e cabarés, seus personagens e 
as relações e práticas sociais dos quais foram palco. 

Henrique Estrada Rodrigues (USP) 
Poeta do finito e da matéria, Carlos Drummond de 

Andrade também não escapou a condição de ser um poeta 
da cidade. Esse um tema recorrente em sua obra a partir do 
qual é possível ler uma constelação de retratos urbanos. A 
noção de retrato aliás não implica aqui reprodução. Quando 
o poeta se detém sobre o signo irônico do Rio de Janeiro ou 
sobre a mudez de Sabará, por exemplo, ele descortina uma 
geografia invisível, uma outra linguagem nas dobras da 
linguagem transparente. Certamente essa é uma experiência 
de estranhamento diante do já conhecido que não é outra 
coisa do que iniciação aos mistérios do mundo e da história. 
É o que permite retratar a cidade de uma maneira inédita 
desvelando não as regras do lugar mas sentidos inauditos. 
Não por menos é inerente a caracterização do olhar drum
mondiano como melancólico - meus olhos tem melan-



colias - capaz de transmutar qualquer possibilidade de pros
tração e inação criativa. Nessa perspectiva o que se propõe 
para a comunicação é compreender na poesia de Drummond 
o modo pelo qual seja possível caracterizar essa disposição 
melancólica cujo traço inconfundível se encontra impresso 
nos alicerces das cidades por ele retratada. 

(CC-117) História Oral e historiografia 
Quando a ideologia é mais que uma falsificação da 

realidade 
Wania Malheiros Barbosa Alves (UFES) 

Coordenadora 
A presente comunicação tem por objetivo expor sobre a 

dificuldade colocada pela historia oral na passagem da coleta 
à análise dos dados na pesquisa da história do PCB/ES. À 
medida em que as entrevistas constituem simultaneamente um 
método de investigação, um fonte de informação e de dado, o 
recurso da história oral impõe o desafio de se lidar, no ato da 
pesquisa, com o fenômeno da geração instantânea de uma 
história cultural e subjetiva dos atores. A técnica das entrevis
tas não se limita a informar o objeto, mas cria novas possibili
dades de análise do objeto em tela. 

Ideologia, fonte geradora de cultura 
Rafael Cláudio Simões (UFES) 
Nesta parte da comunicação pretende-se enfocar a ideolo

gia como fonte geradora de uma cultura antes que falar de 
mascaramento da realidade. 

Dos aspectos possíveis de análise abertos pelo processo 
das entrevistas com militantes do PCB/ES, deve-se mencionar 
os seguintes: o elemento ético-moral, o tipo e a qualidade de 
vida exercidos, o idealismo político, a idealização do passado 
e o papel do partido como instrumento de ação política e 
formador, ou suporte, da~ identidades pessoais. 

Isto foi possível a partir da verificação de que os de
poimentos possuíam uma qualidade que ia além da mera 
informação conforme se supunha a princípio. Percebeu-se que 
as respostas dadas às perguntas vinham permeadas de signifi
cados adicionais relativos ao comunismo capixaba, configu
rando este como fonte de um tipo especifico de subjetividade. 

Fontes, historiografia e escravidão 
Adriana Pereira Campos (UFES) 
A investigação histórica encontra diversas dificuldades 

durante todo seu desenvolvimento. Entre os grandes desafios 
colocados ao historiador está a abordagem apropriada das 
fontes que guardam as informações requeridas pela pesquisa. 
Em nossos arquivos existem tantos documentos colocados sob 
suspeita devido a sua ambigüidade como instrumento de 
informação. Tal fato, portanto, revela que a escolha da fonte 
histórica não é uma simples decorrência da pesquisa de deter
minado problema, ao contrário, o historiador elege os docu
mentos de sua investigação segundo sua escolha teórica. 

Nesta comunicação, pretendemos discutir os marcos teóri
cos que atualmente orientam a investigação histórica que 
utiliza fontes judiciais para o estudo da escravidão. Há um 
recente movimento de historiadores que organiza suas pes
quisas com base nestes documentos e que promove uma 
reorientação da interpretação da escravidão brasileira. Anal
isaremos a conexão entre estas novas interpretações e o uso 
de fontes quc anteriormente estavam abandonadas nos ar
quivos e distantes do interesse dos historiadores. 

As fontes cartoriais e a historiografia da escravidão 
Ll'ollor Araújo Santana (UFES) 
Esta comunicação tem como objetivo discutir o emprego 

de fontes cartoriais na afirmação do conceito de BRECHA 
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CAMPONESA. Trata-se de uma prática dos senhores de 
fixação do escravo à terra através da produção de sua sub
sistência, implementada principalmente na segunda metade 
do século XIX. Este conceito aponta para uma compreensão 
diferenciada da sociedade escravista, conforme ficou con
hecida através da historiografia. 

Mesmo o registro desta prática estando disponível em 
documentos espalhados pelos cartórios das regiões escravis
tas, o conceito de Brecha Camponesa continua inexplorado. 
Esta lacuna se relaciona com a visão singular de escravidão 
produzida pela historiografia tradicional, que não credita im
portância às formas de submissão do cativo para além dos 
marcos da violência. 

(CC-118) Estado, controle social e cidadania 
Plantacionismo e hegemonia conservadora 
Francisco Carlos Teixeira da Silva (UFRJ) -

Coordenador 
Análise dos mecanismos de dominação conservadora, em 

especial o monopólio da terra e a subaltemização dos trabal
hadores na República Velha. 

Controle social no cotidiano da pobreza -
1808-1850 

Marcello Otávio Neri Campos Basile (UFRJ) 
O objetivo desta comunicação é analisar a intensificação 

- a partir da transferência da Corte Portuguesa para o Rio de 
Janeiro, em 1808 - do controle e da repressão sobre os 
segmentos livres pobres na cidade, tendo em vista a afirmação 
de uma dada ordem social, condizente com a nova e promis
sora condição do Rio de Janeiro de sede do Império Português, 
em um primeiro momento, e da Nação Independente, no 
desdobramento deste processo. A documentação utilizada 
consiste, principalmente, de autos de processos criminais e de 
fontes policiais da época enfocada. 

Loucura e cidadania: a psiquiatria brasileira no 
início do século XX 

Lázara de Azevedo Carvalhal (UFRJ) 
A constituição do campo psiquiátrico brasileiro no início 

do século foi marcada pela medicalização do social, em outras 
palavras, por um processo de exclusão e tutela de todos os 
indivíduos que negassem o discurso de autocontrole (histeria, 
uso de álcool e drogas, práticas do espiritismo, etc.) e que não 
representavam uma força produtiva dentro da sociedade. 

(CC-119) Cidadania, Consumo e Política 
Francisco Carlos T. da Silva (UFRJ) 

Coordenador 
Transições de Regimes Autoritários à Democracia 

110 Brasil 
Alessandra Carvalho (UFRJ) 
Nos períodos de redemocratização, o engajamento e a 

atuação dos diferentes grupos sociais são determinados para 
definir o alcance do regime democrático a ser estabelecido. 
Buscaremos trabalhos com autores que elaboraram tipologias 
para estes períodos de transição, importantes para a análise 
das redemocratizações brasi lei ras, entendendo que nestes mo
mentos a questão dos direitos de cidadania é colocada em 
evidência. 

Estado e indústria de consumo no Brasil 
Flávio Limoncic (UFRJ) 
Análise das relações entre Estado e burguesia no Brasil 

face aos projetos desenvolvimentistas no período JK. Pro
curar-se-á analisar as diversas correntes teóricas dedicadas à 



análise do papel do Estado como incentivador da industriali
zação. 

Humor e cidadania no Estado Novo e na Ditadura 
Militar 

Samantha Viz Quadrat (UFRJ) 
Através das charges publicadas na Revista Careta (Estado 

Novo) e no jornal Pasquim (Ditadura Militar) podemos perceber 
a presença da ambigüidade no humor por eles produzido. Ao 
mesmo tempo que buscavam um espaço para combater o auto
ritarismo, reproduziam os estereótipos socialmente aceitos por 
eles como, por exemplo, o caipira brasileiro, toda feminista é 
feia, todo homossexual é afeminado, etc. Esta reprodução nos 
revela que as idéias sociais destes periódicos não acompan
havam as suas idéias políticas. 

(CC-120) Neo-conservadorismo e cidadania 
Francisco Carlos T. da Silva (UFRJ) - Coordenador 
A ascensão da nova direita nos Estados Unidos -

1989-1997 
Sabrina Evangelista Medeiros (UFRJ) 
Este trabalho dedica-se à ascensão dos movimentos de Ex

trema Direita nos Estados Unidos, classificando-os dentro de 
uma nova New Right, diterente daquela que surgiu a partir da 
Segunda Guerra Mundial. Neste sentido, objetivo é traçar uma 
análise do surgimento e atuação, no período de 1989 a 1997, 
destes movimentos utilizando como fontes principais periódi
cos manuais acessados através da Internet. Para tanto, utilizarei 
conceitos como: extremismo de direita, nova direita, milícia e 
terrorismo. 

A Nova Direita na Federação Russa 
Marcelo Ramalho (UFRJ) 
Análise dos agrupamcntos de direita na Federação Russa no 

período entre 1991 e 1997. Procurar-se-á relacionar os agru
pamentos da direita tradicional czarista, com as agremiações 
formadas ainda no período soviético, como Pamyat e a nova 
direita representada pcla PLD de Jirinovsky. 

Trallsformações do capitalismo 110 elltreguerras e 
ascellsão do fascismo 

Alessalldra Carvalho (UFRJ) 
Analisar a ascensão do fascismo a partir das transformações 

na forma de regulação da economia capitalista e os desdobra
mentos destas mudanças na sociedade. Enfase na construção de 
um novo Estado, com maior poder de intervenção e regulação 
social, e na aliança entre grupos sociais que deram sustentação 
ao fascismo, com seus objetivos e interesses. 

(CC-t2I) História e identidades: loucura, poder e 
religião 

Maria de Fátima Silva Gouvêa (UFF) 
Coordelladora 

Idelltidade, loucura e humallismo 
Thereza B. Baumallll (UFF) 
Pretendemos analisar os conceitos de identidade e alteridade 

a partir de representações iconográficas do louco no contexto 
dos séculos XV e XVI. Instrumento de auto-compreensão, 
figura bifronte, espelho da humanidade que reflete a dualidade 
dc cada ser, o louco emerge como signo de ambivalência que 
caracteriza a concepção de humanistas no Renascimento. 
Utilizaremos as fontes iconográficas nas obras 1\ Nave dos 
Loucos de Sebastien Brant (século XV) e nas dc Pieter 
Brueghel, O Velho (século XVI). 
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Eugenia e Loucura - O discurso médico e o 
surgimento do Manicômio Judiciário do Rio de 
Janeiro nos anos 20 

Laurinda Rosa Maciel (UFF) 
As décadas de 20 e 30 na cidade do Rio de Janeiro, no 

que se refere aos médicos psiquiatras, podem ser caracteri
zadas pela disseminação de um discurso de caráter eugênico, 
buscando uma fundamentação na degeneração racial como 
um dos pressupostos que pudessem explicar a loucura. O 
Manicômio Judiciário surge em 1921, sendo o primeiro do 
Brasil e da América do Sul reunindo, num mesmo espaço, 
asilar os loucos criminosos e os criminosos loucos, tecendo 
uma ampla rede de imbricamentos entre Medicina e Justiça. 
O propósito da pesquisa é tentar descobrir de que maneira 
se deu esta prática no universo da instituição, a partir de 
pressupostos teóricos que se fixam na questão da purificação 
racial, através da doutrina eugênica. 

Colonização, religião e cidadania no século XIX: 
A Freguesia de S. João Batista de Nova Friburgo 

José Carlos Pedro (UFF) 
A presente comunicação examina a montagem da 

colônia de Nova Friburgo sob a égide do catolicismo oficial 
no século XIX, os conflitos existentes entre protestantes e 
católicos ulteriores. A partir das dificuldades econômicas 
sofridas pela Europa com as guerras napoleônicas, um 
grande caudal humano dirigiu-se para a América do Norte. 
Neste processo, um grupo de colonos suíços é encaminhado 
ao Brasil após longa negociação entre Sébastien-Nicolas 
Gachet (diploma suíço) e D. João VI. No contexto de mi
gração, já estava prescrito a vinda exclusiva de famílias 
católicas, entretanto, entre os colonos católicos chegaria um 
grupo de protestantes que logo após a chegada ao Brasil 
seriam compelidos a abjurar dos erros de Calvino e Lutero 
de forma a desenvolverem melhores condições de vida 
naquela sociedade oficialmente católica. Em 1824, chegaria 
à freguesia de S. João Batista de N. Friburgo uma nova leva 
de colonos, estes protestantes, sob a direção do Pastor 
Frcderico Sauerbronn. Ao longo da colonização de N. 
Friburgo (1820/31), os conflitos se estabeleceram e se de
senvolvem a partir do tratamento diferenciado. Nossa pes
quisa visa examinar o alcance social desta segregação em 
conflitos ulteriores. 

Compadres 110 poder: famílias e poder municipal 
em Juiz de Fora (1853-1889) 

Patrícia Falco Genovez (UFF e UFJF) 
Aborda as questões mais pertinentes em relação ao 

diálogo existente entre a historia política e a história da 
família. Procura analisar a origem das famílias que domi
naram a política local a partir da doação de sesmarias. Neste 
sentido, ressalta as diversas relações familiares e as várias 
famílias que integraram a Câmara Municipal da cidade de 
Juiz de Fora no período de 1853 a 1889 e o seu significado 
no estabelecimento das redes de poder da região circunviz
inha à cidade. 

A importância dos ancestrais e da tradição que repre
sentavam eram fator apreciado na escolha dos homens bons 
que estariam aptos a entrar nas câmaras municipais, servindo 
de parâmetro e de referência, apesar das mudanças efetuadas 
ao longo da primeira metade do século XIX com relação à 
autonomia do poder local. A família se tornava um requisito 
importante, embora não fosse o único, para se conseguir um 
agraciamento como um título de nobreza ou uma comenda. 
Fazer parte da Câmara significava, pois, o reconhecimento 
público de que se participava do grupo dos melhores. O fato 
é que a possibilidade de relacionar a história da família com 



a história política nos permitiu perceber que a Câmara de 
Vereadores de Santo Antônio do Paraibuna reunia, na ver
dade, todos os compradores no poder, nomes e sobrenomes 
que integraram ou formaram grupos tradicionais atraindo, 
para sua órbita famílias influentes da localidade, seja através 
do compadrio ou do matrimônio. 

(CC-I22) Homens Bons, Ofícios mecânicos e al
motacés no Brasil setecentista 

Maria de Fátima Silva Gouvêa (UFF) 
Coordenador 

Os oficiais mecânicos e a Almotaçaria de limpeza 
na Bahia 

Wilson de Oliveira Rios (UFF) 
A presente comunicação tem por objetivo chamar a 

atenção para o fato de que a Almotaçaria, cargo de caráter 
fiscalizador da administração urbana, portanto só acessível a 
homens bons ou afins, sofreu ampliações e adaptações, 
segundo as necessidades ou peculiaridades de cada área ur
bana, o que possibilitou a ascensão de outros grupos sociais, 
entre os quais os oficiais mecânicos, impedidos pela legislação 
de exercerem cargos públicos. Dois fatores parecem ter con
tribuído para isto: a necessidade/uti lidade, que levaram à 
incorporação dos oficiais mecânicos aos mecanismos de ad
ministração das cidades, sem, contudo, a delegação do exer
cício pleno de poder; e a escolha por critérios de capacidade 
ou de relações pessoais, acima da qualificação social. Pes
quisas realizadas nas atas do Senado da Câmara da cidade do 
Salvador, tendo como foco os oficios mecânicos e a vida 
urbana durante o século XVIII, revelaram a existência do 
almotacé de limpeza, figura encarregada de fiscalizar a lim
peza das ruas da cidade. Tal cargo foi ocupado por oliciais 
mecânicos em mais de uma ocasião. 

O Almotacé Cidadão: Limites e possibilidades de 
ampliação do exercício de cidadania através da 
atuação dos Almotacés 

I!duardo de Assunção Coelho (UFF) 
E no contexto da sociedade colonial luso-brasileira (1790-

182), cujo pólo irradiador do projeto de Império luso
brasileiro é a cidade do Rio de Janeiro e onde assume 
primordial importância para a sua plena consecução a ação 
dos poderes locais representados pelo Senado da Câmara, que 
se situa a questão sobre a qual versará o seguinte estudo. 

Neste sentido, perceber através da atuação dos Almotacés 
- elementos encarregados da fiscalização das atividades 
comerciais e do abastecimento da cidade - um certo esforço 
no cumprimento das suas funções de fonna a desempenhá-Ia 
da melhor maneira possível afim de alcançarem as honras da 
cidade, consistirá no principal movimento pelo qual se abor
dará a qucstão da cidadania na tentativa de vislumbrar os 
limites e as possibilidades de ampliação de seu exercício. O 
prcsente trabalho sc constituirá portanto da análise dos prin
cipais casos nos quais este movimento seja característico. 

O cidadão Almotacé: inserção política e ascensão 
social nos quadros do poder local do Império 
luso-brasileiro 

Danielle Cristina M. Pereira (UFF) 
O intuito desse trabalho é apresentar um estudo sobre a 

posição dos homens que vieram a ocupar o cargo de almotacé 
no Senado da Câmara do Rio de Janeiro (1790-1821) dentro 
do quadro de ascensão social e econômica desta cidade. Isto 
será realizado através do questionamento da forma de inserção 
dos mesmos na estrutura do poder local, articulando ainda esta 
inserção com a própria com a própria noção de perteneimento 
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ao Império luso-brasileiro e a trajetória pessoal desses 
~omens, bem como da pesquisa a respeito dos laços que os 
ligavam aos demais membros da administração colonial da 
cidade. 

Desta maneira tentar-se-á vislumbrar os motivos e as vias 
~elas quais estes homens eram investidos no cargo, de
Illleando o perfil do cidadão que era eleito almotacé indicando 
a~n?a pistas que possam desvendar os diferentes iugares so
CiaIS ocupados por aqueles que eram aceitos para o exercício 
do cargo, assim como também aqueles que se recusavam a 
aceitá-lo. 

(CC-I23) História, mulher e cidadania 
Do lar para a escola e da escola para o lar 
Diva do Couto Gontijo Muniz (UnB) 
Entendendo que homens e mulheres se constituem como 

sujei.tos masculinos e femininos por um processo amplo e 
contll1uado que se dá através de representações e práticas 
sociais masculinizantes e feminizantes e que isso OCOlTe numa 
dinâmica de relações, recupero, nesta pesquisa, a construção 
dc gênero no interior do espaço educacional. 

Especificamente, investigo como os primeiros colégios 
religiosos femininos de Minas Gerais do século XIX -
Macaúbas, Providência e N .S. das Dores - consistiram-se em 
espaço privilegiado para a formulação/reformulação de 
espaços, papéis e imagens femininas, legitimando wna ordem 
social assentada na desigualdade social e de gênero, na hier
arquização entre cidadãos-ativos,cidadãos-não ativos e não
cidadãos. 

Abriram alas: Chiquinha Gonzaga e a cidadania 
Cléria Botêlho da Costa (UnB) 
Neste texto tento mostrar como a prática cotidiana da 

maestrina Chiquinha Gonnlga contribuiu para democratizar a 
música do nosso país e como ela conquistou este espaço numa 
sociedade que demarcava rigidamente o espaço feminino: a 
casa para a mulher, o salão para a dama e a rua para o escravo 
e a mulher de vida. 

Enfim, quero mostrar como a produção musical de 
Chiquinha Gonzaga ampliou o espaço social na sociedade 
brasileira no tinal do século XIX e início do século XX bem 
como as dificuldades, agonias e os sonhos que a motivaram a 
tal realização. 

Equivalentes mas não iguais 
Claudia Costa Brochado (UnB) - Coordenadora 
Sendo os escritos femininos uma das fontes mais impor-

tantes para observar as mulheres como sujeitos ativos da 
história, e mais ainda, de uma história própria, procuro de
monstrar que a análise de tais fontes é indispensável para a 
construção de uma História das Mulheres. Através de uma 
aproximação ao que há de específico no discurso feminino 
bastante perceptível nas autoras medievais, é possível obser~ 
var a postura polemizadora feminina frente a questões su
postamente imutáveis na cultura de seu tempo. Questões que 
se relacionam muitas vezes aos preconceitos vinculados ao 
seu sexo. Nesse sentido, vemos um autora catalã do século XV 
questionar os estereótipos que rodeiam a figura de Maria 
Madalena, dando uma versão original à história desta person
agem bíblica. 
. Será també~ ~a baixa Idade Média, momento em que a 

all1da pouco dISSImulada misoginia gera o movimento da 
Querelle des femmes, quando o estranhamento entre os sexos 
provoca manifestações da extrema violência contra as mul
heres (vide, por exemplo, a famosa caça às bruxas). As mul
heres não somente não participam diretamente da violenta 
cultura masculina como serão suas maiorcs vítimas. Observar 



um trajeto específico feminino no percurso da história é princi
palmente constatar uma forma diferenciada de mediação com o 
mundo. 

As Quebradeiras de côco babaçu: cidadania, 
identidade e meio ambiente 

Vera B. Alarcón Medeiros (UnB) 
As Quebradeiras de côco babaçu formam um segmento do 

campesinato brasileiro que associa o trabalho na agricultura 
com a atividade extrativista. O trabalho de coleta do babaçu e a 
extração de suas amêndoas é realizado exclusivamente por 
mulheres e crianças, e da renda desse trabalho dependem mil
hares de famílias camponesas dos estados do Maranhão, Piauí, 
Pará e Tocantins. Em face de um quadro de acelerada decom
posição das condições de sobrevivência e trabalho, as mulheres 
agroextrativistas do babaçu buscaram solucionar seus proble
mas por meio do esforço coletivo. As várias associações de 
Quebradeiras criadas a partir dos aos 90, formam a espinha 
dorsal do que se conhece hoje como o Movimento Interestadual 
das Quebradeiras de côco Babaçu. A própria designação que
bradeiras de côco adquiriu dentro do processo organizativo uma 
dimensão política que,juntamente com a produtiva, conformam 
a identidade destas camponesas. Entende-se que o acesso à 
cidadania depende da afirmação da identidade de Quebradeira 
de côco e, também da preservação do meio ambiente. 

(CC-124) Cultura e Gênero I 
Magali Gouveia Engel (UFF) - Coordenadora 
A Rainha Santa e a Corte dos Miseráveis: caridade 

e poder na Baixa Idade Média Portuguesa 
Georgina Silva do Santos (UFF) 
Conhecida como uma das grandes obras de D. Leonor, 

esposa do monarca português D. João 11, as Misericórdias 
tornaram-se no século XV um veio importante na construção do 
papel assistencialista encarnado pela primeira dama do paço. 
No entanto, antes destas tornarem-se um substantivo próprio no 
torrão luso e ganharem terreno no vasto Império Português, D. 
Isabel de Aragão, a Rainha Santa, ao tornar-se viúva, criava no 
primeiro quartel do século XIV um hospital com o seu próprio 
nome para o cuidado dos pobres e moribundos, cristalizando em 
solo lusitano a associação entre a senhora do paço e a prática da 
caridade e, por conseguinte, um paradigma para as futuras 
Misericórdias. 

As várias figuras de Flora Tristan: Viajante, 
socialista e mulher 

Moema de Rezende Vergara (UFF) 

Flora Tristan viajou por diversos países em sua vida. A 
viagem teve conteúdos diferentes para esta francesa que viveu 
na primeira metade do século XIX. Contemporânea de vários 
socialistas como Fourier, Owen, entre outros, Flora acreditava 
que sem ter algo a dizer às mulheres, o socialismo não teria êxito. 
Flora teve uma vida pessoal bastante agitada, onde teve que lutar 
para ser reconhecida pela família paterna, pela guarda dos fi lhos 
e contra um marido violento. 

O presente trabalho pretende dar conta destas diversas figu
ras vividas pela personagem, utilizando o conceito de gênero 
como categoria de análise. 

Nos Malabares da Crônica: os escritos de Carmen 
Dolores na imprensa do Rio de Janeiro. Entre 1904 e 
/910 

Janise de Souza Paiva (UFF) 
A realização deste trabalho permite, a um só tempo, conhe

cer uma escritora distante da memória atual e analisar as 
questões que envolviam a participação feminina no ambiente 

128 

das letras do início do século XX. Deste modo, será possível 
compreender um pouco do viver feminino através dos escri
tos de Carmen Dolores, publicados nos Jornais O País e 
Correio da Manhã, entre 1904 e 1910. 

As crônicas da escritora constituirão o fio condutor para 
se pensar as maneiras pelas quais se dava a inserção das 
mulheres letradas na sociedade da época. Os escritos da 
autora assumem assim, papel privilegiado na leitura que aqui 
se fará acerca do cotidiano da cidade, do lugar social 
atribuído ao trabalho intelectual feminino e das imagens 
então construídas a respeito da idéia de masculino e femin
ino. 

(CC-125) Reflexões sobre as histórias das ciên
cias e a ciência moderna 

Da Machina-Mundi à Machina-Faber: a 
concepção mecanicista de mundo e as bases 
intelectuais da revolução industrial 

Luiz Carlos Soares (UFF) - Coordenador 
Este trabalho pretende mostrar as influências da con

cepção mecanicista de mundo - hegemônica nos meios 
filosóficos e científicos a partir da publicação das obras de 
Isaac Newton - na vida cultural e intelectual do século 
XVIII europeu e, sobretudo, na profunda transformação do 
sistema produtivo que ocorreu a partir da Revolução I ndus
trial. O entendimento da natureza e do mundo como um 
sistema mecânico sem vida e exterior ao Homem - a 
Machina-Mundi - foi o ponto de partida para se compreen
der a vida social e os diversos domínios com base numa 
perspectiva mecânica e sistêmica, que transcendia, com suas 
leis objetivas e regulares, a dimensão individual da vida 
humana. Por outro lado, a compreensão gradativa da so
ciedade como um sistema objetivo e possuidor de um me
canismo de funcionamento, desenvolvida no século XVIII 
(sobretudo pelos filósofos da Ilustração), possibilitou a in
trojeção (também gradativa) desta nova racionalidade na 
vida quotidiana. Assim, influenciada por wna lógica social 
também mecanicista, a Revolução Industrial procurou es
tabelecer uma concepção de ordenamento mecânico no 
processo de produção sob a lógica do capitalismo emergente 
no final do século XVIII e início do século XIX. 

A História e as Histórias das Ciências 
Carlos Alvarez Maia (Observatório 

Nacional/CNPq) 
Este é um trabalho de história das histórias das ciências 

e também de crítica reflexiva ao afastamento ocorrido entre 
a sub-disciplina história das ciências e a disciplina história. 
Ele parte da constatação de que a produção das histórias da 
ciências é um empreendimento de historiadores ausentes, e 
que esta ausência do historiador tout court decorre da forma 
de relação estabelecida entre aquelas histórias, as ciências 
por elas historiadas e a organização dessas ciências na 
sociedade. Sua meta é analisar criticamente as relações entre 
a historiografia das ciências e as ciências na sociedade 
norte-americana, durante a passagem do laissez-fàire ao 
welfàre state, isto é fazer a história dessas relações. Tais 
marcos políticos delimitadores coincidem com a permanên
cia de um modelo hegemônico presente nas diversas 
histórias dasO ciências desenvolvidas, desde o inicio da 
década de 1930 (tomado como o fim do laissez-faire) até a 
edição da obra mestre de Kuhn, em 1962, A estrutura das 
revoluções científicas. Neste segundo momento, sociedade 
e ciência organizavam-se de acordo com outros parâmetros 
políticos, ideológicos e conceituais, engendrados nos 



Estados Unidos durante e depois da " Guerra Mundial. É a 
fase da big science, da era pós-industrial e da tese do fim das 
ideologias nas sociedades ocidentais. 

A renovação da perspectiva como modo de 
ampliação do saber científico e de elaboração da 
virtude cívica no Renascimento - Leon Battista 
Alberti 

Antônio Edmilson Martins (PUC-RJ, UFF e 
UERJ) 

Lcon Battista Albcrti. florcntino, é um dos homens do 
primeiro renascimento mais envolvido com o desen
volvimento da reflexão cicntífica, tornada, cntretanto, cm seu 
registro cultural c envolvendo não só as representações da 
natureza, mas também a produção artística, predominante
mente em sua dimensão arquitetônica, c a produção social. 
Neste sentido, Alberti é o humanista que coloca em discussão 
a perspectiva a partir da passagem da noção de espaço aglom
erado para a de espaço relacional, sintetiza a marca do mod
erno no humanismo da renascença. As conseqüências dessa 
discussão acabam por incluir de modo decisivo na ordenação 
do ci\'ismo urbano das cidades italianas, especialmente 
Florença, c produzem um conjunto de propostas que re
lacionam o crescimento urhano ao aprimoramento dos valores 
cívicos. O ohjetivo da comunicação é, portanto, examinar a 
rcflexão dc Alberti, acentuando a renovação que scu pcn
samcnto provoca na cultura do primciro humanismo. 

(CC-126) História, Memória e Religiosidade no 
Piemonte da Chapada Diamantina 

Memória e Cidadania em um projeto de História 
da Cidade 

Raphael Rodrigues Vieira Filho (UNEB-FFPJ) -
Coordenador 

Nossa comunicação pretende abordar as experiências de 
um Projeto de História da Cidade. 

A partir do projeto entramos em contato com a comuni
dade e percebemos que muitas pessoas na região tem o cos
tume de guardar documcntação em suas casas. Assim, 
passamos a trabalhar com atividades estimuladoras de 
memória c tamhém na conscientização da importância dela 
para toda a comunidade. 

Dessa forma, o ato de escutar e documentar narrativas de 
vida passa a scr mais que tirá-Ias da lcmbrança pessoal, para 
estahelecer relações de cumplicidade e troca de experiências 
estimulando novas falas e uma nova posição frente à história 
de cada um e à história da comunidade. Para nós a memória 
trahalhada dessa forma leva a uma atuação mais consciente, 
ou scja, cstimula a cidadania. 

Trahalhamos também com nossos alunos estimulando os 
mesmos a trabalhar com documcntação primária existentc no 
Arquivo Púhlico do Município de Jacobina. 

O coronelismo na Chapada e Pie monte 
Moisés Oliveira Sampaio (UNEB) 
Os coronéis surgem na rcgião baiana da Chapada Diaman

tina, como hraço político de uma elite favorecida pelo cre
scimento economlco proporcionado pela mineração. 
Lideravam famílias extensas ou clãs, das quais faziam parte 
não apenas os parentes consangüíneos, mas também os agre
gados, cabras, jagunços c aliados políticos, centralizados sob 
sua égide paternalista. Além de proteger os interesses do 
grupo, dominavam todas as instituições do poder local. 

Dominando sozinhos ou com adversários, todos os 
coronéis segucm os mesmos preccitos hásicos, o paternal-
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ismo, o voto de cabresto, a eleição fraudulenta ou a utilização 
do poder econômico para se perpetua politicamente. 

Nosso trabalho pretende desvendar o contexto geral do 
coronelismo na região do Piemonte e da Chapada, na primeira 
república, e mais especificamentc o caso do coronel Fran
cisco Dias Coelho, um negro nascido antes da abolição, mora
dor da região do Morro do Chapéu que teve uma grande 
influência política e social em toda a região. 

Pretendemos mostrar como eram as relações de poder 
entre os coronéis e como foi a atuação destes com a população 
em geral. 

Distrito do Paraíso - Um exemplo de ocupação 
no Piemonte 

Vanicléia Silva Santos (UNEB) 
A abertura de estradas de rodagem na década de 1940, pelo 

Governo do Estado da Bahia, estabeleceu novas rotas para 
ligar Salvador às cidades do sertão baiano. 

As novas rotas não levaram em consideração os caminhos 
tradicionais utilizados desde as primeiras experiências de 
povoação do sertão baiano. 

Nossa comunicação pretende abordar um caso típico de 
movimento populacional ocorrido no município de Jacobina, 
onde um distrito, Itapeipú, sofre uma importante diminuição 
populacional e surge um outro, Paraíso, em conseqüência das 
mudanças de rotas das rodovias que ligam Jacobina às outras 
regiões baianas. 

Trabalhamos com fontes orais tentando apreender como 
foi o impulso inicial para essa mini migração e como essa 
mudança afetou o cotidiano das pessoas e suas relações so
ciais, econômicas c políticas. 

Fanatismo e Religiosidade na Chapada 
Fabrízia Oliveira Sampaio (UNEB) 
A religiosidade, sobretudo a popular que emana do povo, 

excrce uma influência muito grande sobre seus seguidores 
principalmente nos momcntos dc crise, quando especialmente 
os mais humildcs, nccessitam apoiar-se em algo quc lhcs 
conceda auxílio ou simplesmente esperança de melhores con
dições de vida tanto matcrial quanto cspiritual. 

A região da Chapada Diamantina, encontra-se localizada 
no interior da Bahia e é muito famosa por suas muitas lavras 
de diamantes, ouro e prata exploradas desde os tempos de 
colônia, e também por sua exuberante riqueza natural com 
rios, cachoeiras, montanhas, grutas e formações rochosas que 
encantam todos os seus visitantes. 

Nessa região de imensa heleza natural encontra-se a Gruta 
da Boa Esperança, localizada mais precisamente na região da 
cidade de Morro do Chapéu. Ficou famosa não por sua beleza, 
mas por ter sido cenário de um fato que abalou toda população 
local na década de 1960. 

Esse acontecimento teve como personagens cerca de doze 
famílias que imaginavam que a gruta era encantada, por conta 
disso cometeram uma série de assassinatos em nome de uma 
fé que além de ofcrecer consolo espiritual, prometia-lhes 
também uma grande fortuna. 

(CC-127) A construção da cidadania do negro 
O negro sob o regime salazarista: a negação da 

cidadania 
Silvio Carvalho de Almeida (UERJ) - Coordenador 
Análise do racismo contra o negro em Angola, durante o 

período salazarista, perscrutando as suas razões, assim como 
a sua materialização nos discursos, na vida intelectual e moral, 
no sistema educacional, no exercício da cidadania, nas re
laçõcs afetivas e de trabalho, na difercnciações dos espaços, 
na violência t1sica, na auto-imagem dos negros e o repúdio ao 



branco cafrealizado. Pretendemos, também, demonstrar como 
a reação a esse racismo foi um dos fatores geradores do nacion
alismo angolano. 

Projetos emancipacionistas: ilustração e escravidão 
no Brasil 

Ana Maria da Silva Moura (UERJ) 
Nossa comunicação objetivará a análise das permanências 

do discurso ilustrado sobre a questão da liberdade nos projetos 
emancipacionistas propostos no momento de formação do 
Estado Liberal Brasileiro. Utilizando o ideal de liberdade, re
criados em função da estrutura cultura escravista, estes Projetos 
mantém a subordinação dos negros e sua total exclusão de um 
possível direito de cidadania construída pelo Estado Nacional. 

As Áfricas invisíveis: a teatralização da cidadania 
Marilene Rosa Nogueira da Silva (UERJ) 
O que designamos como Áfricas Invisíveis são aqueles 

espaços da resistência, consciente ou não, das di ferentes culturas 
afro-brasileiras existentes no Rio de Janeiro. Locais onde se 
efetivaram o que chamamos a liberdade gazeteira das práticas. 
Espaços que não se delimitariam apenas geograficamente, cuja 
visibilidade dependia do discurso normalizador e da ação orde
nadora das autoridades municipais republicanas. Enfim, espaço 
onde se explicitariam a arte de fazer de um homem ordinário 
em seu cotidiano com suas tática,> silenciosas e sutis de in
sinuação na ordem imposta, metaforizando-a. 

Procuramos ainda analisar tantas formas do silêncio, ou do 
silenciamento, como também o lento processo de apropriação 
da palavra que se efetivaria a partir da década de 20, radicali
zando-se na Frente Negra dos anos 30 e sofisticando-se na 
criação do Teatro Experimental do Negro em 44. 

(CC-128) História cultural e o conceito de identi
dade 

Identidade e cultura política no Rio de Janeiro de fins 
do século XVIII e início do XIX 

Maria de Fátima Silva Gouvêa (UFF) 
Coordenadora 

Tomando como referencial uma dada abordagem teórico
metodológica acerca do conceito de identidade e cultura 
política, o presente trabalho analisará o padrão de determinadas 
práticas políticas exercitadas no âmbito do Senado da Câmara 
do Rio de Janeiro, na virada do século XVIII para0 XIX. Ênfase 
será dada ao papel de determinadas noções no interior desse 
contexto - tais como de cidadania, de justiça, da figura da 
rainha e, posteriormente, do rei. 

América Latina vista de fora: discursos 
norte-americanos sobre a identidade latino-americana 

Cecília Azevedo (UFF e USP) 
O objetivo desta comunicação é enfocar as visões de 

América Latina contidas na documentação oficial e privada 
referente aos Corpos da Paz, agência criada na década de 60 pelo 
governo americano com vistas à promoção do desenvolvimento 
dos países do então dito Terceiro Mundo. Procurarei cotejar as 
matrizes discursivas dos formuladores das políticas governa
mentais com as dos agentes concretos de tais políticas - os 
voluntários da paz, ou seja, confrontar os planos 
macro/públic%ficial e micro/privado/individual verificando 
em que medida são reproduzidas e reelaboradas as repre
sentações que compõem o imaginário político norte-americano 
no tocante aos seus vizinhos do sul. 

A partir da análise deste caso, serão discutidos problemas 
teórico-metodológicos em torno da questão da identidade em 
geral e da América Latina em particular. 
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A identidade Franciscana no Brasil: um processo 
tensionado de construção 

Edson Armando Silva (UEPG e UFF) 
O autor, a partir das tensões discursivas encontradas no 

processo de definições identitárias do franciscanismo no 
Brasil, avalia o potencial explicativo de categorias elabo
radas por diversos autores. 

A instituição como Teatro: O Conselho 
Municipal do Rio de Janeiro, virada do século 

Marcelo de Souza Magalhães (UFF) 
Utilizando os conceitos de identidade, memóriae projeto 

e imagens relativas ao teatro (cenário, personagens, ence
nação e platéia), construo uma proposta de como interpretar 
os volumes dos Anais do Conselho Municipal, que me 
possibilita pensar a instituição Conselho Municipal çomo 
um dos possíveis locais se onde se encenavam, entre 1892 
e 1902, questões relativas aos interesses da municipalidade. 

(CC-129) Livros, leituras e leitores: um projeto 
de história cultural 

Os leitores cariocas 
Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz (UERJ) -

Coordenadora 
A proposta a ser apresentada nesta mesa está vinculada 

aos estudos de história cultural desenvolvidos por diversos 
professores do Departamento de História, contemplando 
sobretudo o trabalho de dois bolsistas que, além de suas 
pesquisas para elaboração de monografias, participam do 
projeto PROLERlUERJ. 

História das práticas leitoras e a cidadania 
Luiz Antônio Silva (UERJ) 
Uma experiência com as relações entre o estudo da 

História da leitura e a tentativa de busca da cidadania no 
programa de incentivo à leitura da UERJ com as comuni
dades na cidade do Rio de Janeiro. 

A apresentação terá como objetivo demonstrar as re
lações existentes entre os estudos sobre a história da leitura 
e as bases e as finalidades do programa incentivo à leitura 
da UERJ (Proler-UERJ) que, em convênio com a Biblioteca 
Nacional/Casa da Leitura e a Secretaria Municipal de Cul
tura da Cidade do Rio de Janeiro criou o projeto de promoção 
da leitura nas comunidades através de Bibliotecas Escolares 
da cidade no qual participei como um dos vinte agentes de 
leitura, no período de agosto de 1995 a 20 de dezembro de 
1996. Cada agente de leitura ficou em uma das vinte Bib
liotecas Populares e tinha como função promover a interação 
da comunidade com a biblioteca utilizando atividades como 
contação de estórias e círculos de leitura. Mas para que esta 
iniciativa tivesse sucesso nós, agentes de leitura, tivemos 
que compreender as concepções diferentes sobre a leitura 
através de oficinas de preparação e leitura de alguns textos 
teóricos sobre práticas leitoras e foi nestas leituras que 
descobri alguns estudos de Roger Chartier e Robert Darnton, 
ligados à História do livro e História da leitura e a importân
cia destes para uma História social e até, como neste caso 
no trabalho das comunidades, para uma ação de integração 
social e tendo a leitura como meio para tal tinalidade. 

Práticas leitoras 
Jorge Luiz Barreto Barbosa (UERJ) 
Através do trabalho de incentivo à leitura efetuado pelo 

PROLER/UERJ, pude perceber que a busca da interação 
TEXTO - ACERVO PESSOAL, a partir de práticas leitoras 
que visam à sensibilização do leitor, considerando suas 



impressões, idéias e memórias, oferece mais do que um deleite 
para o mesmo. 

Utilizando-se de textos literários ou não, contém, tais 
práticas, eminente potencial de criação para uma consciência 
social e histórica críticas, constituídas através do confronto 
propiciado para uma leitura plural das diferentes abordagens 
e perspectiva~ tanto de autores quanto de leitores. Desta forma, 
tornando a leitura um cxcrcicio entrc agentes em interação 
múltipla cspecial e temporalmente caracterizados a partir de 
suas épocas, julgamentos, acareações, etc. 

(CC-t30) Relações culturais no Brasil, entre o 
público e o privado 

Relaçõe.'i culturais 
Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira 

(UERJ) - Coordenadora 
As relações culturais contribuíram para o enriquecimento 

da identidade brasileira e para a prcservação de laços culturais 
internacionais entre o Brasil e vários países europeus. Esta 
mesa reúne bolsistas de iniciação científica que participam de 
um projeto que analisa as relaçõcs culturais, no domínio do 
público e do privado, no Rrasil, durante a segunda metade do 
século XIX. 

Leitores e cidadania no Rio de Janeiro 
Cristiano da Silva Borges (UERJ) 
Nesse trabalho, que virá a ser uma dissertação 

monográlica, procurarei estudar a relação cntre o tcma ci
dadania e as obras sobrc a mesma, cncontrada cmjornais de 
época, com corte cronológico de 1887-1900. Para tanto se
lecionei um periódico (Jornal do Commercio), muito utilizado 
como veículo de divulgação através de numerosos anúncios. 

Nesta Conte, procurarei os títulos de obras publicadas sobre 
o tema e que eram divulgados para venda em anúncios de 
livraria c lcilões, procurando observar a circulação dessas 
publicaçõcs, a incidência dos autores, a incidência das obras 
sobre o tema e a origem das mesmas quanto a sua nacionali
dade. 

Relações culturais e interdisciplinaridade 
Fabiana Alves Britto (UERJ) 
Tendo um projeto de Iniciação Cientílica (UERJ), entre 

Ilistória c Física como nortcadora do tema da comunicação 
coordenada, Cui incentivada a pensar sobre interdiseiplinari
dade e o uso da computação para a lormação do cidadão. 
Poucas pessoas têm oportunidade de estudar de modo 
sistemático a relação existente entre os lenômenos científicos 
c o cotidiano. Esta lacuna na formação da maioria que tem 
acesso aos níveis lormais de cnsino, atua de modo a impedir 
o excrcício dc uma cidadania plena, pois dcixa de garantir um 
conhecimento necessário para situações de tomada de de
cisões na vida pessoal quanto em questões mais abrangentes 
da sociedade. 

A influência da obra de Martins Pena na sociedade 
do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX 

Vanessa T.M. da Costa (UERJ) 
A idéia destc artigo surgiu através das pcsquisas que vcnho 

realizando na Riblioteca Nacional, direcionadas ao projeto de 
pesquisa, cujo temaé: Rio de Janciro, 1865 a 1922: do Público 
ao Privado nas relações culturais do Brasil com Portugal, 
França e Espanha, do qual Caço parte como bolsista de Ini
ciação Científica, vinculada ao CNPq. 

Pretendo construir uma dissertação voltada para a im
portância que o tcatro dc Martins Pcna tcve sobre a socicdade 
da época, especificamente no período de 1860 a 1870. De que 
forma suas pcças (para análisc, selecionei apenas duas de suas 
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comédias), retratavam tipos e costumes da soeiedade 
brasileira, quais as influências na cultura popular e como eram 
criticadas pela imprensa, levando-se em consideração os in
teresses específicos, a mentalidade da époea e diferenças de 
elasses sociais. 

Como material dc pesquisa serão utilizados, além de duas 
obras do autor, periódicos de época e revistas, como por 
exemplo: O Artista c O Artista Brasileiro. 

(CC-131) As classes perigosas: as várias faces do 
controle social na cidade do Rio de Janeiro 
(1870/1920) 

Lúcia Maria Paschoal Guimarães (UERJ) -
Coordenadora 

De inimigos públicos a heróis de guerra: os 
ex-combatentes da Guerra do Paraguai nas ruas do 
Rio de Janeiro 

Everaldo Pereira Frade (UERJ) 
Com o fim da Guerra do Paraguai e o retorno das tropas 

brasileiras, surgiu, para as autoridades do Rio de Janeiro, um 
problema de dit1cil solução. O contingente, na sua maioria, 
ex-escravos ou homens livres pobres, aumentou o burburinho 
da cidade, elevando também os níveis da violência urbana e 
os problemas de moradia e de emprego. Este trabalho visa 
analisar o impacto dcste retorno, principalmente no que tange 
à preocupação dos espaços urbanos, seja em relação ao mer
cado de trabalho, scja no submundo das atividades ilícitas. Os 
pcriódicos c os relatórios dos chefes de polícia vão atestar csta 
situação, muitas vezes conflituosa. Os ex-combatentes, mui
tos dos quais vítima do rccrutamento forçado, voltam na 
condição de heróis, cheios de histórias para contar e reivindi
cações a fazer, multiplicando assim o medo da classe domi
nante com as chamadas elasses perigosas. 

Poder policial e exclusão social no Rio de Janeiro 
na virada do século (/890-1914) 

Raquel Nunes Anastácio Martins (UERJ) 
Em um período conturbado dc transição - a passagem do 

capital comercial para o capital industrial, na consolidação da 
Rcpública - a polícia do Distrito Federal foi incumbida de 
promover a reforma da ordem social. A cidade do Rio de 
Janciro passava por um processo dc modernização e necessi
tava scr aprcsentada como uma cidade exemplar, modelo dc 
progresso e civilização. À polícia, caberia civilizar os in
divíduos para enquadrá-los neste novo contexto, mantendo 
assim a propriedade das famílias, a salubridade pública, a 
moral e os costumes. Respaldados pelo governo, os agentes 
policiais fortaleciam o ideário capitalista, importado dos 
Estados Unidos da América e da Europa, consolidando o 
poder dc uma elite c reforçando a política de exclusão dos 
indivíduos qualificados como indesejáveis sociais. 

O jaguncismo urbano: a outra face dos capoeiras 
no Rio de Janeiro 

Clícea Maria Augusto de Miranda (UERJ) 
A cidade do Rio de Janeiro, ao longo do século XIX, 

ocupou lugar de destaque no cenário nacional, na medida em 
que desempenhava função importante no campo político. 
Principalmente quando nos remetemos ao nascimento da 
República, que idealizada segundo os princípios do progresso, 
objetivava instaurar uma nova otdenação da sociedade 
brasileira. Este discurso mostrou-se contraditório em relação 
às práticas políticas. Pretcndemos demonstrá-lo, através do 
estudo de caso dos capoeiras. Extremamente perseguidos em 
tempos normais, pelo governo da recém instaurada República, 
esses jagunços urbanos, em época de eleições, saíam da mar-



ginalidade e entravam para0 cenário político, no sentido de não 
só tàzerem a segurança de certos vultos do regime, como 
também de realizar grandes agitações nos comícios e demais 
atos públicos. 

A loucura regulamentada: as sucessivas reformas da 
assistência médico-legal de alienados 

Roberta Cardoso Cerqueira (UERJ) 
Ao final do século XIX a sociedade carioca buscavaenquad

rar-se; numa nova estrutura urbana e social, que deveria corre
sponder a seu status de capital da recém proclamada República. 
A necessidade de se retirar da vida pública os indivíduos que 
perturbavam a ordem social, tornava-se detenninante. Isto foi 
possível graças à legislação da época, que permitia a ampliação 
do número de pacientes internados como loucos. Alguns fatores 
iriam contribuir para o surgimento de caminhos mais apro
priados para lidar com a problemática da loucura, como a 
criação da Assistência Médico-Legal de Alienados e suas suces
sivas reorganizações. Também a preocupação em se ter um 
local onde houvesse a distinção entre os indivíduos tidos como 
criminosos e os que eram considerados inofensivos, tornava se 
evidente. Este local seria o Manicômio Judicial. Na verdade, o 
quadro nos revela os empecilhos que esta sociedade encontraria 
para que seu projeto civilizatório se concretizasse e como a 
questão dos loucos encobria outros aspectos da sociedade da 
época. 

(CC-132) Os militares e a política no Brasil 
A construção simbólica do anticomunismo militar no 

Brasil: as comemorações da vitória sobre 
a "Intentona" de 1935 

Celso Castro (FGV) - Coordenador 
Dulcimar Albuquerque (FGV) 
Com a derrota da revolta comunista de 1935, desencadeou

se, no interior das Forças Armadas, um intenso processo de 
institucionalização da ideologia anti comunista. Embora a 
oposição de amplos setores militares ao comunismo anteceda a 
revolta, foi a partir dessc momento quc os comunistas passaram 
a ser claramente identificados como "o grande inimigo". Parte 
importante desse processo foi a institucionalização, pelos mili
tares, de uma comemoração no aniversário da vitória sobre o 
movimento. Uma investigação sobre a "tradição" então inven
tada pern1ite acompanhar a gênese e a transformação, no tempo, 
dos conteúdos simbólicos associados ao comunismo, especial
mente a idéia de "traição". Foi nessa cultura institucional, 
marcadan1ente anticomunista, que se formaram os grupos de 
militares que, em 1964, assumiram o poder. 

Uma revisão da ideologia do Tenentismo 
Sérgio Muril/o Pinto (UFF) 
Na alentada produção historiográfica existente sobre o 

Tenentismo, esse movimento tem sido analisado de distintos 
pontos de vista, de que resultam explicações que ora privilegiam 
a origem de classe dos "tenentes", ora sua ligação ao Estado, 
como integrantes da instituição militar, ou mesmo que consid
eram uma conjugação dos dois aspectos. Como cada uma dessas 
vertentes ainda apresenta variações, conclui-se que a identifi
cação das conccpções que fundamentam ou justificam a ativi
dade política dos "tenentes" também aprescnta controvérsias, 
embora predomine a idéia de que evoluíram da liberaI-democ
racia ao reformismo autoritário. O objetivo do trabalho proposto 
é reexaminar a questão, com base em uma categoria histórica 
que chamo de "pensamento militar brasileiro" e a partir da ação 
política desenvolvida pelos integrantes do movimento. 
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o Exército na consolidação do Império: uma 
revisão historiográfica 

Adriana Barreto de Souza (UFRJ) 
Tradicionalmente, a historiografia define a atuação do 

governo imperial nos assuntos da guerra como marcada por 
uma grande hostilidade. O objetivo deste trabalho é estabele
cer uma individuação temática por meio de uma revisão 
historiográfica. Acreditamos que a redefinição do conceito 
de Estado Moderno efetuada pelo regresso conservador 
articula e põe em circulação um novo regime discursivo cujo 
funcionamento implanta uma estratégia de mudança sócio
política balizada na recuperação e reestruturação das forças 
de linha - longe dos propósitos erradicadores, o grupo de 
elite política promovia uma grande reforma do exército. 

O Clube Militar: 1890-1897 
Cláudia Torres de Carvalho (UFF) 
O C I ube M i I itar foi criado com o propósito de atuar como 

locus institucional na defesa dos direitos da classe militar. 
Seus membros promoveram inúmeros debates em torno de 
questões tanto corporativas como políticas, ainda que o grau 
de atuação e relevância dessa organização na vida política 
do país tenha variado muito ao longo de seus 109 anos. 

O período compreendido entre 1890 e 1897 é um dos 
mais marcantes da história do Clube Militar. O que se 
observa nos primeiros anos de República é um intenso 
processo de politização dos oficiais, comprometendo seria
mente dois princípios básicos das Forças Armadas: a hier
arquia e a disciplina. Com isso, destrói-se a liderança 
institucional, em decorrência do surgimento de vários gru
pos com lideranças próprias e, conseqüentemente, a própria 
unidade das Forças Armadas. O pensamento e a ação dos 
membros do Clube Militar é um excelente instrumento para 
analisar essas questões no período que vai da instauração da 
República até 1897, quando o .Clube foi fechado pelo gov
erno. 

(CC-133) Nos limites do desejo: pornografia e 
felicidade conjugal 

O enfoque dos gêneros e a História: perspectivas 
e impasses 

Magali Gouveia Engel (UFF) - Coordenadora 
Observamos a difusão, nos últimos anos, de debates 

suscitados pelas abordagens que propõem um redimen
sionamento não apenas da história das mulheres, mas tam
bém da própria história, a partir do enfoque dos gêneros. 
Trata-se de buscar compreender as relações vivenciadas por 
homens e por mulheres numa sociedade historicamente 
dada., enquanto construções culturais norteadas pelas 
noções de feminino e de masculino variáveis no tempo e no 
espaço, cujos significados mais profundos e as múltiplas 
dimensões só podem ser detectadas se referidos às difer
enças de classe c dc etnia. Pretende-se, pois, situar as prin
cipais contribuições de enfoque para a análise histórica 
discutindo alguns de seus problemas mais dificeis e deli
cados. 

Entre o amor e a música: casamentos de 
Chiquinha Gonzaga 

Lícia Gomes Mascarenhas 
A vida privada da compositora Chiquinha Gonzaga é um 

elemento chave para entendermos sua construção como um 
personagem importante do cenário artístico brasileiro. A 
partir das narrativas sobre seu casamento mal sucedido e a 
condução de sua vida amorosa desde então - encontradas 
tanto em suas biografias como em artigos de jornal - com-



preendemos alguns dos mecanismos que possibilitam a con
strução de uma das imagens mais recorrentes de Chiquinha: a 
de "uma mulher a frente de seu tempo". 

Carlos Zéfiro e os limites do desejo 
Celeste M. Zenha B. Guimarães (UFF) 
A produção pornográfica de Carlos Zéfiro é analisada 

como representação do desejo sexual masculino no seu limite 
, ou seja, transgressor, mas possível. A ampla circulação 
clandestina desse material por entre a população (principal
mente rapazes adolescentes) permite uma reflexão sobre a 
elasticidade dos parâmetros da normalidade no que se refere 
às práticas e desejos sexuais. Sua produção iconográfica pos
sibilita identificar as diferenças no que se refere aos compor
tamentos e desejos sexuais segundo os papéis de gênero e 
analisar relações entre sexualidade e matrimônio naquela 
época. 

(CC-134) Cidadania em Angola: entre o ideal e a 
restrição (1961-1992) 

Angola: afragilização da cidadania 
Sílvio de Almeida Carvalho Filho (UFRJ) -

Coordenador 
Analisarcmos as limitações aos direitos civis, políticos e 

sociais em Angola sob o colonialismo salazarista, enfatizando 
a ação repressiva do Estado e do segmento colonizador sobre 
os colonizados, assim como toda a tentativa de se construir, 
após a independência, uma nova cidadania, ressaltando as 
restrições a sua plena realização. 

Utilizaremos nesse estudo de grande diversidade de fon
tes, mas privilegiaremos, de forma especial, as jornalísticas e 
as literárias produzidas entre 1961 e 1992, respectivamente, 
datas do início da guerra colonial e do fim do regime de partido 
único de cunho marxista-Ieninista em Angola. 

Etnia e a construção da cidadania em Angola 
Érika do Nascimento Pinheiro (UFRJ) 
Analisamos como as rivalidades interétnicas, profunda

mente manipuladas pelos grupos em luta pelo controle do 
aparelho estatal, interferem na construção da eidadania em 
Angola. A etnização da política angolana fez com que os 
líderes se uti lizassem da solidariedade étnica para alcançarem 
seus objetivos políticos. 

Estudamos este fato à luz de conceitos tais como de etnia, 
identidadc, nação e cidadania, vendo como, na realidade 
angolana, se dá as interintluências entre estas categorias. Se a 
cidadania envolve uma definição do uso dos direitos e obri
gações civis, sociais e políticas, assim como um sentimento 
comum de pertença, pensamos que ela se imhrica, no contexto 
angolano, fortemente com as questões das rivalidades interét
nicas, da construção da nação e das superposições ou anti
nomias possíveis cntre identidade étnica e a nacional. 

Angolanidade e cidadania 
Mariana Pinho Candido (UFRJ) 

Demonstramos como a intelectual idade angolana, ex
pressão por excelência da crioulidade, pensa o novo homem 
angolano e, por conseqüência, a angolanidade. Buscamos 
perceber como os intelectuais, através de suas obras literárias, 
elegem elementos a serem valorizados na elaboração do 
caráter desse novo homem. A literatura é utilizada, assim, 
como veículo de propagação de valores, em sua maioria 
comprometidos com os ideais socialistas, considerados então 
essenciais para o cidadão angolano. 

Para tanto, trahalhamos com categorias instrumentais de 
análise tais como os conceitos de cidadania, de nação, de 
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identidade nacional, de angolanidade e de crioulismo cultural. 
Analisamos as fontes bibliográficas produzidas por intelec
tuais angolanos, tais como obras de literatura e artigos de 
jornais, considerando-os como representações da realidade 
que constróem seus discursos, legitimando uma identidade 
nacional. 

Ser cidadão socialista em Angola: a utopia do 
homem novo 

Vanderlei Vazelesk Ribeiro ((UFRJ) 
O projeto de construção ideali7.ado pelo Movimento Popu

lar de Libertação de Angola (MPLA) previa o soerguimento 
de nação de caráter socialista. Para tanto, além das transfor
mações socio-econômicas tão necessárias, fazia-se mister a 
construção de um novo homem, capaz de edificar a nova pátria 
e viver sob sua bandcira. 

Esse novo ideal de cidadão será objeto de nossa análise. 
Recordaremos que neste contexto a cidadania não significava 
apenas participação nas decisões políticas do Estado ou a 
consciência de seus direitos. O cidadão imaginado é aquele 
que detém valores já existentes, mas que, na nova sociedade 
em construção, ganhavam nova dimensão, como a soli
dariedade, o humanismo, o companheirismo e a honestidade. 
O Partido era então conclamado a difundir estes valores por 
toda a sociedade, utilizando principalmente a intelectual idade 
nele engajada. 

(CC-135) Jornais alternativos e esquerda alterna
tiva: exercícios de cidadania nos anos 70 

A imprensa alternativa como fonte para uma 
história política do Brasil contemporâneo 

Maria Paula Nascimento Araújo (UFRJ) 
Coordenadora 

Apreciação do acervo de Imprensa Alternativa do 
TEMPO: análise e avaliação do material; as potencialidades, 
especificidades e limites do uso desta fonte. Localização e 
conservação dos jornais; a situação das coleções particulares. 
Uma imprensa marcada por paixões militantes. 

Versus, a estética da angústia 
Sérgio Rangel Risso (UFRJ) 
Análisc do jornal Vcrsus - publicação de esquerda dos 

anos 70, que se auto-intitulava um jornal de idéias, report
agens e cultura. Versus apresenta uma proposta artística e 
estética de vanguarda e uma visão crítica em relação à 
esquerda tradicional. Í~ um dos melhores representantes da 
Esquerda Alternativa dos anos 70, intluenciada pelas idéias 
de maio de 68 e pelos movimentos dissidentes europeus. 

Movimento: furando o bloqueio da ditadura militar 
Renata Fernandes da Costa (UFRJ) 
Análise do jornal Movimento, uma das principais publi

cações da Esquerda Alternativa, que retrata os principais 
debates e questões políticas dos anos 70. Tem um papel 
pioneiro na luta contra a ditadura militar, reaglutinando, em 
meados da década de 70, grupos e militantes políticos que 
haviam sido dispersados pela repressão. 

Em Tempo: imprensa alternativa X esquerdas 
alternativas 

Victor Leandro Chaves Gomes (UFRJ) 
Análise do jornal Em Tempo, publicação do final dos anos 

70, que reunia uma série de organizações de esquerda, clan
dcstinos, na época. O jornal mostra um painel dos principais 
debates que mobilizaram as diferentes correntes de esquerda, 
confrontando grupos organizados, alguns mais e outros menos 
ortodoxos como militantes de movimcntos de minorias 
(movimento feminista, movimento negro, etc.) e jornalistas 



críticos, de oposição ao regime. O jornal fornece uma boa chavc 
para a compreensão da história das organizações políticas no 
Brasil. 

(CC-136) Identidade e Territorialidade 
Zilda Márcia G. Iokoi - Coordenadora 
Bairro de mulheres: mito e história 
Neusa Maria Mendes de Gusmão (UNICAMP) 
Campinho da Independência ao sul do Estado do Rio de 

Janeiro, localidade de pretos, é conhecida também como o 
Bairro de Campinho ou mesmo, Bairro dos Pretos. O bairro é 
formado por sítios fami liares, entendidos como áreas de mora
dia e/ou trabalho próximos uns dos outros e espalhados ao longo 
de um pequeno vale de encostas verdes. Diversas famílias de 
tipo nuclear, composta por pai/mãe e filhos, residcm num 
mesmo sítio em unidades residenciais separadas, embora próxi
mas umas das outras. A presença dessas famílias num mesmo 
sítio como moradores não é dada pelo acaso. O ato de morar 
obedece não apenas a algum laço de parentesco, mas a uma certa 
categoria específica de parente. O parentesco é elemento funda
mentai de distribuição territorial das moradias e envolve o 
casamento e a descendência. 

A principal questão, em Campinho, c da comunidade-bailTo 
diz respeito à terra. É ela que revela um passado e um presente 
do grupo negro como negro e posseiro. A relação homem/terra 
encontra-se mediada pelo parentesco que desvenda a condição 
racial do grupo, como fato e como parte do imaginário, que é 
exposta pelo processo de luta pela terra, fazendo surgir o con
fronto entre ação e representação. De modo mais imediato, a 
luta pela terra e os processos dela decorrentes interferem na 
concepção de parente, tanto quanto interferem na percepção da 
condição étnica. Nesse caminho, a luta pela terra não tcm mão 
única e supõe a existência de encruzilhadas e desencontros. No 
processo, as histórias de muitas vidas. Vidas do povo negro de 
Independência. Povo de Campinho. 

Terras do Curuá: patrimônio dos negros 
Eurípedes Antônio Funes (UFCE) 
"No tempo em quc me criei, quando me entendi, isso aqui 

tudo era liberto, tinha muita fartura." "Libertar a terra prá nós 
trabalhá." Frases ditas por moradores do Pacoval, comunidade 
de remanescentes de mocambeiros, no oeste do Pará, que ex
pressam dois momentos de luta pela liberdade. O primeiro, 
empreendido pelos seus avós ao romperem eom o escravismo e 
constituírem seus Mocambos, nos altos dos rios. O segundo, a 
luta deles, remanescente, para libertarem a terra e concretizarem 
o direito de posse e de serem livres. Na presente comunicação, 
faço uma análise das relações estabelecidas por estas comuni
dades com a terra e a construção de um referencial de posse e 
uso coletivo dessa, o sentido de pertencimento e de identidade. 
Um referencial de legitimidade que tem na memória, nas 
histórias vividas por estes c seus avós, um dos mais significa
tivos suportcs para a sua reivindicação maior, o dircito à terra. 

Terras de negros no Vale do Ribeira 
Lourdes de Fátima Bezerra Carril (USP) 
O nosso objetivo é debater as formas de uso da terra e dos 

recursos naturais, a partir do exemplo que nos traz a presença 
de comunidades remanescentcs dc quilombos, hoje, no Vale do 
Ribeira. Tais comunidades reproduzem formas de uso da terra 
c dos recursos naturais que entram em choque com a racionali
dade capitalista de propriedade privada e com a noção de terra 
vazia ilustrada pela implantação de reservas ambientais no Vale 
do Ribeira, onde se encontram remanescentes de Mata Atlân
tica. 

As terras de negros explicitam as contradições da formação 
social e econômica brasileira. Este tipo de fonnação promoveu 
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as condições para0 surgimento de elementos que, ao mesmo 
tempo em que estão inseridos nas relações socio-econômi
cas, constituem formas históricas específicas de organização 
social e relacionamento com a natureza. 

(CC-137) Socialidades urbanas: a celebração da 
(des) ordem 

A Festa do Divino em Porto Alegre, no século XIX 
Mara Regina do Nascimento (F APERGS) -

Coordenadora 
No Brasil, as festividades são tão antigas quanto o sur

gimento das cidades; elas estiveram e estão intimamente 
ligadas ao desenvolvimento e organização do espaço ur
bano, como uma forma de expressão dos laços sociais. O 
nascimento do nosso país no contexto moderno do mundo 
ocidental fez despontar uma novidade: a relação íntima, 
direta e de amálgama entre o fenômeno urbano ~ jun
tamente com o progresso tecnológico e o processo de civi
lizar que lhe são inseparáveis ~ e as festas. 

Focalizando a Festa da Divino, uma das mais antigas 
festas luso-brasileiras urbanas, quer-se discutir a hibridi
zação entre a tradição c a modernidade dentro das cidades 
brasi leiras. 

Cidadão: ser ou não ser? Uma questão da 
criminologia 

Pierri Gabrielli Bedin (FEEV ALE-RS) 
Efervesceu, no Brasi I nos meados do presente século, um 

conjunto de teorias e escolas científicas, trazidas da Europa 
pós-Luzes. Essas doutrinas tinham por pano de fundo 
comum o paradigma moderno de racionalização e normati
zação das qucstõcs sociais que fluíam naquele período: 
criminalidade, saneamento urbano, conflitos étnicos que 
entremeavam-se ao processo de transição do sistema monár
quico à cidadania republicana. Processos correlatos, ao re
gime político em mutação combinou-se a intervenção do 
saber médico-jurídico no esquadrinhamento dos compor
tamentos, de criminalização das práticas sociais e de disci
plinarização das sociedades, sendo a criminologia 
fundamental na tonnatação dos limites e possibilidades do 
exercício de cidadania dos sujeitos políticos no espaço ur
bano do Brasil da virada do século. 

A contra-ordem colonial 
Luiz Ricardo M. Centurião (UFRGS) 
Será abordado a sub-cultura urbana, manifesta aos tem

pos do Brasil colonial, nos grupos de desocupados que, 
construindo sua territorialidade no espaço da rua, elaboram 
um modelo de contra-ordem, próprio da sociedade urbana 
luso-brasileira. 

A socialidade urbana vista através de seus espaços 
públicos: o caso do Parque Farroupilha - Porto 
AlegrelRS 

Manolo Silveiro Cachafeiro (Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre) 

Este artigo aborda a modernidade e as cidades brasilei
ras, mais especificamente a sua relação com os espaços 
públicos, isto é, quando os hábitos de convivência social são 
refinados e se passa a viver o espaço público: a rua, a praça, 
os parques e os jardins. O caso específico de Porto Alegre, 
localizada em cima do promontório às margens do Guaíba, 
vários são os espaços criados para esta nova forma de 
convívio social, mas é o Parque Farroupilha que absorve as 
diferentes formas de manifestações políticas, religiosas e 
culturais, desde o início do século XIX. 



(CC-138) Cultura e escravidão 
Cultura e escravidão (séculos XVIII e XIX) 
Sheila Siqueira de Castro Faria (UFF) 

Coordenadora 
A apresentação pretende comentar os trabalhos dos com

ponentes da sessão, articulando os significados da cor/con
dição e da ocupação social dos diversos grupos sociais que 
compunham a sociedade escravista brasileira entre os séculos 
XVIIl e XIX, numa perspectiva comparada não só temporal 
como espacial. 

A comarca e o sertão 
Ana Paula Meyer Cordeiro (UFF) 
Nos últimos anos do século XVIII e princípios do XIX, 

conforme agravava-se o quadro de esgotamento do modelo 
minerador implementado em Minas Gerais, verificou-se a 
proliferação dc discursos rclativos ao diagnóstico da situação 
da Capitania, situados em uma tradição memorialística luso
brasileira de fundo ilustrado que preocupaYa-se com a formu
lação de estratégias para a rearticulação do quadro econômico 
da Colônia. Tais memórias, instruções de governo e de
scrições já foram muitas vezes percorridas pela historiografia, 
sobretudo à procura de elementos de confirmação de um 
modelo de hierarquização da sociedade colonial vinculado à 
funcionalidade econômica dos indivíduos na produção de 
excedentes para a metrópole. O ponto de partida da presente 
análise é, diferentcmcntc, a tentativa de mapeamento das 
ambigüidades e tensões existentes no discurso letrado no que 
diz rcspeito á definição da sociedade mineira, a partir dc 
alguns de seus eixos fundamentais: a delimitação do espaço 
das Minas, as hicrarquias sociais e o problema da incorporação 
do indígena àquela sociedade. 

As dimensões da cor 
Larissa Moreira Viana (UFF) 
Nesta comunicação, pretendo analisar parte da literatura 

de viagem produzida por norte-americanos que estiveram no 
Rio dc Janeiro cntre os anos de 1840-50. Nos relatos dcstes 
viajantcs, mostra-sc rccorrcntc c imagem dc uma intensa 
mistura entre homens livres e cativos no cotidiano da cidade, 
assim como é frcqüentc a idéia dc que a cor da pele não 
funcionava, naquele contexto, como um critério fundamental 
de diferenciação social. Ao buscar compreender as especifi
cidades de um olhar branco (e norte-americano) sobre aspec
tos da cscravidão e das relações raciais na cidade do Rio de 
Janeiro, estarei discutindo as rcprcscntaçõcs sobrc o nq;ro 
construídas nos relatos destes viajantes. Limitadamente, bus
carei ainda relacionar tais representações às práticas sociais 
que, possivelmente, as referenciaram. 

O brasileiro pardo 
/vana Stolze Lima (UFF) 
Buscando analisar diferentes discursos e construções da 

identidade no contexto configurado pela formação do Estado 
Imperial c pela crise da escravidão, e repensando a visão da 
"sociedade" no Brasil do século XIX como racialmente es
tratiiicada entre brancos e não brancos que seria por demais 
simplificadora, em prejuízo das tensões existentes, trataremos 
aqui do exaltado pasquim O Brasileiro Pardo (1833), e sua 
proposta de uma união dos "patrícios de todas as cores" para 
vencer as investidas dos liberais. Uma união política, mas não 
uma coesão do scntimento de pertença quc ele talvez entenda 
como ilusório. A relação com o português é interessantc, pois 
a handeira levantada contra os "chumbos" aparece como 
cxemplo da manipulação artificial pelos libcrais. O jornal não 
é exatamcnte anti lusitano, e sim briga por uma concepção de 
cidadania, defendcndo a "liberdade" e combatendo a diiúen
ciação entre livres por nascimento e libertos. A concepção 
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deste autor não é de uma sociedade dividida entre cores. Seu 
discurso aponta para a dimensão política inegável da per
cepção das diferenças raciais, da formação da identidade, não 
apenas da identidade social, neste caso, e não tanto da identi
dade nacional no vazio ou em abstrato (ou a identidade do 
Estado-Nação), mas da identidade política de um grupo social 
(o "nós" do brasileiro pardo), que reivindica o epíteto de 
"brasileiro". 

(CC-139) A História Oral na construção a 
história da saúde e da doença 

A História Oral da criação do Conselho de 
Medicina 

André de Faria Pereira Neto (Fundação Oswaldo 
Cruz/Casa de Oswaldo Cruz) - Coordenador 

O projeto História da Profissão Médica no Brasil, desen
volvido no Departamento de Pesquisa da Casa de Oswaldo 
Cruz, tem o objetivo de analisar a configuração sócio-técnica 
da elite médica bem como suas estratégias de organização e 
representação de interesses, na primeira metade deste século. 
Naquela oportunidade as atividades profissionais, na área da 
saúde, passavam por uma profunda modificação não só por 
sofrerem um intenso processo de especialização e tecnifi
cação, como pela progressiva introdução do Estado, como 
gestor e promotor de serviços. A elite médica não assistiu 
passiva a estas alterações que afetavam seu mercado de tra
balho c de prestígio. O Decreto-lei 7.955 criou, em 1945, o 
Conselho de Medicina. Preocupado em resgatar a História 
desta entidade foi fi rmado, cm 1994, um convênio entre o 
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CRE
MERJ) e a Casa de Oswaldo Cruz. O objetivo desta comuni
cação é introduzir algumas reflexões de caráter teórico e 
metodológico que orientaram a seleção dos cinco entrevis
tados e a organização de cada um dos roteiros de entrevista 
que promoveram a construção de arquivos orais. Os usos da 
História Oral no resgate da História de Vida, da trajetória 
profissional e da História institucional serão objeto de nossas 
preocupações. 

A fala dos comprometidos: a construção da AIDS 
no Brasil 

Dilene Raimundo do Nascimento (Fundação 
Oswaldo Cruz/Casa de Oswaldo Cruz) 

Desde seu aparecimento no Brasil, a AIDS vem provo
cando mudanças significativas tanto ao nível dos costumes, 
quanto da visão que a sociedade desenvolve do fenômeno 
patológico. Já é lugar comum associar a AIDS ao processo de 
recrudescimento vivido, principalmente na década de 1980, 
de perspcctivas conservadoras no que diz respeito à sexuali
dade. Por outro lado, o estatuto do aidético vem conhecendo 
desde as primeiras divulgações da doença um significativo 
trajeto de mutações. Da estigmatização ao acolhimento por 
parte da sociedade, o doente assumiu diversas faces, despertou 
os mais variados sentimentos, colocou ainda que involuntaria
mcnte as mais inusitadas questões. 

Nessa I inha de retlexão, interessa-nos perceber o processo 
de construção da doença e suas inflexões, isto é, a repre
sentação que as pessoas envolvidas com a questão da AIDS 
têm da doença. Entendemos que a história oral é um método 
extremamente rico para essa análise. Portanto, o trabalho se 
propõe a realizar entrevistas de história oral com pessoas 
envolvidas com a questão da AIDS em diversos graus c 
âmbitos di ferenciados. 

Memória da saúde pública no Brasil: um acervo de 
história oral 



Anna Beatriz de Sá Almeida (Cristina Fonseca e Wanda 
Hamilton) (Fundação Oswaldo Cruz/Casa de Oswaldo Cruz) 

O projeto Memória da Saúde Pública no Brasil, desen
volvido no Departamento de Pesquisa da Casa de Oswaldo 
Cruz, tem como principal objetivo constituir um acervo de 
depoimentos orais sobre a saúde pública no Brasil, entre as 
décadas de 1930 e 1980. Recorrendo ao método da história oral, 
privilegiamos atores-médicos que tiveram atuação de destaque 
na reflexão, formulação c implementação de políticas de saúde 
pública no país. 

Consideramos que o registro amplo e sistemático de suas 
experiências, concepções e trajetórias profissionais e pessoais, 
possibilitará pesquisas sobre diferentes aspectos da história da 
saúde pública, tais como, as múltiplas formas de atuação e de 
inserção dos médicos-sanitaristas; o processo de formulação e 
implementação das políticas de saúde; as concepções políticas 
e tecno-científicas de atores-chave; a trajetória das principais 
agências governamentais do setor saúde, entre outros. 

(CC-140) O cidadão na saúde e na doença 
História, doença e imaginário: uma abordagem 

teórica 
Ítalo Arnaldo Tronca (UNICAMP) - Coordenador 
U ma história cultural da doença, seja o caso da gripe espan

hola ou do suicídio, na cidade de Campinas - a segunda em 
importância do Estado de São Paulo - abre um vasto campo 
de exploração em torno do papel do imaginário social e de suas 
representações com instituinte da história. Procuro inspirar-me 
nesses pressupostos teóricos ao abordar, em minha pesquisa, o 
caso da \epra a partir do século XIX e o da AIDS hoje. Adoto o 
imaginário aqui nos termos de Castoriadis, ou seja, imaginário 
não como rcflexo dc alguma coisaou como sinônimo de fictício, 
mas como criação indeterminada de figuras, formas e imagens, 
somente a partir das quais podem-se falar de alguma coisa. 

Epidemia: o cidadão e a morte anunciada 
Liane Maria Bertucci (UNICAMP) 
A relação do cidadão, enquanto habitante da cidade, com o 

local onde mora foi sempre mediada pela relação estabelecida 
com outros indivíduos. Pcrceber como em um período de crise, 
o da epidemia de gripe espanhola de 1918, o governo da cidade 
de Campinas se organizou e trabalhou para livrar o local da 
ameaça da morte que se anunciava, é o objetivo deste texto. 
Texto que busca também captar lembranças de outras epidemias 
e informações sobre a influenza que, direta ou indiretamente, 
concorreram para ordenar o combate à gripe ou influenza, em 
1918. 

O suicídio no meio urbano: discursos na construção 
de uma "realidade" 

Fábio Henrique Lopes (UNICAMP) 
A través desta exposição, tentamos perceber como os discur

sos sobre o suicídio, principalmente o médico, o religioso e o 
jurídico, se entrecruzaram, originando "teias discursivas", con
struindo "realidades" e representações. Buscamos o suicídio 
neste "viver na cidade", no meio urbano, em um determinado 
espaço social: a cidade de Campinas, e em um determinado 
tempo: final do século XIX. Fenômeno presente, visível e 
perceptível nos registros hospitalares, nos processos civis e 
criminais, mas, principalmcnte, na imprensa, nos jornais, ou 
seja, um fenômeno constituinte e constituído pelo cotidiano 
urbano. 

Uma fonte para o estudo da saúde: o fundo 
"Irmandade de Misericórdia de Campinas" 

Maria Lúcia Peccioli Galli (UNICAMP) 
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Disponível nos Arquivos Históricos do "Centro de 
Memória" da UNICAMP, o Fundo "Irmandade de Mis
ericórdia de Campinas" é composto, majoritariamente, por 
livros de registros diversos, relatórios, regimentos, com
promissos dos hospitais Santa Casa e Irmãos Penteados, 
produzidos no período 1876-1986. A Comunicação visa 
contribuir para revelar o potencial informativo deste con
junto documental, significativo para o estudo das questões 
da saúde na cidade de Campinas e do próprio saber médico, 
buscando abordar aspectos relativos a origem, organização 
e conteúdos destas fontes. 

(CC-141) Sociedade e religião no Mundo Tardo 
Romano do IV Século 

O "Mos Maiorum" e a conversão da aristocracia 
de Roma 

Marcus Silva da Cruz (UFES) - Coordenador 
A aristocracia foi um dos grupos, no seio da sociedade 

romana, que mais resistiu ao avanço da religião cristã. 
Esta resistência à mensagem evangélica justificava-se 

por meio de elementos de ordem moral, cultural e religioso, 
isto é, a aristocracia romana considerava-se a guardiã e 
mantenedora da tradição cultural, moral e religiosa de Roma 
que estava cristalizada no "Mos Maiorum". 

Foi, portanto, fundamental para expandir e consolidar a 
conversão da aristocracia Romana cristianizar o "Mos 
Maiorum". Labor que foi realizado ao longo do IV Século 
pela intelectual idade cristã e que iremos analisar neste 
trabalho. 

Algumas considerações acerca do Triunfo do 
Cristianismo no Ocidente Romano no IV Século 

Paulo Sérgio Barboza do Rozário (UFES) 
De uma religião considerada de "pobres", de caráter 

ilícito, e perseguida pelas autoridades romanas, o cristian
ismo alcançou uma significativa adesão na segunda metade 
do III Século. Tal processo estendeu-se ao longo do IV 
Século onde o cristianismo se tornou a religião oficial do 
Império no governo do Imperador Teodósio. 

Paulatinamente, o cristianismo foi ocupando novos 
espaços nas categorias institucionais do Império, tais como: 
o Estado, o Exército, a Administração Pública, etc. E, tam
bém, na mentalidade dos grupos sociais da sociedade tardo 
romana. Será desta maneira que a nova religião alcançou seu 
triunfo. 

Para entendermos como se deu tal processo, torna-se 
relevante fazermos algumas considerações sobre o mesmo. 

Alguns aspectos do conceito de providencialismo 
histórico sob a ótica da sociedade tardo romana 

Márcio Almeida Cypriano (UFES) 
Este trabalho tem como objetivo compreender alguns 

aspectos que consider~!mos fundamentais para o entendi
mento da construção da concepção de providencialismo 
histórico em Santo Agostinho. A partir da análise da men
talidade da sociedade tardo-romana (focalizando a cultura 
clássica e cristã primordialmente). 

Neste tipo de visão a história é concebida como cenário 
onde Deus se manifesta ao homem e onde se tem lugar o 
Drama da Salvação, vinculando o advento de Cristo ou seja 
da "plenitude dos tempos" ou "plenitude da historicidade, 
incorporando a história humana a uma forma de globalidade 
que sacraliza o processo histórico. O marco temporal com
preendido à nossa análise é entre o III ao V Século da Era 
Cristã, que é um momento de profundas transformações no 
mundo tardo romano. 



Os santos do deserto e o obediente Monge 
Basiliano: dois modelos de santidade monástica no IV 
Século 

Edmar Checon de Freitas (UFES) 
O estudo do surgimento e difusão do monacato é de 

importância capital para a compreensão da história do cris
tianismo e da sociedade tardo-romana. Movimento profunda
mente associado às transformações dessa sociedade, o 
monacato não foi algo monolítico. Ao contrário, os ideais 
monásticos expressaram-se de forma diversa, quer no tempo 
quer no espaço. 

Tal diversidade não se manifesta apenas em estilos difer
entes de vida monástica. Ela aparece também em distintas 
concepções do próprio ideal monástico, levando à elaboração 
de modelos também distintos de monge e de organização 
monástica. 

A oposição entre o asceta do deserto e o monge da comu
nidade basiliana é fundamental nesse processo, constituindo
se o objeto central deste trabalho. 

(CC-142) Espaço público e exercício da cidadania 
Maria Stella Bresciani (UNICAMP) 

Coordenadora 
A questão do espaço - praça - visto na sua 

historicidade como o lugar da cidadania 
Júnia Marques Caldeira (UNICAMP) 
O objetivo deste trabalho é investigar o elemento urbano 

praça como o lugar da cidadania, numa perspectiva histórica. 
A praça pode ser observada em todos os tipos de cidades 

históricas. Faz parte estrutural do desenho destas cidades. Da 
cidade grega à cidade moderna, a praça tem sobrevivido às 
mudanças urbanas, mesmo alterando o seu significado, sua 
forma e sua função. Esta praça, marco zero da cidade medie
val, centro de origem das primeiras aglomerações e locus 
cívico da cultura greco-romana, ainda conserva o mesmo 
mito, apesar de apresentar um certo descompasso em relação 
à escala e à dimensão da grande metrópole. (FERRARA, 
1993). 

Os espaços públicos estão, atualmente, no centro das 
preocupações urbanas, "ruas, praças c monumentos transfor
mam-se cm suportes t1sicos de significações" (ARANTES, 
1994) para o indivíduo expressar a sua cidadania. A re
descoberta da cidade, através das tentativas de melhoria da 
qualidade da vida urbana e "reenervamento" dos centros 
históricos perpassa o espaço da praça, propondo novos hábitos 
e nova~ apropriações deste lugar. 

O projeto de restauração da Praça da Liberdade é um 
impOltante exemplo da busca da retomada deste território e 
sua análise pode contribuir para a compreensão da relação da 
ocupação do espaço público e o exercício da cidadania. 

A cidade cidadã 
Simone Narciso Lessa (UNICAMP) 
O papel da cidade na organização política da sociedade 

industrial é inegável. As lutas pela cidadania e o processo de 
controle e disciplinarização exercido pela administração 
pública dão forma às transformações diferenciadas do espaço 
urbano a partir do século XIX. A problematização da vida nas 
cidades e metrópoles faz com que este espaço e as suas formas 
diferenciadas de organização intertiram diretamente na quali
dade e medida da vivência da cidadania. Neste trabalho bus
camos ver a cidade não mais como um cenário estático, mas 
sim como um espaço projetado com finalidades definidas, 
que, na interação cotidiano imposta pela vida social, termina 
por ter scu significado construído pela ação do cidadão muitas 
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vezes subvertendo suas tinalidades originais. Destacamos o 
papel das intervenções urbanísticas, da problematização do 
espaço urbano ao longo do século XX com relação a subjeti
vação e o debate sobre a cidadania e o processo de segregação 
social relacionando-o com a segregação espacial que se dará 
neste século em cidades de muitos países. 

A formação da "consciência urbanística" e o 
urbanismo em São Paulo (1950) 

Marisa Varanda Teixeira Carpintéro 
(Universidade Metodista de Piracicaba) 

No início dos anos 50, engenheiros, arquitetos e técnicos 
da prefeitura estiveram através dos jornais e das revistas 
especializadas preocupados em destacar a importância de um 
Plano Diretor para a cidade de São Paulo. Esta comunicação 
pretende acompanhar os discursos urbanísticos produzidos 
nesta época vinculados às projeções internacionais da 
metrópole. Para tanto, as comemorações do dia Mundial do 
Urbanismo (promovido pelo Departamento de Urbanismo da 
Secretaria de Obras da Prefeitura e pela Sociedade de Engen
heiros Municipais), além disso as comemorações do IV Cen
tenário e da II Bienal de Arquitetura se apresentam como 
estratégias políticas importantes dentro do processo de legiti
mação do ideário progressista através da "formação e con
scientização" da população para os problemas urbanísticos. 

A cidade vista pelo Vale. Uma discussão do espaço 
público em São Paulo no século XX 

Adalberto Retlo Júnior (USP) 
O trabalho pretende estudar o significado do espaço 

público na cidade de São Paulo no século XX através da 
análise das propostas de intervenção urbanística para o Vale 
do Anhangabaú - um dos berços da cidade, que representa um 
laboratório privilegiado de estudos sinalizando as transfor
mações da cidade no decorrer deste século. 

O Vale do Anhangabaú é tomado aqui como esse território, 
entendido não como algo ativo que precede a vida social, 
política e econômica, mas algo através do qual é possível se 
estudar um processo de transformação. Propõe-se concomi
tantemente à análise destas transformações uma instrumen
tação teórica na qual o tema se insere - espaço público -
fazendo um paralelo com a história urbanística da cidade e o 
pensamento de urbanistas da época, tanto a nível de Brasil 
como os possíveis paralelos com uma discussão do pen
samento urbanístico a nível internacional, o que permitirá um 
maior entendimento da concepção de cidade que estava sendo 
pensada. 

(CC-143) História e memorla: a singularidade 
das instituições educacionais brasileiras 

Expansão do ensino escolar e república brasileira: 
Minas Gerais 

José Carlos Souza Araújo (UFU) - Coordenador 
Trata-se da comunicação de resultados de processo de 

pesquisa em desenvolvimento acerca de dois anos. Neste 
processo percebemos o esforço republicano do início do 
século de realizar reformas no âmbito da educação escolar, o 
esforço mesmo de criação de um aparato educacional que pela 
sua unidade e homogeneidade cimentasse os laços nacionais. 
No entanto, esta empreitada esteve longe de alcançar os 
objetivos de ampliação nacional da educação escolar laica 
para além do centro nervoso da política e economia nacional 
do período. Ao invés disto, muitas das regiões brasileiras 
foram palco da expansão da escola confessional, de veio 
católico, e da escola particular. De fato, a imigração de con
gregações estrangeiras e a conseqüente instalação de suas 



escolas evidenciam, pelo menos, o caráter desigual da am
pliação da escolarização em Minas Gerais. Desigualdade que 
sem dúvida aparece por todo território nacional. Nesse sentido, 
só a partir de rigorosa e ampla investigação histórica é que 
poderemos recuperar as especificidades do processo de expan
são da educação escolar em nosso país. Nosso esforço de 
pesquisa e esta comunicação de resultados consubstanciam 
tentativa de preenchimento desta lacuna historiográfica. 

A história das instituições educacionais: renovação 
na pesquisa histórico-educacional brasileira 

Décio Gatti Júnior (UFU) 
Trata-se da comunicação dos resultados de investigação 

bibliográfica realizada com o intuito de compreender as especi
ticidades historiográficas suscitadas pelos historiadores que 
trabalham com a construção de interpretações acerca das insti
tuições educacionais. O campo da pesquisa histórica passou nas 
últimas décadas por um intenso processo de renovação teórico
metodológica. A historiografia atual valoriza não somente os 
aportes teóricos utilizados na investigação, mas também o con
hecimento e a intimidade com que os materiais históricos - as 
evidências da pesquisa, que não se limitam mais aos documen
tos escritos, mas abarcam fontes orais, iconográficas, entre 
diversas outras. A pesquisa histórico-educacional beneficiou-se 
desta renovação, pois dada a especificidade e complexidade 
própria de seu objeto - os processos educativos, sofisticou e 
ampliou suas ferramentas de trabalho e ampliou seu leque 
temático. A História das Instituições Educacionais almeja dar 
conta dos vários atores envolvidos no processo educativo, in
vestigando aquilo que se passa no interior das escolas, obtendo
se, desta forma, um conhecimento mais aprofundado destes 
espaços sociais destinados aos processos de ensino-aprendi
zagem. 

As instituições educacionais da região do Triângulo 
Mineiro: histórico parcial 

Wenceslau Gonçalves Neto (UFU) 
Trata-se da comunicação de resultados de pesquisa que 

demonstram nossa opção pela construção de interpretações 
sobre os processos singulares vivenciados por alguns dos mais 
antigos colégios instalados na região do Triângulo Mineiro, em 
Minas Gerais. Opção esta que partiu de nossa constatação de 
um vazio historiográfico neste campo, bem como da verificação 
de uma enorme demanda social pela redescoberta deste passado. 
No período de 1880 a 1950 esta região contava com cerca de 75 
escolas, nas diversas modalidades de ensino - primário e 
secundário. Durante muitas décadas houve primazia de esta
belecimentos confessionais e particulares, sobre os públicos. 
Somente após a década de quarenta é que este quadro se re
verteu. Nestes últimos dois anos temos centrado nossas inves
tigações sobre algumas das principais e mais antigas escolas da 
região, alcançando, desta forma, a possibilidade de elaboração 
de históricos parciais sobre cada uma delas, e a montagem, ainda 
que precária, de um quadro geral do processo especítico de 
expansão do ensino escolar na região em questão. 

(CC-144) Historiografia, Estado e Cidadania 
Ação coletiva nas Minas setecentistas em sua relação 

com o Estado 
João Pinto Furtado (UFOP) - Coordenador 
O trabalho pretende discutir as relações entre as práticas 

sociais que se conformam nas Minas do século XVIII e o 
"formato" das relações de dominação a elas referidas. Nesse 
sentido, o texto tentará explorar alguns aspectos selecionados 
da historiografia sobre o período c examinar em que medida a 
historiografia tem reforçado algumas visões que nem sempre se 

138 

sustentam à luz das evidências empíricas. As evidências têm 
demonstrado que as práticas sociais na região mineradora 
não se esgotam em movimentos diretamente referidos ao 
questionamento das estruturas de poder metropolitanas e 
mesmo estes são marcados por uma grande heterogeneidade 
tanto no que respeita a tipologia das ações quanto no que 
respeita a extração social dos "revoltosos". 

O intervencionismo estatal e o conceito de Estado 
Castilhista-Borgista na recente historiografia 
política gaúcha 

Gunter Axt (CPDHPRS) 
Esta exposição procura captar e problematizar o conceito 

de Estado subjacente às análises da recente historiografia 
político-econômica sul-riograndense em torno das investi
das intervencionistas do Estado castilhista-borgista na so
ciedade gaúcha. 

Violência de Estado e Direitos Humanos na 
Passagem do Império à República 

José Miguel A rias Neto (UEL) 
Talvez em nenhum momento da História duas questões 

- a violência e os direitos humanos como características 
fundamentais do Estado Moderno - tenham sido tão 
problematizados e discutidos internacionalmente como em 
nossos dias. Isto porque se de um lado, deste o século XVIII 
as duas temáticas estão profundamente vinculadas, por ou
tro, em nosso presente, devido aos fenômenos de globali
zação e mundialização consolidaram-se como temáticas 
UI1lVersalS. 

A passagem do Império para a Repúblicajá foi enfocada 
pela historiografia a partir de diferenciados prismas. No 
entanto, esta tem estado - com algumas exceções - por 
demasiado presa a modelos teóricos quando se trata de 
discutir a implantação da República. Na maioria dos casos, 
investiga-se a existência ou não de uma revolução Burguesa, 
a tormação ou não de um Estado Burguês. Este trabalho 
pretende contribuir nesta discussão, no sentido de investigar 
este período de transição através da abordagem de duas 
questões fundamentais na constituição do Estado e da 
Política no mundo moderno, profundamente inter-re
lacionadas: de um lado a constituição dos direitos humanos 
e, de outro, a violência como recurso político, utilizada tanto 
por grupos privados como pelo Estado. 

Nesta comunicação apresentaremos as reflexões que têm 
norteado o desenvolvimento do presente trabalho. 

O magistrado imaginário 
Marília Helena P. L. Schneider (USP) 
Em 1949 chega ao público a primeira edição de 

Coronelismo, Enxada e Voto de Victor Nunes Leal. Uma 
das teses centrais deste livro refere-se ao que o ex-ministro 
do Supremo Tribunal Federal definia como compromisso 
característico do "coronelismo" para explicar como a auto
ridade dos "coronéis" se sobrepunha à pretensa autonomia 
da justiça nos Estados, representada pelos juízes e pelo 
tribunal do júri. Esta obra tornou-o conhecido como um 
intérprete bem sucedido do fenômeno "coronelismo", sendo 
um dos autores permanentemente citado por historiadores, 
sociólogos e cientistas políticos. 

O objetivo desta comunicação é apresentar uma leitura 
historiogrática deste autor, criador de uma das repre
sentações mais fortes da magistratura brasileira que, por 
iqjunções do compromisso coronelista, era levada a fazer 
justiça aos amigos e aplicar a lei ao adversário. 



(CC-145) Mulheres e violência 
Eu não errei, eu amei! O adultério feminino e os 

crimes de paixão - São Paulo - anos 20 e 30 
Andrea Borelli (PUC-SP) - Coordenadora 
Pretende-se recuperar através da análise destes crimes os 

perfis femininos e masculinos e as estruturas de relações entre 
eles, com especial atenção para o aspecto do adultério femin
ino que pode ser percebida neles. Utilizando fontes como a 
literaturajurídica sobre os crimes de paixão e das notícias que 
circulam na grande imprensa da Capital. 

Violência e liberdade. Fortaleza: 1920-1940 
Noélia Alves de Sousa (UECE) 
Esta pesquisa, ora em andamento, tenta perceber como são 

construídos os perfis de feminilidade nas décadas de 20 e 30 
em Fortaleza. Procura-se estes perfis nos processos criminais 
em que as mulheres aparecem como vítimas da violência 
doméstica produzida por seus companheiros. O universo 
feminino que é pesquisado não inclui as meretrizes. Assim 
como o tipo de violência que foi priorizado, exclui o estupro 
e a sedução. 

Paixão, sedução e violência 
Vera Lúcia Puga de Sousa (UFU) 
As sociedades de tempos em tempos criam formas de 

controle e disciplina sobre a violência, mas concomitante
mente elas inventam álibis possíveis para a utilização dessa 
mesma violência. São exemplos desses álibis a<; guerras, os 
trotes universitários, os duclos antigos, o culto da masculini
dade, a concorrência. 

Nossa pesquisa tenta recuperar os crimes na" relações de 
gênero entre os anos de 1960 a 1980 de nosso século, priori
zando aqueles relativos à Sedução, Estupro, Lesões Corporais, 
Corrupção de Menores, Homicídio, Tentativa de Homicídio 
e Atentado ao Pudor, procurando resgatar os álibis estabeleci
dos pela sociedade como corretos. Neste caso, o machismo 
entra como causa dos crimes sob a forma do ciúme, posse e 
poder sobre o outro. 

Descortinando o poder e a violência nas relações 
de gênero: Uberlândia-MG - (80/94) 

Cláudia Costa Guerra (UFU-MG) 
Através de processos crimes do Fórum, levantamentos 

estatísticos do IBGE, artigos de jornais locais e regionais do 
Arquivo Público Municipal, boletins de ocorrências da Dele
gacia de Mulheres de Uberlândia-MG, observando também 
sua infraestrutura e atendimento, além de questionários e 
entrevistas com vítimas de relações violentas e/ou não, tenta
mos detectar e analisar o índice de violência e o perfil dos 
envolvidos, as imagens que têm de si próprios e do outro, em 
Uberlândia, a partir dos anos 80 a 94. 

(CC-146) Masculino e feminino: fenômenos 
simétricos 

Em princípio, () corpo em obra 
Maria Bernadete Ramos Flores (UFSC) 

Coordenadora 
Discute o fenômeno de restauração das fronteiras de 

papéis sexuais na década de 40, no Brasil, no contexto da 
política cultural que investiu sobre a militarização e esteti
zação dos corpos - as mulheres: nem bonecas, nem soldados, 
feitas para a maternidade; os homens: ágeis, fortes, velozes, 
resistentes, flexíveis, equilibrados, competitivos, feitos para a 
guerra e para o mercado. 

Agora não há solução: ou mato ou morro! A honra 
masculina e os crimes passionais. São Paulo - anos 20 
e 30 
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Andrea Borelli (PUC-SP) 
Pretende-se recuperar através da análise destes crimes os 

perfis femininos e masculinos e as estruturas de relações entre 
eles, com especial atenção para o aspecto da honra masculina 
que pode ser percebida neles. Utilizando fontes como a litera
tura jurídica sobre os crimes de paixão e das notícias que 
circulavam na grande imprensa da capital. 

A honra dos "homens de bem" 
Noélia Alves de Sousa (UECE) 
Em primeiro lugar aqui pretende-se fazer uma discussão 

do conceito mais geral de honra, para daí poder-se passar para 
o que seriam os atributos de homem honrado, como, por 
exemplo, a relação presente entre a honra masculina e a 
sexualidade fen-iinina, relação esta concretizada na figura do 
homem traído (vulgarmente denominado, nos processos, de 
corno), ou seja, daquele que teve sua honra manchada pelo 
comportamento de sua mulher. Se o "corno" é aquele que teve 
sua honra manchada, o "corno manso" é aquele que não lava 
esta honra que foi enlameada. 

O espaço público como palco de atuação masculina 
Vanderlei Machado (UFSC) 
Esta pesquisa busca perceber a construção de uma identi

dade masculina, em Desterro/Florianópolis, formulada pelos 
homens que ocupavam cargos públicos e que passaram a fazer 
parte de uma elite intelectual que encontrava na imprensa e na 
literatura órgãos privilegiados para divulgação de suas obras 
e idéias. Estes passaram a formular representações que bus
cavam construir/instruir um modelo de masculinidade, pre
tensamente hegemônica, dentro de um projeto de civilidade 
que se procurava instaurar. 

(CC-147) Imprensa e relações de poder 
Jornalismo alternativo e cidadania nos anos 70 
Célia Costa Cardoso (PUC/UNlCASTELO) -

Coordenadora 
A pesquisa visa estudar uma manifestação do jornalismo 

alternativo pela análise do semanário MOVIMENTO. A re
lação com outros meios de comunicação foi considerada, bem 
como as nuances ideológicas que permitem perceber tanto os 
que legitimaram como os que resistiran1 ao projeto político
social implementado. O semanário foi uma importante forma 
de resistência durante a época de repressão política, al
cançando o apogeu no biênio de 1975 a 1977 com a circulação 
simultânea dos oito maiores alternativos deste período. A 
imprensa alternativa pode ser considerada como uma das 
manifestações mais influentes do regime autoritário, por ter 
se transformado em um espaço público de atuação das forças 
sociais de oposição ao governo, espaço cerceado na grande 
imprensa. O exame do material informativo possibilitou a 
construção de dois núcleos temáticos: Brasil e Mundo. O 
enfoque é dado às representações criadas por jornalistas, 
colaboradores e leitores de MOVIMENTO do tema 
Brasil/Brasileiro. Esta temática funciona como fio condutor 
para a compreensão dos aspectos políticos e sociais da reali
dade nacional. Os temas abordados foram captados na análise 
da coleção do jornal (1975-1981), composta por 334 exem
plares, quase sempre mutilada pela censura nos primeiros anos 
do governo Geisel. 

A imprensa liberal na transição democrátical 
Francisco César Pinto da Fonseca (USP) 
A exposição objetiva discutir a concepção de democracia 

da imprensa autoproclamada liberal - Jornal 'O Estado de 
São Paulo' e Revista 'Visão' - num momento particular-



mente importante da vida política do país: a transição para a 
democracia nos anos 80. 

Tais atores liberais, representantes da grande imprensa -
concebidos aqui como "aparelhos privados de hegemonia" -, 
tiveram papel central na definição da agenda política, onde o 
projeto de democracia vindoura estaria em jogo. 

Imprensa e populismo: última hora no segundo 
Governo Vargas 

Lauro Ávila Pereira (Arquivo do Estado de São 
Paulo) 

Um dos elementos de sustentação e difusor da política do 
segundo governo Vargas foi o jornal Última Hora, de Samuel 
Wainer. Surgido em 1951, desde seu início ligado intimamente 
ao populismo varguista, o periódico desenvolveu vários expe
dientes para aproximar seu público leitor potencial às classes 
populares urbanas. Diversas inovações na linguagem, conteúdo 
e aspectos gráficos toram criadas a partir dos interesses políticos 
e comerciais do jornal, no entanto, incorporando elementos de 
cunho popular. Nesta comunicação, estaremos discutindo as 
relações entre o jornal, seus leitores e o governo, os mecanismos 
de incorporação controlada constituídos pelo Última Hora a 
partir do discurso populista. Ainda estaremos apresentando a 
concepção de povo presente nas páginas do jornal, a partir da 
análise de partes da coluna "Fala o Povo na Ultima Hora". 

(CC-148) Rio e Recife: estrutura urbana e gênese 
social do urbanismo no segundo quartel do século 

Ordem e Progresso: o pensamento urbanístico no 
Recife dos anos 30 

Virgínia Pontual (UFPE) - Coordenadora 
O pensamento urbanístico no Recife dos anos 30 foi forte

mente marcado pela filosofia positivista, onde a noção de pro
gresso em contraposição a de desordem do espaço construído 
significava embelezamento, higiene, salubridade e monumen
talidade. Esta noção está presente nos discursos dos urbanistas, 
principalmente, nos autores dos planos realizados neste mo
mento, quais sejam: Domingos Ferreira (1927), Nestor de 
Figueiredo (1931), Atílio Corrêa Lima (1936) e Ulhôa Cintra 
(1943). O percurso adotado, para tratar da história da cidade e 
do urbanismo no Recife dos anos 30, inicia-se mostrando por
que o cenário cultural era favorável ao movimento moderno, 
prossegue na análise dos planos dos quatro urbanistas desta
cando seu conteúdo positivista e detenha-se, não só, na de
scrição das proposições urbanísticas contidas nos mesmos, 
como também, destaca as convergências e as divergências entre 
elas. 

Subvertendo a ordem: o pensamento urbanístico e os 
subúrbios cariocas nos anos 1920 

Denise Cabral Stuckenbruck (UFF) 
Durante a década de 1920 a cidade do Rio de Janeiro viveu 

momentos de intenso debate acerca de sua urbanização. Neste 
artigo pretendemos apresentar algumas retlexões sobre o proc
esso de urbanização da capital federal neste período, dando 
especial ênfase à confecção do Plano Agache a partir de 1927 e 
suas propostas para a região então conhecida como "subúrbios" 
da cidade. 

Pretendemos relacionar as propostas técnicas para urbanizar 
a cidade - que atingem seu ápice com a chegada do urbanista 
Agache ao país - com a situação de descaso e abandono em 
que se encontram os subúrbios cariocas, em plena fase de 
expansão. Enquanto o "Urbanismo Moderno" se consolidava 
nos meios especializados e se elaborava um plano "científico" 
para intervenção na cidade, boa parcela da população carioca 
continuava a conviver com a ausência de infra-estrutura básica, 
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especialmente água, luz e esgoto. Pretendemos investigar de 
que forma nossos urbanistas pensaram e/ou agiram sobre os 
subúrbios cariocas neste período, desvendando suas con
cepções em torno do que deveria vir a ser a cidade do Rio 
de Janeiro. 

A cidade do Recife no final dos anos 20 e a 
discussão da urbanística moderna 

Fernando Diniz Moreira (UFPE) 
A partir do final dos anos 20, diante do grande cre

scimento e da expansão para as periferias, inicia-se uma 
ampla discussão onde a questão urbana assumiu um papel 
importante no intenso debate cultural e científico da cidade: 
a discussão sobre qual seria o melhor plano e sobre o futuro 
ordenado que Recife deveria ter, passaram a ser temáticas 
constantes neste debate, produzindo uma série de planos, 
propostas, estudos, sugestões e formulações teóricas que 
procuravam construir uma cidade moderna. Evidencia-se a 
formação de uma cultura urbanística através de debates, 
seminários, edição de revistas de engenharia e revistas de 
urbanistas estrangeiros. 

Urbanismo e Estado Novo na Cidade do Rio de 
Janeiro: o pensamento urbanístico moderno e o 
processo de urbanização da cidade entre 37/45 

Lúcia Helena Pereira da Silva (Núcleo de Estudos 
Mosaico Urbano) 

A moderna configuração territorial da cidade do Rio de 
Janeiro foi resultado, entre outras coisas, das grandes inter
venções ocorridas durante o Estado Novo. A História da 
cidade e do Urbanismo neste período será analisada le
vando-se em consideração dois aspectos. 

O primeiro refere-se às próprias transformações ocorri
das na materialidade da cidade, isto é, a reforma urbana da 
gestão Dodsworth. O segundo está relacionado ao 
movimento de idéias que circulava entre os engenheiros e 
arquitetos que intervinham no locus urbano, principalmente 
aquelas que buscavam normatizar, disciplinar e modernizar 
a cidade. Esta noção privilegiou fazer e refazer cidades em 
detrimento da população que nelas habitavam, os cidadãos. 

(CC-149) Globalização e fragmentação da mi-
gração campo-cidade 

As conseqüências da dualização social 
Olga Rosa Cabrera (UFG) - Coordenadora 
Kátia Cilme do Couto (UFG) 
O processo de Globalização da economia, tem provo

cado também, na cidade de Goiânia, uma esfera informati
zada com vínculos internacionais dominado pelas finanças. 

Esta esfera, espacialmente ocupa o centro e as zonas mais 
abastadas da cidade e cada vez mais exige uma maior 
qualificação do trabalho. 

As conseqüências na dualização social se vislumbram na 
demarcação da cidade. 

O jovem migrante no mercado de trabalho em 
Goiânia 

Ana Rita Marcelo de Castro (UFG) 
O processo de Globalização da economia, tem afetado 

sobretudo a vida do jovem migrante, que vem para a cidade 
de Goiânia, a procura de novas perspectivas de vida e 
trabalho. 

Ao chegar neste grande centro, percebe logo, o processo 
de marginalização e exclusão provocado pelo sistema capi
talista neoliberal. 

Assim, suas expectativas de vida, trabalho e estudo se 
vêem frustradas e sem uma solução a curto prazo. 



A incorporação do migrante no mercado de 
trabalho - Goiânia 

Rosana Almeida Porto (UFG) 
A pesquisa nos bairros "periféricos" de Goiânia, revelou 

a falta de identidade de uma cidade que se constituiu primeiro 
pelas migrações dos expulsos do campo nos anos 60 e 70 e 
hoje pelas procedentes do Norte e Nordeste. 

Sem qualificação, esses migrantes integram o outro ex
cluído da cidade e se incorpora a um mercado de trabalho 
instável e cada vez mais terceirizado. A ruptura do circuito 
entre estes dois espaços gera a violência. 

(CC-ISO) Processos judiciais como fonte 
histórica: a construção e o uso 

Processos judiciais: criminalização e controle 
Joana Maria Pedro (UFSC) - Coordenadora 
Através de processos judiciais criminalizando mulheres 

pela prática de aborto e infànticídio, temos buscado a consti
tuição de sujeitos no interior de relações de classe e gênero. 
A forma da constituição desta fonte, os discursos judiciais, os 
testemunhos, as penas impostas e a publicidade que a incrimi
nação das rés proporciona, tem sido os alvos principais de 
nossas análises. Estamos focalizando a incriminação e a for
mulação destes processos no interior de um projeto civili
zatório o qual, no empenho de controlar a população, fàz 
interferências específicas nos corpos femininos, através do 
controle de seus produtos. A própria forma da elaboração dos 
processos tem sido um dos alvos de nossa atenção. 

Entre uniões e separações: cenas e dramas do 
cotidiano conjugal 

Maria de Fátima Salum Moreira (UNESP) 
Os processos cíveis de desquite c de anulação de 

casamento realizados nas décadas de 1920/30, na cidade de 
São Paulo, estão sendo consultados na pesquisa que visa 
problematizar e interpretar os processos de constituição de 
valores e práticas sociais relativos às relações entre os côn
juges, na sociedade urbana em crescimento no Brasil, naquele 
período. A través destes processos, pretendo rastrear pistas que 
indiquem para as experiências particulares dos sujeitos em 
relação às suas representações acerca da vida conjugal, às 
quais se encontram relacionadas às suas condições étnicas, de 
classe e de gênero. A importância e as possibilidades de uso 
dessa fonte no trabalho historiográfico remetem, necessaria
mente, à discussão sobre a natureza, a produção e a configu
ração desta documentação judicial. 

Processos judiciais: construção e uso na História 
Política (GTHP) 

Loiva Otero Félix (URGS) 
A exposição pretende discutir a possibilidade do uso dos 

processos judiciais como fonte e documento que permite a 
percepção dos agentes sociais nas tramas do poder político nas 
quais estão envolvidos em di ferentes graus de consciência. 
Centraremos a exemplicação no processo judicial decorrente 
da "chacina de Nonohay " (RS-1927) onde um simples e 
corriqueiro divertimento, um baile, repentinamente trans
forma-se no palco de uma chacina pela mistura de racismo, 
política e intervenção policial. Na~ páginas do processo - sua 
construção, testemunhas e sentença - desvenda-se a inter
penetração polícia-política-justiça e política oligárquica de 
cunho coronelista. 

Processos judiciais: pedagogia das condutas 
Roselane Neckel Kupka (UFSC) 
A partir da incursão às múltiplas imagens de Florianópolis, 

entre 1910/1930, onde se percebe a construção de modelos 
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ideais de ordenação da cidade e de seus habitantes, que de 
certa forma modelavam intenções e instrumentos de inter
venção, foi possível recriar e surpreender modos de ser da 
cidade e de como viviam seus habitantes no sentido de fazer 
emergir como o cotidiano das pessoas estava sendo afetado. 
Os processos criminais mostraram-se riquíssimos em evidên
cias, desvelando dados que contribuíram para perceber como 
as prescrições sociais atingiam homens, mulheres e práticas 
informais, diferenciando os discursos dos exercícios reali
zados. 

(CC-IS1) História de instituições científicas no 
Brasil 

Fotografia e instituições de saúde de São Paulo, 
1880-1920 

James Roberto Silva (USP) - Coordenador 
Este trabalho analisa o emprego da fotografia a serviço da 

divulgação e/ou da promoção das instituições científicas da 
área da saúde, tais como o Instituto Butantã, o Hospital de 
Isolamento, o Instituto Bacteriológico etc., em funcionamento 
em São Paulo, no período de 1880 a 1920. A fotografia, seja 
como sistema de representação, seja como recurso técnico, 
prestava-se de suporte para a exposição dos ambientes cien
tíficos, para registrar o trabalho de cientistas e auxiliá-los e 
mesmo documentar as etapas de construção dos "monumen
tos" erguidos para abrigar a atividade científica. A este uni
verso a fotografia emprestou sua suposta objetividade, a alta 
definição de sua imagem e sua credibilidade. Registrando para 
simples arquivamento ou para publicidade e memória das 
instituições, a fotografia participou da ciência tanto na afir
mação de uma cultura quanto na afirmação de um poder e de 
prestígio. 

Ensino médico e pesquisa científica na Escola 
Paulista de Medicina 

Márcia Regina Barros da Silva (USP) 
A Escola Paulista de Medicina, como instituição de ensino 

médico fundada no ano de 1933, possui especificidades que 
permitem discutir o seu papel tanto na descentralização do 
ensino médico quanto na institucionalização da pesquisa 
acadêmica em São Paulo, no período pós 30. A criação desta 
instituição pode ser vista como um esforço para ampliar o 
espaço de debate médico, tanto no que se refere à consolidação 
dos conhecimentos microbiológicos na prátiea clínica, quanto 
para a diversificação do locus da prática docente. Os sinais de 
disputa que se estabelecem com a Faculdade de Medicina de 
São Paulo são extremamente importantes para entender o 
papel da EPM neste período. Além do trabalho com a história 
institucional, este estudo pretende contribuir para o entendi
mento das funções que a ciência assume na organização social 
e, ao mesmo tempo, na discussão sobre a ação da sociedade 
sobre a prática científica. A História Social da Ciência possi
bilita a discussão dos processos e procedimentos científicos 
como um campo constituído dinamicamente por vários agen
tes com objetivos e funções diversas. 

Instituto Agronômico de Campinas: 1887 -1897 
Reginaldo Alberto Meloni (USP) 
Não tem sido objeto de estudo o surgimento e o desen

volvimento de uma importante instituição de pesquisa surgido 
no final do período imperial. A ausência de um estudo mais 
detalhado sobre a Estação Agronômica de Campinas (hoje 
Instituto Agronômico de Campinas) é, sem dúvida, uma la
cuna na historiografia brasileira. As referências a esta insti
tuição na literatura indicam que, com sua fundação, tinha-se 
como objetivo o estudo das plantas tropicais e dos problemas 



relativos a agricultura nacional que, para tanto, foi contratado o 
professor austríaco F. W. Dafert. O período que se pretende 
estudar neste trabalho é o que compreende aadministração deste 
professor, ou seja, os 10 primeiros anos de existência da insti
tuição (1887-1897). Neste período bastante intenso da vida do 
país, vários foram os problemas enfrentados pelo seu diretor a 
fim de consolidar os trabalhos do Instituto. Entre estes pode-se 
citar a dificil relação com a sociedade, as relações com o Estado 
e a ausência de institutos similares no país com as quais pudesse 
manter intercâmbio. Para análise dessas questões, optou-se por 
verificar as motivações que envolveram a fundação desta insti
tuição, do ponto de vista da ciência c da sociedade. 

Mentalidades científicas e disputas 
político-acadêmicas: o caso da criação do IMF da 
Universidade da Bahia 

André Luis Mattedi Dias (USP) 

Os processos de implantação da ciência moderna no Brasil, 
de formação da comunidade científica e de implantação das 
instituições científicas brasileiras, têm sido objeto de estudos 
históricos que têm destacado alguns aspectos importantes 
desses processos: a intluência das idéias positivistas e iluminis
tas na constituição das mcntalidades científicas; o desen
volvimento do ensino superior voltado para a formação 
profissional e a intluência da mentalidade da formação profis
sional na caracterização das universidades. No caso da Bahia, a 
caracterização das universidades como centros de produção de 
conhecimento científico ainda é um projeto atual, principal
mente através da implantação e consolidação dos seus cursos de 
pós-graduação. Nas áreas de Física e Matemática esse processo 
teve início ao final dos anos 50, quando o reitor Edgar Santos 
enfrentava a oposição dos grupos acadêmicos tradicionais da 
Escola Politécnica c da Faculdade de Filosofia, contrários à 
criação das unidades de Física e Matcmática. O objetivo do 
nosso trabalho é discutir o contlito das mentalidades científicas, 
dos grupos tradicionais e dos novos professores contratados 
para criar o Instituto de Matemática e Física e da disputa 
político-acadêmica decorrente desse contlito. 

(CC-152) Ciência e História: idéias de evolução, 
progresso e modernização 

Modernidade e ciência em Euclides da Cunha 
José Carlos Barreto de Santana (USP) 

Coordenador 
A análise de parte da trajetória do pensamento de Euclides 

da Cunha, compreendida entre a~ suas primeiras manifestações 
sobre a inevitabilidade da República brasileira em 1888, até as 
suas considerações quanto ao socialismo que lhe parecia inex
orável em 1904, permite verificar de que maneira as suas idéias 
de progresso, modernidade e destino nacional estariam determi
nada~ por concepções cientificistas com pretensões universalis
tas. Nos extremos cronológicos identifica-se uma república que 
"se fará hoje ou amanhã, fatalmente como um corolário de nosso 
desenvolvimento; hoje, calma, científica, pela lógica, pela con
vicção" e um socialismo cujo "triunfo inevitável" estaria 
assegurado pelas leis científicas. Aqueles que nas últimas 
décadas do século XIX eram partidários da modernização da 
sociedade brasileira, a exemplo de Euclides da Cunha, necessi
tavam reforçar as suas posições com argumentos que pudessem 
correlacionar entre si o progresso e as ciências. A modernidade 
era inevitável e isto poderia ser dcmonstrado por fundamentados 
recursos à ciência de sua época. 
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o impacto das idéias darwinistas na produção 
científica brasileira. Museus e faculdades de 
medicina -1870-1930 

Regina Cândida Ellero Gualtieri (USP) 
Os estudos sobre as manifestações do darwinismo no 

pensamento brasileiro têm privilegiado, principalmente, e 
enfoque social e político, isto é, têm mostrado, sobretudo, a 
influência das vertentes darwinistas - o spencerismo e o 
haeckelismo - na elaboração de teorias sociais e jurídico
políticas. Não se pode desconsiderar a possibilidade de que 
tal enfoque reflita uma maior visibilidade, ou mesmo, uma 
maior densidade do impacto do darwinismo sobre tais âm
bitos. Entretanto, isso não significa que as referidas teorias 
tenham tido pouca influência sobre as práticas científicas 
relacionadas às ciências naturais e médicas, uma vez que a 
natureza dessa influência não foi devidamente investigada. 
Assim, a pcsquisa, objeto desta comunicação, tem pro
curado identificar o impacto das idéias darwinistas - a 
teoria biológica de Darwin, além das vertentes já men
cionadas - na produção das ciências médicas e naturais dos 
Museus Paulista, Nacional e Goeldi e das Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, no período de 1870 
a 1930, mediante a análise da prática científica desenvolvida 
nessas instituições. 

Idéias de ciência e modernização no Brasil do 
início do século XX 

José Jerônimo de Alencar Alves (USP) 
No início do século XX, estava em pleno vigor nos 

discursos das elites políticas e intelectuais do país a expec
tativa de que o país ingressasse em um "patamar mais 
elevado de civilização", para o que a ciência era um fator 
importante. Civilização, evolução, progresso e modern
ização eram termos freqüentemente empregados para mani
festar o desejo de romper com a sociedade tradicional e 
ingressar em uma "nova era". O objetivo deste artigo é 
destacar as características das idéias de modernização no 
Brasil no início deste século que estão relacionadas às 
práticas científicas. Três requisitos eram considerados indis
pensáveis à modernização do país e neste trabalho consti
tuirão o cixo da análise: I) as campanhas sanitárias de 
combate às epidemias, que favoreceran1 o desenvolvimento 
da medicina pasteuriana no país; 2) os esforços ligados à 
eugenia para o apri moramento da raça e 3) o movi mento pela 
ciência pura, que fàvoreceu a introdução no Brasil de novas 
teorias científicas como a da Relatividade, de Einstein. 

A filantropia científica e a modernização 
conservadora da ciência no Brasil. A articulação 
entre a Fundação Rockefeller e a Universidade de 
São Paulo 

Maria Gabriela S. M. C Marinho (USP) 
A Fundação Rockefeller (FR) destinou, entre 1916 e 

1931, cerca de um milhão de dólares para transformar a 
então recém-criada Faculdade de Medicina e Cirurgia de 
São Paulo (FMCSP), atual Faculdade de Medicina da Uni
versidade de São Paulo (FMSP), numa Rockefeller's 
School. Ou seja, uma escola médica de referência para a 
América Latina, com o padrão de excelência preconizado 
pela FR e assentada no modelo: ensino e pesquisa em tempo 
integral, limitação do número de vagas e hospital de clínicas 
anexo. No mesmo período, iniciativas semelhantes foram 
financiadas em diferentes países, com a perspectiva de di
fusão de novos padrões de atividade médica, assentada em 



bases científicas, portanto racionais. Para a FR a miséria e a 
pobreza estavam associadas à Higiene e à Saúde. Difundir 
novos padrões para essas duas atividades significava combater 
de perto os dois males. A face mais conhecida da atuação da 
FR no Brasil está a<;sociada às campanhas sanitárias. Esta 
comunicação pretende revelar as ações no campo da filan
tropia científica como uma interface dessa atuação no campo 
da Higiene, apontando as profundas vinculações de membros 
conservadores da comunidade científica com o modelo da 
Rockefeller e instituições relevantes como a Universidade de 
São Paulo. 

(CC-153) Recortes da modernidade: histórias do 
litoral catarinense 

A cidade beirou o mar: a construção do balneário 
de Canasvieiras (1930-1980) 

Suzana Bittencourt (UDESC) - Coordenadora 
A localidade de Canasvieira<;, situada no norte da Ilha de 

Santa Catarina, na atualidade, é um balneário de porte inter
nacional, recebendo, todos os verões, uma grande leva de 
turistas. A presente pesquisa investigou, a partir do "olhar" do 
antigo morador, as transformações espaciais e sócio-culturais 
ocorridas na localidade. A orla marítima de Canasvieiras, ao 
longo dos anos, passou por um processo de urbanização. Os 
loteamentos que tiveram seu início na década de cinqüenta 
desse século, transformaram terras públicas em terrenos pri
vados que são, hoje, hotéis, restaurantes, edificios, lojas, etc. 
O antigo morador modificou os seus hábitos em relação a 
praia. O mar tornou-se, além de local de trabalho, local de 
lazer. A história oral, as plantas de loteamentos, leis munici
pais c as propagandas veiculadas em jornais foram as princi
pais fontes que referendaram esse estudo. 

Agentes da ordem: a ação disciplinadora da elite 
civil e clerical na Festa do Divino em Florianópolis 
(1889-1930) 

Márcia Alves (UFSC) 
A Festa do Divino, durante a Primeira República, em 

Florianópolis foi uma celebração de grande importância, com 
a intensa participação da população local. Neste período ocor
reram vanas modificações de caráter sócio-político
econômico-cultural na capital, transformações que também 
afetaram a forma tradicional da festa. Estas mudanças foram 
parte integrante de um processo de modernidade determinado 
pelas elites locais. Sendo assim, essa<; modificações têm como 
pano de fundo as tensões do povo em perpetuar seus costumes 
e por outro lado uma nova elite querendo transformar seus 
hábitos para melhor adequar-se ao espírito moderno. As fontes 
utilizadas para a pesquisa deste trabalho revelam uma pro
funda modificação na dinâmica da festa antes popular e depois 
assumindo um caráter sacramental e clerical. Sobretudo pode
se verificar que a celebração perdeu suas características tradi
cionais, como a Folia que foi proibida pelas autoridades 
eclesiásticas, c os bai les na praça que foram desaparecendo. 
No seu lugar, tornou-se mais freqüentes as missas e novenas, 
sob o controle e determinação do clero romanizado da capital 
tendo o apoio das elites locais da época. 

"Criaturas da Noite": imagmarlO social e 
modernidade em Armação de Itapocorói 

Marcos Antônio Rosa Trindade (UDESC) 
A vila de Armação de Itapocorói situada no litoral norte 

de Santa Catarina, foi durante o período colonial, uma da<; 
mais importantes armações de baleia da região sul. Atual
mente, Armação de Itapocorói pertence ao município de 
Penha (SC) sendo que grande parte de sua população dedica-
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se as atividades pesqueiras e turísticas. Essa pesquisa tem por 
objetivo entender o porquê do desaparecimento de um deter
minado imaginário social denominado de criaturas da noite 
(boi-tatá, mula-sem-eabeça, aparições, bruxas, etc). Com
preendemos que essa mudança no plano cultural está asso
ciada a um processo, que tem seu início na vila na década de 
sessenta, deste século, chamado, pelas Ciências Humanas, de 
modernidade. A História Oral, os jornais e a documentação 
produzida pelos órgãos públicos são as fontes que subsidiam 
a pesquisa. 

(CC-154) Ordem pública e cidadania I 
Mendigos e vagabundos em São Paulo nas 

primeiras décadas republicanas: "parasitismo social" 
na metrópole do trabalho 

Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura (USP) -
Coordenadora 

Nas décadas finais do século passado e iniciais deste 
século, São Paulo vive o impacto dos parâmetros da moderni
dade. Esse impacto, ao que tudo indica, tende a reforçar 
posturas que se arvoram em defensoras da ordem. São muitas 
as situações observadas e/ou vivenciadas pelos contem
porâneos, concebidas como dissolventes dos padrões de com
portamento "socialmente aceitáveis" e, portanto, como 
desestruturadoras da sociedade. Destaca-se, nesse sentido, a 
preocupação com a mendicância e a vagabundagem, num 
momento em que São Paulo começa a se definir como 
metrópole do trabalho. Fundamentada em larga medida no 
crescente aumento populacional, essa preocupação leva o 
Estado a esboçar e implementar políticas de intervenção no 
espaço urbano, buscando dar conta das contradições e contli
tos que o cotidiano da cidade permite identiticar. 

As vicissitudes do recrutamento redimensionando 
o teor da vida: a Guarda Nacional diante do homem 
pobre e livre 

Denise Aparecida Soares de Moura (USP) 
Criada em 1831, a Guarda Nacional fez parte da postura 

da elite brasileira em adotar formas institucionais alienígenas 
visando a formação do Estado Nacional. A princípio, en
quanto instituição paramilitar, a Guarda Nacional atuou no 
sentido de conter as revoltas regenciais, mas sua trajetória 
tendeu a enovelar-se à tradição do mandonismo local. Neste 
sentido, ao longo do período 1831-50, a instituição se trans
formou em perseguidora de desafetos, pretensos vadios e 
todos aqueles que transgrediam a ordem institucionalizada. 
Em meio a esta manifestação de poder das elites locais, os 
recrutados ou sujeitos ao recrutamento elaboraram certas 
práticas visando lidar com esta problemática que afetava a 
rotina de suas vidas, optando pela intermitência na maneira de 
se empregarem e reelaborando o ideal de trabalhador discipli
nado e honesto, através da imagem do arrimo de família. 

São Paulo 1930/1940. Novos atores urbanos e a 
questão da cidadania 

Sílvia Helena Zanirato Martins (FUEM) 
São Paulo nos idos de 30/40 apresentava-se como a cidade 

do crescimento e do progresso, perceptível no vaivém de seus 
moradores, no corre-corre dos bondes e carros, no burburinho 
das ruas, nos apitos e nas chaminés das fábricas. Nesse mesmo 
tempo, novos personagens faziam-se presentes em suas ruas 
e avenidas. Oriundos do nordeste, de Minas e da zona rural, 
levas de homens e mulheres pouco qualificados em termos de 
experiência com o trabalho urbano afluíam à cidade e engros
savam as fileiras da miséria. As transformações pela,> quais a 
cidade passava refletiam nas preocupações com a manutenção 



da ordem e implicavam em conhecer, para melhor administrar, 
a diversidade social reinante. Discutir as políticas assistenciais 
e repressivas que foram empregadas para a normatização do 
social e que implicaram na inclusão/exclusão destes person
agens à cidadania, constitui a preocupação desta exposição. 

Estratégia da fome: trabalhadores e trabalhadoras 
da cana, maio de 1984 

Maria Antonieta Gomes Penteado (FUEM) 
Este trabalho busca compreender como e por que ocorreu 

uma greve de trabalhadores, entre os dias 14 e 17 de maio de 
1984, em Guariba, no interior do Estado de São Paulo. Utilizo 
como fonte os documentos produzidos por diferentes agentes 
históricos: a grande imprensa, a Justiça, os governantes do 
Estado de São Paulo, destacando os depoimentos dos trabal
hadores contidos em um inquérito policial. Através dessas 
versões, proponho discutir algumas categorias históricas pre
sentes neste estudo, tais como classe, consciência de classe e 
"economia moral", com o objetivo de "demitizar" a imagem da 
irracionalidade da fome construída por alguns desses agentes. 
Como elemento contrário a essa imagem, ressalto o caráter da 
luta de classes no movimento e a possibilidade de uma tradição 
de luta na região. Procuro demonstrar, também, a presença de 
uma lógica dos trabalhadores expressa em suas peculiares for
mas de conduzir o movi mento, e que em momentos determinan
tes, passaram ao largo dos Sindicatos de Trabalhadorcs Rurais 
da região. Essa lógica dos trabalhadores coloca em discussão o 
conceito de cidadania. 

(CC-l55) História da família 
Povoamento e estratégias familiares em zonas de 

fronteira (São Paulo, séculos XVIII e XIX) 
Carlos de Almeida Prado Bacellar (USP) 

Coordenador 
Durante o longo período de desbravamento do oeste 

paulista, inúmeras famílias estabeleceram projetos de migração 
rumo às bordas do espaço territorial já desbravado. Esse amplo 
movimento era usualmente fruto não apenas das conjunturas 
econômicas cspecíficas de cada momento, mas também do 
desenrolar do ciclo de vida tàmiliar. Nesse sentido, buscaremos 
analisar as cstratégias de migração assim estabelecidas, com 
especial atenção para as redes de solidariedade e os mecanismos 
de apropriação da terra, cruciais para o estabelecimento nas 
áreas mais afàstada~ da frente de colonização do oeste paulista. 

Estratégias de herança nos estratos superiores da 
elite campineira e a formação da liderança de família 
na frente pioneira: primeira metade do século XIX 

Dora Isabel Paiva da Costa (USP) 
Os estudos sobre herança no Brasil colonial enfatizaram 

padrões matrilineares de transmissão de terras. Neste estudo 
examinamos esta conclusão em relação a uma região de fron
teira aberta, Campinas, São Paulo, durante a primeira metade 
do século XIX. Os dados desta pesquisa nos permitem concluir 
a respeito de padrões mais complexos do que até então se tinha 
pensado. 

Família e domicílio em Goiás no século XIX: Bonfim 
e Corumbá (1851) 

Tarcísio Rodrigues Botelho (USP/UFG) 
Os estudos sobre família e domicílio no Brasil, embora 

tenham avançado significativamente, concentram-se na região 
Centro-Sul. Esta comunicação quer contribuir para a melhor 
compreensão deste tema importante da história social brasileira 
através da abordagem de uma região ainda não pesquisada, qual 
seja, a província de Goiás. A partir das listas nominativas de 
habitantes de duas de suas freguesias em 1851, pretende-se 
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levantar algumas questões sobre a população livre e escrava, 
a dimensão dos domicílios, as mulheres na chefia de 
domicílios e a estrutura ocupacional, comparando os resul
tados obtidos com as evidências existentes para outras 
regiões do país. 

Arquivo Municipal de Bonfim: fontes para o 
estudo da família 

Cláudia Eliane Parreiras Marques 
Pretendemos com este trabalho apresentarmos o acervo 

documental que estamos organizando na Comarca de Bon
fim/Minas Gerais e a importância deste trabalho para o 
estudo da Família. A documentação localiza-se no Arquivo 
Municipal de Bonfim e trata-se de 1221 documentos do 
crime sendo quase todo o acervo constituído de processos 
criminais, e 4479 documentos que pertenciam ao Cartório 
de I e II Oficio sendo mais de 2/3 formados por inventários. 

É com a documentação do Cartório do 11 Oficio que 
vamos trabalhar neste momento. O nosso objetivo é com
parar as famílias que residiam nas Vilas com as famílias que 
residiam no Campo. É possível que a diferença espacial 
vislumbre também diferenças no modo de vida destas 
famílias. Através dos bens (de raiz, móveis e sememoventes) 
arrolados nos inventários podemos ter um vasto universo de 
preferências e necessidades que as famílias oitocentistas 
possuíam. O detalhismo com que os pertences são descritos. 

(CC-156) Populações portuguesas em Santa Ca
tarina: família, sexualidade e memória 

A família açoriana no período colonial 
Sílvia Maria Favero Arend (UDESC) 

Coordenadora 
A utores consagrados como Caio Prado Júnior e Oswaldo 

Cabral afirmam em seus estudos que durante o período 
colonial a "família patriarcal" pensada por Gilberto Freyre 
não esteve presente entre os luso-açorianos que viviam no 
sul do Brasil. Esta pesquisa visa realizar, a partir da docu
mentação produzida por órgãos do Executivo, pelo Ju
diciário, pelas Câmaras Municipais e pelos relatos de 
viajantes, uma "descrição densa" da família existente entre 
os luso-açorianos e seus descendentes que residiam em 
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul no período colonial. 
Constará, nesta "descrição", as relações de namoro, entre 
cônjuges, entre pais e filhos e as tentativas da Igreja Católica 
e do Estado português em disciplinar as mesmas. Esse 
estudo insere-se nas discussões da história da família no 
Brasil que buscam relativizar os modelos hegemônicos as
sim como produzir conhecimento acerca do período colonial 
em Santa Catarina, ainda pouco estudado pelos histo
riadores. 

Núcleos comunitários de cultura 
Carmen Suzana Tornquist (UDESC) 
Esta pesquisa envolve pesquisadores de Ciências Sociais 

e Artes Plásticas, em parceria com organizações comu
nitárias de dois bairros de Florianópolis. Estes bairros fazem 
parte da Ilha de Santa Catarina, e caracterizam-se pela 
ascendência luso-açoriana, presente ainda de forma bastante 
acentuada entre os moradores nativos. Estamos trabalhando 
com memória de velhos moradores, a partir da História Oral, 
bem como identificando artefatos, instrumentos, objetos que 
fizeram e fazem parte do cotidiano dos moradores. Na 
medida em que entendemos cultura como uma densa rede 
de significados onde o contexto é fundanlental, estamos 
recorrendo a procedimentos etnográficos registrando aspec
tos do cotidiano e dos rituais das comunidades, objetivando 



construir espaços culturais e subsidiar gruposjá existentes que 
buscam valorizar estas culturas. 

"Viúvas de maridos vivos" 
Fernando Luiz Cardoso (UDESC) 
Esta pesquisa etnográfica trata-se do terceiro capítulo da 

minha dissertação de mestrado em Antropologia Social pela 
UFSC. "Viúvas de maridos vivos" é uma etnografia circun
stanciada à sexualidade humana, realizada em uma comuni
dade pesqueira do litoral catarinense de colonização açoriana. 
Anzóis está situada entre um conjunto de pequenas e belas 
praias e a serra do mar e tem como traço marcante, uma 
ascendência histórica caracterizada por isolamentos. Inicial
mente pelos portugueses que deixaram o velho continente para 
colonizarem as ilha~ de Açores, para mais tarde, os descend
entes desses mesmos portugueses imigrarem para o litoral 
catarinense, onde permaneceram quase que isolados por mais 
ou menos 190 anos do restante do estado. 

Esse artigo pode ser dividido em duas partes. A contextu
alização da comunidade que traz um pouco de sua história, 
generalidades do local, o espírito social do "anzoleiro", a 
principal atividade econômica a pesca, a tàrra do boi, os papéis 
sexuais típicos, o modelo de casamento e família, a intància e 
as brincadeiras sexuais típicas. E a sexualidade masculina com 
as suas generalizações, práticas e orientações sexuais, o con
ceito êmico da identidade masculina e da identidade 
"paneleira" e a sexualidade no barco e na farra do boi. 

Gênero, família, imigração: o cotidiano dos 
imigrantes brasileiros nos EUA 

Gláucia de Oliveira Assis (UDESC) 
Este artigo é uma sí ntese da dissertação de mestrado "Estar 

aqui, estar lá uma cartografia da vida entre dois lugares" com 
ênfase buscando tecer algumas considerações acerca da~ 
transformações nas relações tàmiliares e de gênero num con
texto de migração. O ponto de partida é Governador 
Valadares, cidadc da região leste de Minas Gerais conhecida 
nacionalmente pelo significativo número de emigrantes no~ 
EUA. Partindo de Valadares rumo aos EUA, as trajetórias do., 
emigrantes foram reconstruídas com base nos relatos da~ 
experiências pessoais descritas nas cartas, vídeos e fotos en
viadas ao Brasil, bem como entrevistas aos emigrantes nos 
EUA. Os dados que emergiram da análise dos mesmos reve
lam transformações importantes na dinâmica familiar e de 
gênero evidenciando, que mesmo aqueles que não partiram 
são envolvidos pelo processo apontando para uma transcion
alização das relações tàmiliares. 

(CC-157) A cidadania dos trabalhadores: parti
dos e sindicatos no Brasil pós 45 

Aformação política da militância comunista no Rio 
de Janeiro (1945-1964) 

Marcelo Badaró Mattos (UFF) Coordenador 
No período 45-64, o PCB alcançou a fase de maior repre

sentatividade política de sua história. Entre as explicações 
possíveis de hegemonia comunista na esquerda e da maior 
visibilidade social do partido reside na manutenção de uma 
rede ativa e numericamente significativa de militantes, como 
um discurso e uma visão de Brasil e de mundo razoavelmente 
homogêneos. Esta comunicação trata dos esforços do PCB 
para formar seus quadros, destacando os veículos de tal for
mação - imprensa, cursos e editoras. Esboça-se uma perio
dização da atuação do partido nesta área, entre os anos 40 e 
60. 

Crise econômica e cidadania no mundo do 
trabalho: a década de 1980 no Brasil 
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Gelson Rozentino de Almeida (UFF) 
A crise econômica e seus efeitos sociais e políticos tiveram 

um caráter ainda mais perverso para o Estado do Rio de 
Janeiro, com a estagnação ou declínio de setores industriais 
importantes, como o setor naval, a elevação do nível de 
desemprego, o crescimento da economia informal, a ocorrên
cia de saques e "quebra-quebras", o grande número de greves 
em inúmeras categorias, etc. Em termos políticos, destaca-se 
a eleição de Leonel Brizola em 1982, o perfil oposicionista do 
eleitorado, a realização de atos públicos, passeatas e comícios, 
como o da Candelária (1984), que tornou-se o grande marco 
na campanha das "Diretas Já". 

A organização dos trabalhadores nos anos 80 sofreu algu
mas transfonnações importantes, mais visíveis e claras no Rio 
de Janeiro. Até a década de 1960, a maior parte dos trabal
hadores sindicalizados concentrava-se no setor de transportes, 
portuário, metalúrgico e petroleiro. A partir do final dos anos 
70 ganharam destaque bancários, professores, médicos e fun
cionários de grandes empresas estatais. Desta fonna, se a CUT 
teria nascido, em termos gerais, como conseqüência do "novo 
sindicalismo", o paulatino crescimento da filiação de enti
dades sindicais do funcionalismo público e de empresas esta
tais, durante a década de 80, teria sido o principal responsável 
pelo crescimento da central e teria contribuído para a mudança 
do perfil da sua direção e de suas formas de ação. Como por 
exemplo, a diferenciação da pauta de reivindicações e dos 
mecanismos de negociação entre os principais setores da 
CUTIRJ. 

Este trabalho busca traçar as linhas gerais da organização, 
consolidação e crescimento da CUT/RJ, bem como seus 
problemas e crises, sua transfonnação e perspectivas. 

Cidade e classe trabalhadora: as greves cariocas no 
governoJK 

Maria Carolina Granatto da Silva 
Esta comunicação aborda as greves operárias no Rio de 

Janeiro de fins da década de 1950, relacionando-as a um 
contexto de retomada das mobilizações sindicais e de tran
sição da Capital da República para Brasília. Analisando as 
várias versões sobre as greves publicadas por jornais de opção 
partidária definida e diterenciada, tomaremos a imprensa 
tanto como fonte, quanto também como objeto da pesquisa. 

Líderes e militantes do PT: pragmatismo e 
estratégia política 

Gisele dos Reis Cruz (UFF) 
O objetivo do presente trabalho é verificar o grau de 

pragmatismo existente entre os líderes e os militantes do PT 
do município do Rio de Janeiro. Parto da hipótese de que os 
militantes do PT (considerando as diferentes atividades e 
posições exercidas) tendem a ser pouco pragmáticos, 
apegando-se a sua linha ideológica. Ao passo que os líderes 
(considerando os vereadores, deputados estaduais e dirigentes 
da Executiva), por lidarem diretamente com o processo de 
tomada de decisão, tendem a ser mais pragmáticos, pois 
enfrentam o dilema de, por um lado, conquistar setores mar
ginais da sociedade, tendo em vista a manutenção do poder e, 
de outro lado, precisam sintonizar-se com os anseios dos 
militantes, visto que estes são responsáveis por parte signifi
cativa dos votos conquistados. Contrapondo pragmatismo a 
radicalismo ideológico, defino o primeiro a partir de 
parâmetros da literatura internacional, a partir de parâmetros 
como a defesa de amplas reformas de longo prazo, a ênfase 
na competição eleitoral e a defesa de alianças partidárias. 



(CC-158) Belo Horizonte: Uma rede de histórias e 
memórias 

Belo Horizonte: uma rede de histórias e memórias 
Michel Marie Le Ven (UFMG) - Coordenador 
Na perspectiva dos fundadores de Belo Horizonte, como 

capital do Estado de Minas Gerais, cujo governo no final do 
século passado visava alcançar a modernidade, a "CIDADE 
PARADIGMA" desta modernidade irradiaria do seu centro 
para fora os valores "modernos" de trabalho, cidadania e civili
zação. 

Nesta véspera do centenário da Capital ao ouvir as vozes dos 
que se fizeram habitantes de Belo Horizonte, vindos do interior 
constata-se ao contrário das perspectivas dos fundadores que 
foram esses mineiros interioranos que trouxeram para a capital 
costumes, valores, linguagem, sonhos, cultivados nas cidades, 
nas fàmílias, nas fazendas, nos locais de trabalho. No caso 
pode-se destacar a música, a "política" como arte e a "conversa" 
como cultura. 

Antônio Faria e sua esposa Enilde Faria, cuja história oral 
está gravada no projeto "Memória e História: Visões de Minas" 
comprovam isto a contento. A sua história é expressão da vida 
"profunda" do interior mineiro e ao mesmo tempo vivenciado 
e fecundado por desafios encontrados no espaço e no tempo da 
capital. 

Queremos aqui destacar que uma "cidade-capital" não só se 
faz pelo interior numa relação unilateral, mas que ela hoje se 
nutre e também fecunda a vida do Estado. Nesse jogo de cara e 
coroa pode-se destacar alguns conceitos: o primeiro, do estranho 
como constitutivo do sujeito histórico e do espaço como relação 
sócio-político cultural. 

Belo Horizonte: uma colcha de retalhos 
Aparecida Maciel da Silva Shikida (UFMG) 
Essa comunicação tem por objetivo refletir sobre alguns 

aspectos na formação da cidade de Belo Horizonte, tendo em 
vista que a sua memória centenária é tecida de muitas outras 
memórias onde os saberes, as éticas e os valores fundem-se em 
um só saber, em uma só ética, em um só valor. 

"A capital provinciana" projetada para um futuro moderno, 
guarda em suas tramas um conjunto de personagens que inseri
dos em segmentos diversos da sociedade Belorizontina levam 
à formação desta colcha de retalhos. 

Nesta reflexão, faremos uso dos documentos orais na tenta
tiva de perceber a trajetória destas personagens na "capital do 
século", para tanto contaremos com a colaboração singular do 
Sr. José "Dazinho" Gomes Pimenta, cuja trajetória de vida faz 
parte do acervo no projeto: "Memória e História: Visões de 
Minas". 

A história de vida do Sr. Dazinho faz parte da história de 
Belo Horizonte que assim como outros homens e mulheres fez 
do espaço urbano o palco do trabalho, da política e do lazer. Em 
suma, fazendo de Belo Horizonte o local ideal para o exercício 
da cidadania. Segundo Eugene Henriques, são eles os criadores 
da história que "marcam de seu próprio punho a vida social, às 
vezes mesmo sem o saberem, às vezes sem o quererem ... ". 
(Indivíduo, criação e história. In Connexions, nr 44, 1988, p.2). 

História e Cidadania 
Danielle Parker Andrade (UFMG) 
Através da análise de entrevistas feitas com membros da 

elite mineira, que atuaram tanto na esfera pública quanto privada 
nas décadas de 40 a 70, pretendemos refletir sobre a cidade de 
Belo Horizonte. Em nosso trabalho, ganhará destaque a história 
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da cidade contada pelos empresários mineiros, procurando 
mostrar os lugares e acontecimentos que têm relevância na 
memória da elite belorizontina. 

Utilizando a metodologia da história oral e aproveitando 
a oportunidade de estarmos comemorando o centenário da 
cidade, procuraremos mostrar um outro lado da história de 
Belo Horizonte. Ao contarem suas histórias de vida, esses 
homens vão remontando a própria história da cidade -
como se deu a construção da nova capital, seu desen
volvimento, a vinda das indústrias, a criação de clubes, a 
formação da cidadania, enfim, é a reconstrução do cotidiano 
da cidade com os fatos que têm lugares de destaque na 
memória dessas pessoas de fundamental importância para o 
crescimento de Belo Horizonte. 

Belo Horizonte: o resgate da memória 
~aria Cristina Dias Pereira (UFMG) 
As vésperas do centenário de Belo Horizonte, o resgate 

de sua memória torna-se fundamental. Nesse sentido, nada 
mais justo que buscar esta memória através de depoimentos 
dos cidadãos que a construíram. Através da entrevista de 
história de vida de Evaristo Garcia - importante militante 
do PCB desde a década de 40 - pertencente ao acervo do 
grupo de história oral da FAFICH, podemos perceber como 
o homem comum por meio de uma instituição política pode 
exercer plenamente seu direito de cidadania mesmo sob as 
condições mais adversas. 

(CC-159) Lideranças e identidade política 
carioca na República 

Augusto Vasconcelos: o "Dr. Rapadura" 
Américo Oscar Guichard Freire (UFRJ e FGV) -

Coordenador 
Augusto Vasconcelos foi uma das mais importantes 

lideranças políticas da cidade do Rio de Janeiro na Primeira 
República. Carioca, filho de fazendeiros e médico com vasta 
clientela em Campo Grande, área rural do Rio de Janeiro, 
Vasconcelos teve como base política a Delegacia de Higiene 
- um dos principais celeiros na formação de quadros políti
cos da cidade naqueles anos de cruzada higienista dos 
primórdios republicanos. Em conjunto com dois outros 
médicos rurais, Raul Barroso e Felipe Cardoso Pires, con
stituiu um forte anel político em torno da região de Campo 
Grande, Guaratiba e Santa Cruz, denominado pela imprensa 
de triângulo. Pela sua capacidade de controlar o seu elei
torado, o triângulo logo se transformaria no centro de gravi
dade do fragmentado can1po político carioca durante os 
dificeis anos de construção da República brasileira e da sua 
capital. 

Em sua longa carreira política (intendente, deputado 
federal e eleito duas vezes senador pelo Rio de Janeiro), 
Vasconcelos sofreu cerrada oposição de setores diversos da 
imprensa liberal que o viam como um resquício rural, daí o 
epíteto de "Df. Rapadura". Caracterizou-se fundamental
mente como um político low profile, hábil nos bastidores, 
nas alianças congressuais e no jogo partidário. Foi possivel
mente um dos pioneiros na constituição de grupos congres
suais cariocas que tiveram por fundamento a defesa de 
autonomia política da cidade frente ao poder central. Nesta 
comunicação meu objetivo é tentar cruzar a sua trajetória 
com a construção de um eixo autonomista na cidade. 



Carlos Lacerda, o tribuno da Capital 
Marly Silva da Motta (UFF e FGV) 
Carlos Lacerda, primeiro governador do estado da Guan

abara (1960-1965), atual município do Rio de Janeiro, foi um 
dos principais símbolos da mais recente campanha eleitoral 
para prefeito. A Lacerda corresponde a fama de administrador 
público dinâmico c inovador, sustentada por um vasto pro
grama de construção de escolas, adutoras, viadutos, túneis e 
parques. Igualmente fàmosa, é a imagem de Lacerda como 
político polêmico, o "demolidor de presidentes". Menos con
hecida, no entanto, é a atuação do governador na política 
carioca. Este trabalho tem por objetivo discutir as iniciativas 
de Lacerda no campo da política local, tentando criar uma 
nova estrutura político-partidária que substituísse a herdada 
do ex-Distrito Federal. Interessa-nos, sobretudo, verificar de 
que maneira uma liderança de perfil carismático e nacional, 
como Lacerda, conduziu a montagem de uma base política 
local. 

De "tenente civil" a "prefeito do povo": a trajetória 
de Pedro Ernesto 

Carlos Eduardo B. Sarmento (UFRJ e FGV) 
Figura de relevo nas articulações que aproximaram as 

lideranças tenentistas do movimento da Aliança Liberal, e 
posteriormente do governo provisório de Vargas, Pedro Er
nesto Batista ascenderia ao cargo de interventor federal na 
capital do país como forma de reconhecimento de seu papel 
de coordenador de forças políticas, mas também como uma 
aposta do novo chefe de Estado republicano de viabilizar a 
coesão das lideranças políticas da cidade do Rio de Janeiro em 
torno de uma proposta de congraçamento de forças que visava, 
entre outros aspectos, apoiar a estabilização e a continuidade 
do governo Vargas. Imerso nas complexas tramas da política 
carioca, Pedro Ernesto ousou conduzir um projeto político 
próprio, de aproximação com as emergentes massas urbanas, 
redcfinindo o perfi I programático dc sua administração e 
inaugurando uma moderna tradição de práxis pol ítica na maior 
cidade do país. O objetivo deste trabalho é compreender a 
trajetória de Pedro Ernesto no campo político carioca, de 
"tenente-civil", indicado como interventor, a "prefeito do 
povo". consagrado nas ruas e idolatrado pela população, como 
forma de explicitação de um novo discurso articulador das 
tendências política~ da cidade, conformador de uma identi
dade política possível e de um novo vetor definidor de sua 
cultura política. 

(CC-160) O centenário de Canudos: histo
riografia e imaginário social 

Repensando a historiografia marxista de Canudos 
José Maria de Oliveira Silva (UFSE) 

Coordenador 
A teoria marxista, a partir dos anos 40, estabeleceu novo 

paradigma analítico sobre os conflitos sociais no campo ao se 
contrapor ao messianismo religioso pressuposto na 
abordagem de Euclides da Cunha sobre Canudos. As interpre
t~ções de Rui Facó e, mais tarde, de Edmundo Moniz, da 
!Iteratura de cordel, da oralidade popular, compõem novas 
Imagens sobre esse passado de beatos e cangaceiros, rom
pendo, na sua essência, com a tradição euclidiana. Em muitas 
imagens construídas sobre a história de Canudos, através de 
livros, jornais, histórias em quadrinhos, literatura de cordel, 
filmes, pinturas, gravuras, teatro, o conceito original de um 
movimento milenarista, produto de uma situação primitiva, 

147 

atrasada, é revisto, sobretudo, com a abordagem marxista. 
Nela o .elen~ento religioso, retratado por Cunha e por outros 
c~mo fanatismo, é descrito como alienação. Desse modo, 
cnam-se novos conceitos, paradigmas sobre o movimento, em 
que as massas rurais aparecem vivendo nos primórdios de uma 
revolução socialista no país. Discutir os significados e os 
equívocos dessa historiografia, impregnada pela visão da luta 
dc classes, constitui o objetivo desta comunicação. 

Canudos plural: memórias em confronto nas 
comemorações dos centenários de Canudos 
(1993-1997) 

Antônio Fernando de Araújo Sá (UFSE) 

No contexto das comemorações do centenário da Guerra 
de Canudos (1993-1997), diferentes visões sobre o acon
tecimento expõem a diversificação por que passa a história, 
no sentido dc transformá-Ia num campo de forças ideológicas 
na contemporaneidade, por conta da proliferação das 
memórias coletivas impostas pelos media. A contemporanei
dade tende, assim, a fabricar um maior número de memórias 
coletivas, a multiplicar os grupos sociais que se autonomizam 
pela preservação ou pela recuperação do seu próprio passado, 
a compensar o desenvolvimento histórico da sociedade e a 
angústia do futuro com a valorização de um passado que não 
era, até então, vivido como tal. De um lado, podemos perceber 
uma vertente composta de diversos segmentos sociais que 
objetivam, no contexto das comemorações, resgatar a ex
periência social desenvolvida por Antônio Conselheiro, no 
sentido de caracterizá-Ia como uma experiência igualitária de 
sociedade e uma possibilidade de poder alternativo no seu 
confronto com a ordem coronelística vigente à época - Igreja 
Católica, em sua ala progressista; o Movimento Histórico e 
Popular de Canudos; o MST, alguns segmentos intelectuais 
ligados às universidades da região (Sergipe, Bahia e Pernam
buco), além de artistas e o "povo da terra". De outro lado, 
vislumbramos uma outra vertente próxima a instituições li
gadas ao Governo da Bahia e ao Exército brasileiro, que com 
seus intelectuais orgânicos elaboran1 um questionamento 
tácito do caráter igualitário a experiência social de Canudos, 
tal como propugnada pela esquerda, e cuja ênfase recai sobre 
a Guerra de Canudos em si. Neste sentido, algumas insti
tuições - entre as quais a Universidade Estadual da Bahia 
(Uneb) - intencionam a preservação dos locais dos confron
tos entre conselheiristas e as forças ü:derais, através da criação 
do .P~rque Estadual de Canudos, com o objetivo de explorar 
tunstlcamente a região. 

A construção do mito de Antônio Conselheiro 
Acácia Mendonça Rios (UFSE) 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise 
do processo de mitificação da figura de Antônio Conselheiro 
transfor:nado ~I~ herói pop.ular por determinados segmel1to~ 
~a Igreja Catol.lca e ~ovlmentos populares da região de 
Canudos, a partIr da decada de 80. Através das reflexões de 
Mircea Eliade sobre esta questão, investigaremos na produção 
cultu~a! popular e erudita -literatura de cordel, poesia, letras 
de muslca etc. - como se estruturou este processo de releitura 
do papel de Antônio Conselheiro na história da sociedade 
brasil~ira, através das celebrações de diversos rituais sagrados 
e profanos em torno da sua memória e da Guerra de Canudos. 



(CC-I61) Momentos de construção de soli
dariedade na América 

Relações de fronteira no processo de Independência 
da Nova Granada 

Jaime de Almeida (UnB) - Coordenador 
A recente guerra, não declarada, entre Equador e Peru, expôs 

novamente ao mundo a gravidade de problemas de fronteira que 
remontam à época da Independência. 

Integrada sem nenhuma representação efetiva à República 
da (Grã) Colômbia enquanto ainda era território fiel à Espanha, 
a Real Audiência de Quito veio a perder extensas regiões que a 
República do Equador reivindica ainda hoje. 

Estas questões de fronteiras são um componente decisivo no 
processo de constituição das identidades nacionais e regionais, 
que é nosso objeto maior de interesse. 

Opção brasileira pela tese da solidariedade 
hemisférica, 1938-1942 

Albene Míriam Ferreira Menezes (UnB) 
Face ao desdobramento do contlito mundial, o Brasil de 

Getúlio Vargas inclina o vetor de sua política externa, até então 
pendular entre a Alemanha e os Estados Unidos, em direção à 
esfera de poder norte-americana, comprometendo-se com a tese 
da "Solidariedade Continental". 

As implicações desta opção para os interesses alemães rep
resentados no Brasil constituem o objeto da presente 
abordagem. 

José Martí e a la Conferência Internacional 
Americana de Washington 

Eugênio Rezende de Carvalho (UFGO) 
O intelectual cubano José Martí (1853- J 895) acompanhou 
passo a passo os debates da I a Conferência Internacional Ameri
cana de Washington ( 1889-90) como correspondente do jornal 
argentino La Nación. Trataremos de analisar as retlexões mar
tianas sobre o significado desta Conferência no contexto das 
relações interamericanas da época. 

Cético quanto ao conteúdo e às reais intenções dos tratados 
comerciais propostos pelos USA às demais nações da América, 
Marti via neles uma ameaça aos interesses e à soberania das 
nações americanas de "menor poder". 

É no calor dos debates da Conferência que Martí tomou 
progressivamente consciência de que seu ideal americanista se 
atastava cada vez mais da perspectiva de união panamericana 
proposta pelos Estados Unidos. 

(CC-162) Um debate em torno de teatros e festas 
populares 

Rei de nação, rei Congo, rei de fumaça: o africano 
se torna brasileiro 

Marina de Mello e Souza (UFF) - Coordenadora 
Tomando a Coroação de Rei Congo no século XIX como 

tema de análise, procurarei desvendar os processos culturais que 
levaram as comunidades de africanos e seus descendentes a 
adotarem certas formas ibéricas de exercício da sociabilidade e 
religiosidade, como a organização em irmandades. Com uma 
análise dos aspectos "profanos" da festa de Nossa Senhora do 
Rosário: eleição de reis, coroação na igreja, cortejos dançantes 
e representações dramáticas, buscarei entender os processos de 
constituição de novas identidades que levaram a uma crescente 
homogeneização entre diferentes grupos étnicos e as relações 
que estes mantiveram com a sociedade abrangente. 

148 

"Teatros e músicas": melodias de Chiquinha 
Gonzaga nos palcos do Rio de Janeiro 

Lícia Gomes Mascarenhas (UFF) 
O universo teatral de fins do século passado e início de 

nosso século apresentava diversas nuances. O teatro con
hecido como ligeiro tratava de temas ligados ao cotidiano 
da cidade do Rio de Janeiro e englobava gêneros como 
opereta, burleta e revistas de ano. A música era uma atração 
indispensável neste tipo de espetáculo. A produção da com
positora Chiquinha Gonzaga animou diversas peças teatrais 
e é através das críticas destas peças na imprensa da época 
que encontramos importantes considerações sobre o seu 
trabalho. 

Vasques e suas "Scenas Comicas". Produção 
teatral e trânsito cultural no Rio de Janeiro do Século 
XIX 

Andréa Barbosa Marzano (UFF) 
O teatro foi, no século XIX, um importante meio de 

comunicação e difusão de idéias, tendo sido alvo de censura 
e projetos de incentivo na Câmara dos Deputados. Foram 
inúmeros os nomes de sucesso no universo teatral da época, 
merecendo destaque o autor, comediante e empresário Fran
cisco Corrêa Vasques. Sua trajetória profissional, possível 
elo de ligação entre o teatro das festas populares e o das 
grandes companhias, parece ilustrar privilegiadamente o 
trânsito cultural, a relação dinâmica entre manifestações 
populares e das elites. O conteúdo de suas peças, nas quais 
eram representadas as mais diferentes diversões - desde o 
circo e as festas do Divino às noites sensuais do Alcazar-, 
parece reforçar esta hipótese. 

(CC-163) A pesquisa histórica e a descoberta 
das fontes: o exemplo dos jornais e do discurso 
jurídico 

Magali Gouveia Engel (UFF) - Coordenadora 
A fonte jornal no trabalho do historiador 
João Daniel Lima de Almeida (UFF) 
Temos por objetivo no presente trabalho discutir detida

mente as questões suscitadas no trabalho com a fonte "jor
nal", que tiveram lugar no decorrer da pesquisa "Crime e 
Paixão: uma questão de gênero no Rio de Janeiro de 1890 a 
1930". Discutiremos as peculiaridades do trabalho do histo
riador com os jornais, seus principais problemas e di
ficuldades, bem como a sua importância enquanto fonte, 
enfocando o caso particular da pesquisa com jornais cariocas 
de grande circulação no início do século. 

A relação entre direito e medicina no início do 
século: o exemplo dos crimes passionais 

Cláudia Peçanha da Trindade (UFF) 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma discussão 

surgida no decorrer da pesquisa "Crime e Paixão: Uma 
Questão de Gênero no Rio de Janeiro de 1890 a 1930". O 
discurso jurídico utilizado no período se apóia, por diversas 
vezes, no médico, reportando à medicina social desen
volvida desde meados do século XIX. Esta relação entre 
direito, medicina-legal e psicologia criminal nos mostra o 
entrelace entre os diversos saberes justificando um determi
nado fim. Como, por exemplo, o ponto de apoio científico 



para o assunto de responsabilidade criminal e perda tem
porária da sanidade mental levado a cabo por distúrbios da 
paixão. 

A legitimação da propriedade: um estudo acerca 
dos artigos da "Revista dos Tribunais" 

Alexandre Elias da Silva (UFF) 

o objetivo do presente trabalho é abrir um debate acerca 
de algumas questões surgidas durante a pesquisa "Crime e 
Paixão: Uma Questão de Gênero no Rio de Janeiro de 1890 a 
1930". Pesquisando o índice da fonte "Revista dos Tribunais" 
(volume I a LXXX), chamou-nos atenção o fato de a maioria 
dos verbetes referir-se a questões que envolvem Propriedade, 
Honorários, Herança, Renda, Usucapião, etc. Estes temas nos 
apontam para um possível comprometimento da justiça com 
estas questões, abrindo espaços para abordagens neste campo. 

(CC-I64) Dimensões da questão nacional 
As múltiplas dimensões da questão nacional 
Daniel Aarão Reis Filho (UFF) - Coordenador 
A construção da nação no Ocidente europeu. Estado e 

Nação. Capitalismo e Nação. Realidade e mito na construção 
dos imaginários nacionais. Alcance e limites das repre
sentações nacionais criadas no Ocidente europeu. A formu
lação da questão nacional pelo movimento social-democrata 
europeu. Internacionalismo, nacionalismo e movimento op
erário. 
A questão nacional no espaço eurasiano: o Império tsarista e 
a questão nacional. A evolução da questão nacional do quadro 
da revolução russa e da construção do socialismo soviético. 
Estado e nação no espaço eurasiano. A questão nacional no 
ocidente e no oriente europeus: aspectos comuns e assimetrias. 
As múltiplas e contrastantes dimensões da questão nacional. 

Nação e democracia: a crise política de ago/set 
1961 

Jorge Ferreira (UFF) 
A crise política que se abriu com a renúncia de Jânio 

Quadros à presidência da República permitiu que dois grupos 
políticos, concorrentes c antagônicos, se apresentassem como 
os defensores mais legítimos da democracia e dos interesses 
da Nação. Em um extremo do leque político do país, aala mais 
à esquerda do PTS, liderada pelo governador gaúcho Leonel 
Srizola, e, em outro, a aliança conservadora civil-militar, 
representada pelo governador carioca Carlos Lacerda, formu
laram e manejaram imagens, símbolos e representações que 
descreviam os perigos que ameaçavam a Nação e a democra
cia, dcpendendo da posse ou do impedimento de João Goulart. 
Para ambos os grupos políticos, Nação e democracia eram 
termos complementares, embora as concepções fossem bas
tante diversas. Sobretudo, as imagens de Nação e de democ
racia construídas e defendidas por eles diferenciavam-se 
quanto à participação dos trabalhadores na vida política do 
país. 

Os trotskistas e a questão nacional: 1930/1934 
Ricardo Figueiredo de Castro (UFF) 

No início dos anos 30, o Partido Comunista do Brasil 
(PCS) passou por transformações organizacionais e de linha 
política e teve que se confrontar politicamente com uma 
oposição interna, a Liga Comunista, seção brasileira de 
Oposição de Esquerda internacional, de orientação 
"trotskista". Entre as questões tratadas pelos oposicionistas 
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estava a da questão nacional. Os "trotskistas" não concor
davam com a visão pecebista que reduzia o Brasi I a mero palco 
de lutas dos imperialismos inglês e americano e avançavam 
na questão ao analisar o embate entre os interesses conflitantes 
entre os Estados da federação e o peso político de São Paulo 
nesta problemática. Ademais, produziram uma análise 
específica sobre o tema de autoria de Lívio Xavier. 

(CC-165) Representações de cidadania na 
Primeira República 

Cidadão da ordem: imagens de revistas da Primeira 
República 

Ana Luiza Martins (USP) - Coordenadora 
O trabalho com a imprensa periófica paulistana na 

Primeira República permitiu a percepção dos diversos 
imaginários que presidiam a um entendimento do ser cidadão 
da República recém inaugurada. O cotejo entre revistas de 
caráter diverso - Revista do Instituto Histórico Geográfico de 
São Paulo, do Museu Paulista, O Piralho, São Paulo Ilustrado, 
Terra Paulista, Revista do Brasil- possibilitou recuperar, na 
ótica de seus articulistas, o incipiente entendimento da noção 
de cidadania, com ênfase na percepção do significado efetivo 
dos valores de identidade cívica então delineados. Através de 
reportagens que se utilizavam das novidades técnicas do im
presso, com exaustivo uso da imagem, acompanhadas por 
textos de conteúdo patriótico, ao gosto dos parnasianos e por 
vezes de pré modernistas, inferimos valores diversos daqueles 
agentes sociais em busca de uma cidadania, atrelada à noção 
de pátria que então se procurava construir. 

Freitas Valle: um modelo de cidadão? 
Márcia de Resende Camargos (USP) 
Político, poeta, professor e mecenas, José de Freitas Valle 

tornou-se conhecido como o animador da Villa Kyrial, salão 
artístico-literário paulistano que, ao longo das três primeiras 
décadas do século XX, marcou profundamente a vida artística 
e literária da cidade. Como deputado e, depois, membro da 
bancada do PRP - Partido Republicano Paulista - no 
Senado, revela uma atuação parlamentar voltada para a 
questão do ensino e do desenvolvimento das artes no país. 
Presidente da Comissão de Instrução Pública da Câmara dos 
Deputados, relator da Comissão de Recursos Municipais e 
autor de dois livros sobre a educação no governo Washington 
Luís, Valle esteve à frente de uma série de iniciativas que se 
inserem no leque de preocupações típico do universo político 
a República Velha. Participou da reorganização da Biblioteca 
Pública e da Pinacoteca, da criação de escolas operárias e 
agrícolas para menores e da regulamentação do Pensionato 
Artístico do Estado de São Paulo. Esta comunicação tem o 
objetivo de investigar de que forma tais propostas, ainda que 
paternalistas e algumas vezes autoritárias, contribuíram para 
a consolidação da cidadania no Brasil. 

Patrimônio e cidadania 
Marly Rodrigues 

O poder público paulista vem atuando na preservação do 
patrimônio desde o final da década de 1960. Sua atuação não 
se referencia em cadastramentos ou inventários, mas se estru
tura a partir de solicitações externas; desta forma, cabe ao 
público a seleção inicial dos bens candidatos a integrarem o 
universo do patrimônio. 

O público, portanto, é co-responsável pela determinação 
do patrimônio paulista, embora seus critérios de solicitação 



e estudo raramente se orientem pelos mesmos conceitos que 
norteiam a ação dos técnicos e demais responsáveis pela parcela 
patrimonialista da memória social em São Paulo. 

A presente comunicação aborda as conclusões de um estudo 
que pretendeu verificar os conceitos - em especial o de ci 
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dadania - utilizados como justificativa de tombamento nas 
solicitações de estudo enviadas ao Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
- Condephaat, por cidadãos, entidades e órgãos públicos. 



(CC-I66) Processo de trabalho e empresas 
brasileiras nos séculos XIX e XX 

A indústria antiga de papel e condições de trabalho 
Geraldo de Beauclair Mendes de Oliveira (UFF) -

Coordenador 
A antiga indústria de papel na Província do Rio de Janeiro 

foi uma das primeiras a abolir o trabalho escravo em suas 
dependências ao início da década de 1850. 

Adotando métodos de trabalho idênticos aos da França (da 
qual importava as principais máquinas) valia-se de trapos de 
pano como matéria prima, recurso também utilizado no con
tinente europeu em larga escala. 

Os estabelecimentos "trapeiros" na primeira metade do 
século XIX na Europa mobilizavam recursos extremamente 
vultosos para a época, mas ensejavam condições higiênicas 
péssimas para os trabalhadores envolvidos. 

Trabalho na Fábrica Reallpanema: estudo de caso 
sobre o trabalho escravo e livre no Brasil do século XIX 
eXX 

Carlos Gabriel Guimarães (UFF/USP) 
O presente trabalho tem como objetivo compreender o 

processo de trabalho na Fábrica Real Ipanema, uma fundição 
de ferro construída na cidade de Sorocaba, São Paulo. 

Criada por Carta Régia de 4 de dezembro de 1810, a 
Fábrica Real de Ipanema começou a funcionar somente em 
1817, sendo que o primeiro ferro fundido só jorrou em 1 de 
novembro de 1818 (dia de Todos os Santos). Essa fábrica, 
fruto da conjuntura econômica, social e política da época, foi 
organizada sob a forma de uma companhia por ações, tendo 
como acionista principal (50% das ações) o governo, e os 
demais compostos por negociantes e burocratas. Entre os 
negociantes destaca-se a figura de Fernando Carneiro Leão. 

No tocante ao processo de trabalho, durante sua longa 
existência - a fábrica existiu até o ano de 1895 -, coexistiu 
o trabalho livre e escravo. No tocante ao primeiro, destacamos 
a presença de imigrantes, principalmente no trabalho qualifi
cado, como por exemplo, de mestres forjadores. Com relação 
ao trabalho escravo, além do maior número de trabalhadores, 
consistiu principalmente no trabalho pesado, como por exem
plo a devastação das florestas para a obtenção da lenha para o 
forno de produção do ferro-gusa. A Fábrica Real de Ipanema, 
na realidade, constituiu-se num verdadeiro laboratório de 
experiências. Trabalho escravo e livre coexistiram, e muitas 
vezes o escravo realizava tarefas que caberiam ao trabalhador 
livre. 

Flexibilização das relações de trabalho e conflito 
social no final do século XX 

Muniz Gonçalves Ferreira (UFBA/USP) 
A comunicação aborda o processo de redefinição das 

relações de trabalho propostas pelos idealizadores do projeto 
de neoliberal. Uma atenção especial será dedicada às transfor
mações vivificadas no interior do mundo do trabalho. A 
reforma neoliberal, enquanto processo global de restruturação 
das relações de produção do capitalismo, preconiza o rebaix
amento do custo da força de trabalho através da eliminação de 
históricas conquistas obtidas pelos trabalhadores ao longo de 
séculos de lutas. O impacto desta restruturação sobre a classe 
operária num momento em que são introduzidas de forma 
intensiva na produção as inovações tecnológicas, elimina 
delinitivamente o proletariado como categoria social nas so
ciedades de capitalismo avançado. Por outro lado, a rede
linição dos vínculos doravante estabelecidos entre os 
trabalhadores e as empresas, interfere violentamente no 
imaginário dos trabalhadores retirando as referências corpo-
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rativas e classistas e substituindo-as por desígnios individual
istas de ascenção social fora dos marcos da classe. Portanto, 
o que gera esse processo pode estar provocando no seu desen
rolar uma nova categoria social no interior do mundo do 
trabalho, cuja conceituação consistiria em uma nova tarefa das 
ciências sociais nesta virada de ano. 

Telecomunicações, Estado e Poder no Brasil - um 
estudo de caso da EMBRATEL 

Newton de Oliveira (Universidade Estácio de 
Sá/UFF) 

O presente estudo visa demonstrar as complexas relações 
estabelecidas entre o Estado Brasileiro no período militar, o 
grande capital monopolista nacional e o capital estrangeiro 
que se materializou na forma das empresas estatais (no caso 
em tela a EMBRATEL). A partir desse arranjo histórico, 
criou-se no interior dessa empresa um tipo de trabalhador que, 
dissociado de uma visão classista, abraçou o projeto de con
strução do "Brasil Grande" formulado pelo Estado de Segu
rança Nacional. Esse mesmo trabalhador, ficou perplexo 
quando as transformações políticas que levaram à redemocra
tização trouxeram no seu bojo o dobre de finados da partici
pação do Estado como indutor de um processo de substituição 
de importações abrindo caminho para a desregulamentação 
neoliberal e o fim do monopólio estatal de telecomunicações. 

(CC-167) Populares e urbanização em Belém dos 
oitocentos 

Pobre mora em barraca, vagabundo em cortiço -
Belém 1878-1900 

Iracy de Almeida Gallo Ritzmann (UFPA) -
Coordenadora 

O artigo discute o projeto de higienização e em
belezamento da cidade de Belém nas duas últimas décadas do 
século XIX - a partir do rastreamento feito nos relatórios 
médicos, da legislação vigente e notícias de jornais da época 
- centralizando principalmente a questão das barracas e 
cortiços. 

Nos desdobramentos dessa questão estão: o déficit habi
tacional, o elevado número de imigrantes de nacionais e 
estrangeiros que chegam à cidade, o interesse imobiliário 
pelas zonas nobres, a suburbanização dos segmentos pobres, 
o medo da proliferação das doenças, o horror da elite em 
conviver com os "vizinhos bárbaros". 

Os cortiços, localizados no centro da urbe serão conde
nados. As barracas localizadas nos subúrbios serão defendidas 
como a moradia ideal do bom pobre. 

Cabanos: o crime de ser rebelde no Pará Imperial 
Eliana Ramos Ferreira (UFPA) 
O presente trabalho pretende investigar os indivíduos in

tegrantes do movimento da cabanagem - ocorrido na 
Amazônia, sobretudo no Pará durante o período de 1835/1840 
- enquanto sujeitos constituídos de subjetividade e individu
alidade conexas às suas realidades, considerando as estruturas 
social e de poder nas quais estavam inseridos, ou seja, resgatar 
as experiências de sujeitos "comuns" que construíram o 
movimento cabano. 

A presente pesquisa apóia-se em documentos históricos 
produzidos no período pelos agentes da repressão: são listas 
de presos rebeldes, confinados na corveta defensora. 

A mulher negra nas quadras populares - Belém, 
1885 a 1888 

Conceição Maria Rocha de Almeida (UFPA) 
O trabalho pretende desenvolver uma breve etnografia 

acerca das imagens da mulher negra, expostas nas quadras 



populares, publicadas em jornais belenenses ao longo da 2a 

metade da década de oitenta do século XIX. 
O desenvolvimento desse estudo tem como base de apoio 

a pesquisa em pelo menos cinco jornais do período em 
questão. Todavia, foi no Diário de Notícias, jornal de ampla 
circulação, que constatei a maior incidência de publicações 
dessas estrofes, muitas das quais tinham como temática a 
mulher negra, representada sob denominações como: mulata, 
morena, mulatinha, moreninha e crioula. 

As quadras eram, em geral, de autor desconhecido e con
stituem-se, em conjunto com outras fontes, numa importante 
contribuição para o aprofundamento do conhecimento acerca 
de estereótipos de mulheres negras, refletidos em produções 
literárias veiculadas em jornais de ampla circulação em Belém 
do Pará do século XIX. 

História e memória de um bairro 
Rosana de Fátima Padilha de Sousa (UFPA) 
O presente trabalho tem como objetivo resgatar a histori

cidade de um subúrbio da cidade de Belém que teve sua 
origem nos idos dos setecentos, mas que somente nos finais 
do século XIX surgiu como espaço urbano. 

À reboque do processo de modernização implantado na 
Amazônia - entenda-se Belém e Manaus - em função da 
riqueza gerada pela economia gumífera, o bairro do Marco, 
subúrbio da zona Norte de Belém, passou a ter significado no 
contexto geral da cidade porque foi incluído na reforma 
urbanística pela administração de Antônio Lemos, Intendente 
Municipal de Belém - 1897-1912. 

O trabalho da historicidade do bairro do Marco não se 
limitou à descrição das obras realizadas pela então adminis
tração municipal, mas buscou através da memória de antigos 
moradores, vestígios que possam se contrapor ao discurso 
encontrado nos relatórios oficiais. 

As fontes consultadas para esta pesquisa foram os re
latórios oficiais da Intendência Municipal de Belém, jornais 
da época, obras sobre a temática de cidade e os relatos orais 
dos moradores antigos do bairro. 

(CC-168) Preservação do patrimônio cultural e 
identidade 

Inventários urbanos: a história dos espaços de Belo 
Horizonte 

Fernanda Borges de Moraes (UFMG) 
Coordenadora 

Tomando como referência a experiência recente de elabo
ração do "Inventário do Patrimônio Urbano e Cultural do 
Bairro Lagoinha em Belo Horizonte", buscamos, nesta ex
posição, discutir a articulação, ao mesmo tempo, teórica e 
metodológica, entre História, Arquitetura e Urbanismo. Par
timos do pressuposto que o espaço é uma importante variável 
histórica - uma fonte, tal como os arquivos - cuja leitura 
nos fornece elementos concretos sobre as formas de relação 
social, sobretudo na constituição da(s) identidade(s) locais. 

A importância dessa discussão coloca-se, sobretudo, pelo 
fato de que, frente à acelerada transformação dos espaços de 
nossas metrópoles em virtude de processos de intensa reno
vação urbana, os Inventários Urbanos representam uma etapa 
relevante do processo de identificação, valorização e preser
vação de áreas/lugares da cidade que, ao longo de sua história, 
passaram e incorporar, além de aspectos ligados à identidade 
local, fortes referências simbólicas para cidade. 

A questão do patrimônio: arquitetura, memória e 
gestão urbana 

Rodrigo Otávio de Marco Meniconi (PUC-MG) 

Uma das grandes tendências da Arquitetura e do Urban
ismo contemporâneos, em contraposição à preocupação ex
cessiva com a produção de novos espaços, diz respeito a 
intervenções em objetos e ambientes preexistentes através de 
sua conservação, restauração e reciclagem. 

Percorrendo a trajetória do tema da preservação do pa
trimônio histórico, desde o seu surgimento com o Serviço de 
Proteção Francês e as definições de Viollet-Ie-Duc, Ruskin e 
Boito, no século XIX, a sua consolidação na primeira metade 
do século XX, até a ampliação dos conceitos e da escala da 
intervenções após a Segunda Guerra Mundial, propomos de
finir os pontos de distinção e convergência entre a prática da 
arquitetura e do urbanismo e a preservação/conservação do 
ambiente construído. 

Inserem-se, nesta reflexão, as contruibuições recentes da 
crítica e da historiografia da arquitetura e do restauro e a 
apresentação de alguns estudos de caso. 

História e identidade no Bairro Floresta/Belo 
Horizonte 

Maria Cristina Villefort Teixeira (UFMG) 
Ao longo de sua história, as transformações ocorridas no 

Bairro Floresta, um antigo setor de Belo Horizonte, indicam 
formas diversas de adequação de seu território à dinâmica do 
processo de evolução da cidade. As manifestações dos habi
tantes locais frente a este processo, ainda que bastante difer
enciadas, apresentam-se permeadas por referências centradas 
na história do bairro, sobretudo no que se refere a aspectos 
conformadores da identidade entre o habitante e seu espaço 
de vivência. 

Tomamos como ponto de discussão e reflexão as obser
vações de LYNCH, segundo as quais "a imagem de um bom 
ambiente dá a quem a possui um sentimento importante de 
segurança emocional e intensifica a experiência humana". 

O estudo da história do Bairro Floresta busca referenciar 
o passado no reconhecimento do espaço transformado, com o 
objetivo de contribuir para a valorização e preservação deste 
local. 

(CC-169) Cidadania e identidade étnica no Vale 
do Itajaí 

A cidade como representação: teu tos no Vale do 
Itajaí 

Balbino Simor Rocha (Universidade Regional de 
Blumenau) - Coordenador 

A construção da cidade em imagens, capazes de compor 
um conjunto simbólico, onde percebem-se as formas de or
ganização, planejamento e gestão do corpo social que a com
põe, normalizando todas as atividades, do espaço público ao 
privado. 

Turismo e festa: a invenção da cidade étnica 
Maria Bernadete Ramos Flores (UFSC) 
As festas étnicas suscitaram questões sobre a sociedade do 

lazer, da imagem e da cultura de espetáculo. Numa assem
blage, enquadrou elementos apresentados como tradicionais 
às atuais tecnologias do entretenimento e re-inventam o ur
banismo, criando a cidade fotogênica na perspectiva da etnia. 

Itajái: cidadania e pluralidade étnica a 
maquiagem possível 

José Roberto Severino (Universidade do Vale do 
Itajat) 

Através do discurso veiculado na imprensa, busca-se com
preender como uma cidade (Itajaí), que recebeu um con
siderável número de imigrantes alemães, busca na 
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açorianidade em caráter homogeneizador da cultura esta
belecida. 

O pangermanismo e a cOllstrução da cidadania 
Sálvio Alexandre Müller 
Como o burguês prussiano apodera-se do camponês do 

sudoeste alemão, através da ideologia do pongermonismo, no 
momento da instalação e estabelecimento das colônias teuto
brasileiras no Vale do Itajaí-Açu. 

(CC-170) De quem fala a quem escreve. O projeto 
de pesquisa em História Oral. Questões 
metodológicas 

Fala de índio, História do Brasil. A História Oral 
das etnias indígenas 

Edinaldo Bezerra de Freitas (Universidade de 
Rondônia) - Coordenador 

A partir de projeto de pesquisa para tese de doutorado 
realizada sobre aspectos da militarização entre os KRAHÓ, 
grupo indígena lê localizado no estado do Tocantins, reflexões 
em torno do uso de registro oral de depoimentos dos índios 
enquanto fonte, análise e produção de conhecimento histórico. 
O confronto cultural, a utilização lingüística, a base antro
pológica e a infra-estrutura material. As principais questões 
temáticas e metodológicas, impasses, interações e perspecti
vas do uso da História Oral pela Etno-História Indígena 
Brasileira. 

A Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis
Go: lugar de práticas e memórias 

Euda da Silva Raposo (UnB) 
Reflexões em torno de pesquisa para dissertação de mes

trado, o objeto da pesquisa é a Festa do Divino Espírito Santo 
em Pirenópolis - estado de Goiás - através do olhar e dos 
fazeres dos participantes da mesma. Para tanto, a História Oral 
é o principal recurso para reconstrução de uma História e de 
um imaginário - o de quem faz e vivencia a festa. 

Famt1ia e sociedade: papéis sociais, representações 
e cotidiano em Planaltina (1940/1956) 

José Carlos Monteiro da Glória (UNIR/UnB) 
Pesquisa em andamento para dissertação de mestrado, 

desenvolve a técnica da História Oral - História de Vida e 
tem por objeto o cotidiano de famílias em Planaltina (hoje 
cidade satélite de Brasília - DF) no período entre 1940 e 1956, 
momento em que a cidade era município do estado de Goiás, 
visando a contribuição à História Social local e regional. 

Escola: "Risonha e franca?" Quotidiano: 
hierarquização e disciplinarização na escola em 
Brast1ia (anos 60/90) 

Everson Lopes Frossard (UnB) 
Nesta dissertação, analiso a questão das representações 

que professores e alunos possuem do quotidiano escolar, nas 
suas diversas modulações, tais como as assembléias, greves, 
códigos disciplinares, festas, práticas pedagógicas e aspectos 
lúdicos do dia-a-dia. 

A este interesse articula-se a questão da cidade de Brasília, 
na qual se desenvolve esse quotidiano, considerando três 
momentos distintos: o sistema educacional e a instituição 
escolar ao tempo da "euforia" da fundação da cidade, o 
período do auge da ditadura militar e o quadro atual. 

(CC-I71) Memória, história e patrimônio 
artístico na cidade de PelotaslRS 

Retrato fotográfico em Pelotas - Século XIX 

Francisca Ferreira Michelon (UFPelotas) 
Coordenadora 

Esta comunicação resulta de reflexões feitas a partir do 
material levantado pela proponente, em pesquisajá concluída, 
lotada no Departamento de Artes Visuais do Instituto de Letras 
e Artes da Universidade Federal de Pelotas (RS), que preten
deu traçar uma história dos estúdios fotográficos na cidade de 
Pelotas, de 1860-1960. A referida pesquisa foi voltada para a 
recuperação da importância do documento fotográfico como 
patrimônio de uma cidade histórica, fundamental no processo 
de formação cultural do sul do Rio Grande do Sul e que, salvo 
acervos limitados, localizados cm algumas instituições, não 
possui um arquivo municipal ou órgão semelhante para a 
aquisição, conservação e guarda do registro imagético do 
local. 

O desenvolvimento dos estúdios fotográficos na cidade de 
Pelotas, século XIX, em concordância com os fatos referentes 
ao assunto em outras cidades do país, aponta para uma 
inevitável homogeneização desta imagem e, conseqüente re
dução do nível de individualidade de cada fotógrafo, por um 
lado. Por outro, nota-se que o fato não se alienava de um fator 
genérico, caracterizado pelo surgimento, evidente no final do 
século, de processos mais rápidos e voltados para um público 
usuário e consumidor do meio, cada vez maior. Neste pano
rama de pasteurização de um produto negociado (entre 
fotógrafo, fotografado e sociedade) é possível observar, entre
tanto, através de uma análise cuidadosa da imagem, aquilo que 
se tornou distintivo em cada fotógrafo. Esta comunicação 
pretende pontuar tal circunstância, através de uma breve ex
posição do método de abordagem de alguns retratos fotográfi
cos, produzidos pelos fotógrafos pesquisados, cuja produção 
nas três últimas décadas do século apresenta-se, hoje, como a 
mais significativa, seja pela quantidade em que se apresenta, 
seja pela importância do que registra. 

A memória construída. Importância da atuação de 
Frederico Trebbi (/837-1928) em Pelotas na transição 
do século XIX para o século XX 

Neiva Maria Fonseca Bohns (UFPelotas) 
Esta comunicação trata do estudo realizado sobre a forte 

presença de um artista italiano que, depois de percorrer outros 
países da América Latina e de testemunhar a Guerra do 
Paraguai, atuou como fotógrafo e pintor de retratos nas últi
mas décadas do século XIX e primeiras do século XX em 
Pelotas, RS. O hábito de encomendar retratos pintados a 
artistas de considerável reconhecimento estabelecidos na ci
dade foi freqüente sempre que uma autoridade sentiu necessi
dade de eternizar sua imagem de benemérito diante de seus 
pares ou subalternos. Sabe-se, no entanto, que esta prática 
nitidamente burguesa desenvolveu-se por uma série de fatores 
que nem sempre se justificam por razões econômicas. Encer
ram-se nas telas pintadas também um complexo desejo de 
inserção no futuro. O pioneirismo de Frederico Trebbi como 
pintor em Pelotas deu origem a um processo contínuo e ainda 
não totalmente disperso, que, sem dúvida, permite aos estu
diosos deste século a melhor compreensão das bases sobre as 
quais se estabeleceram o gosto estético e o incentivo às 
ati vidades artísticas que redundaram na criação de uma Escola 
de Belas Artes no final dos anos quarenta. Em função desta 
necessidade de conhecimento sobre a história da produção 
artística local, o acervo de obras de Trebbi, disperso pelas 
galerias das instituições de caridade (asilos de órfãos e de 
mendigos, Santa Casa de Misericórdia), que funciona como 
um reservatório de informações visuais sobre uma memória 
construída, vem sendo devidamente catalogado e identificado. 
Evidentemente, a concepção de arte que aqui se toma como 
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referência é a de indissociabilidade com a história: todo fato 
artístico digno de ser assim chamado é também um fato 
histórico. 

Arquivo fotográfico do Museu de Arte Leopoldo 
Gotuzzo, Pelotas, RS 

Giovanna Nogueira Ronna (Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos) 

Esta comunicação objetiva apresentar os principais resul
tados da pesquisa desenvolvida pela proponente como bolsista 
da FAPERGS e aluna do curso de Pós-Graduação em Artes -
Especialização em Patrimônio Cultural: Conservação de 
Artefatos de 1996 a julho de 1997. O trabalho já concluído foi 
desenvolvido no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG) 
do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal de 
Pelotas e resultou na constituição de um arquivo fotográfico 
do Acervo de obras desse Museu. Os principais pontos que 
serão abordados nessa comunicação dizem respeito: 1°) a 
necessidade da existência do arquivo e 2°) a reflexão do papel 
da fotografia como registro documental do Patrimônio 
artístico deste Museu. O trabalho de arquivo traduz uma 
necessidade basilar para qualquer Instituição Museológica, no 
sentido de constituir a referência fundamental para a preser
vação, documentação, divulgação e pesquisa ~o acervo. O 
registro fotográfico é, nessa perspectiva, elemento indispen
sável para o arquivamento. A fotografia, como documento, 
apresenta um potencial informativo insubstituível, se atender 
a especificidades que possa fornecer aos diversos profission
ais envolvidos ou que utilizarão o Acervo Museológico para 
determinados fins, a informação precisa e o menos distorcida 
possível. Sobre este aspecto que envolve orientação técnica, 
estética e histórica é que o projeto em questão se ocupa, e em 
especial as etapas de desenvolvimento do arquivo fotográfico 
doMALG. 

(CC-I72) Permanências e resistências na História 
Raquel Glezer (USP) - Coordenadora 
Memórias de ofício - artesãos em São Paulo 
Antônia Terra de Calazans Fernandes (USP) 
A pesquisa buscou a identificação do trabalhador artesão 

em São Paulo, do século XVI ao XX, com fontes documentais, 
bibliográficas e estudos de campo, entrevistando sapateiros, 
marceneiros, alfaiates, costureiras e marmoristas que trabal
ham em oficinas no bairro de Vila Madalena. 

A discussão abrange as dificuldades de trabalhar na iden
tificação e caracterização do trabalhador não predominante no 
sistema produtivo. 

No trabalho reconstitui-se vivências destes trabalhadores, 
suas problemáticas e permanência, com a atualização ao 
mundo tecnológico. 

Cultura popular no interior das Gerais 
Maria Clara Tomaz Machado (UFU/USP) 
O objeto da pesquisa é a região do Alto Parnaíba-MG, com 

cotidiano singular, marcado pelas festas religiosas e popu
lares, pelo trabalho e lazer entremeados de vivências coletivas 
e solidárias, modificado pela modernização e pelo desen
volvimento econômico e social inerentes à sociedade 
brasileira desde meados da década de 50. Assim, a partir dos 
marcos visíveis das transformações, foi possível pensar a 
conexão entre modernização, desenvolvimentismo e cultura 
popular, resgatando a riqueza cultural da região. 

A aceleração temporal na fronteira 
Flávio Antônio da Silva Nascimento (USP/UFMT) 
A pesquisa tem como objeto o município de Rondonópo-

lis-MT, região que em cinqüenta anos - 1940/1990 - sofre 

um processo de aceleração temporal, passando do predomínio 
das formas de produção indígena ao "agribusiness". 

Recuperamos a ação do Estado, as relações sociais entre o 
capital e a produção camponesa que constituíram as bases para 
um desenvolvimento capitalista ambígüo, agropecuário e 
gerador de tensões nas áreas agrária, urbana, indígena e 
ecológica. 

(CC-173) A cidade de São Paulo no século XIX 
A administração pública na cidade imperial 
Raquel Glezer (USP) - Coordenadora 
A partir dos estudos existentes sobre a cidade de São Paulo 

no século XIX, exploramos a questão da legislação imperial, 
provincial e municipal sobre a administração das áreas urba
nas. 

Reconhecendo a especificidade das áreas urbanas e de sua 
legislação, analisamos o processo que levou ao crescimento 
da área urbana da cidade de São Paulo no final do século XIX. 

As posturas municipais da cidade imperial 
Ana Paula Noguchi (USP) 
O trabalho consiste na elaboração de uma catalogação 

cronológica das posturas municipais. O material consultado 
foram as ATAS da Câmara Municipal da cidade de São Paulo 
de 1822 a 1889. As posturas foram organizadas de forma 
sistemática, com o intuito de recompor a coleção das posturas 
municipais. Realizamos a análise dos textos das posturas, que 
propiciam elementos importantes para a reconstituição parcial 
do ambiente urbano da cidade de São Paulo no século XIX. 

Bibliografia da administração municipal 
Luciléa Corrêa Rocha (USP) 
O trabalho na primeira fase foi a realização de um levan

tamento bibliográfico sobre a administração pública da área 
urbana. Os dados levantados foram incluídos no Banco de 
Dados da "Bibliografia comentada sobre a cidade de São 
Paulo". Na segunda fase foi realizada a leitura analítica das 
principais obras. A maior parte dos autores são juristas, cujas 
obras não se orientaram por métodos históricos. Não há tra
balhos sistemáticos de historiadores. Apresento sumaria
mente os estudos que existem, os da Revista do Arquivo 
Municipal de 1991, n° 199 e O poder em São Paulo - História 
da administração pública da cidade, 1554-1992. 

(CC-174) Homens livres pobres: violência e 
quotidiano 

Maria Inês Machado Borges Pinto (USP) -
Coordenadora 

A violência no quotidiano dos homens livres pobres 
em São Paulo setentista 

Lilian Lisboa Miranda (USP) 
Comunicação que pretende mostrar o papel da violência 

no dia-a-dia da população livre e pobre em São Paulo na 
segunda metade do século XVIII. Os conflitos entre membros 
do mesmo grupo, as relações vicinais, disputas pelo poder, 
querelas com as autoridades e a elite de São Paulo são alguns 
dos aspectos que serão abordados. A violência é vista aqui 
como meio integrante da realidade dos homens livres pobres 
já que, através dela, muitas vezes papéis sociais eram defini
dos e se asseguravam os meios de sobrevivência. Em São 
Paulo, a segunda metade do século XVIII foi marcada pela 
utilização dos ditames da política iluminista que tentava civi
lizar e domar os homens livres pobres, considerados como 
bestas e feras. 

Posseiros, agregados e parceiros: violência e 
quotidiano. O agreste baiano às vésperas da Abolição 
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Mônica Duarte Dantas (USP) 
Esta comunicação pretende abordar a vida cotidiana dos 

homens livres pobres de Itapicuru, na segunda metade do 
século XIX, atentando para o papel central da violência nas 
relações inter-pessoais. Tentaremos mostrar que a violência, 
mesmo que aparentemente incontrolável, tinha uma função 
ordenadora entre a população menos favorecida do agreste 
baiano. Facadas e outros atos afins eram comuns no dia-a-dia 
destes homens, não sendo contrários ou inibidores da soci
abilidade, mas parte desta. No quotidiano violento encon
travam-se livres, libertos, escravos e índios, fosse lado a lado 
ou lutando em partes opostas. Buscaremos abordar a crescente 
tentativa de normatização desta violência e dos conflitos pelo 
sistema judiciário como fator de desorganização da sociedade, 
quebrando códigos e costumes. 

(CC-17S) A análise de inventários como 
instrumento de compreensão da história social 
brasileira no século XIX 

Maria Odila L. da Silva Dias (USP) - Coordenadora 
Os inventários como fonte para o estudo do agreste 

baiano: a luta pela sobrevivência 
Mônica Duarte Dantas (USP) 
O objetivo desta comunicação é abordar a utilização dos 

inventários como fontes privilegiadas para a percepção da 
vida cotidiana de toda uma população de homens livres pobres 
no agreste baiano no século XIX. Trata-se de demonstrar a 
riqueza deste tipo de documentação na recuperação da reali
dade de populações que se caracterizavam por sua instabili
dade e por uma luta diária pela sobrevivência, fugindo dos 
padrões normativos impostos pela elite e enfrentando as di
ficuldades e mudanças trazidas pela abolição do tráfico de 
escravos. Buscaremos mostrar que os inventários permitem, 
por meio das informações da realidade material, a observação 
de mudanças no comportamento e nos costumes, essenciais 
para escrita de uma história social. 

As várias faces dos setores médios na urbanização 
paulistana: uma leitura de inventários 

Maria Luiza Ferreira de Oliveira (USP) 
O objetivo desta comunicação é o estudo dos aspectos 

particulares do cotidiano de um segmento social em São 
Paulo, no final do século XIX. Busca-se examinar, nos inven
tários, quem eram as pessoas que poderiam compor a cate
goria das camadas intermediárias, como viviam, onde 
estavam, quais eram os meios com que se inseriam na vida 
social da cidade, e, quem sabe, do país. A interpretação dos 
dados obtidos nos inventários referentes à moradia, à organi
zação da sobrevivência, aos móveis, às relações sociais e à 
origem social dos inventariados e inventariantes pode forne
cer um quadro esclarecedor sobre a experiência da cidade 
desse segmento social de difícil caracterização. Ainda se sabe 
muito pouco sobre as difíceis lutas travadas cotidianamente 
pelas famílias que tentavam se estabelecer em São Paulo, 
diante do crescente contingente de populações pobres que 
inchava a cidade à procura de modos de sobrevivência e do 
quadro instável que uma cidade com um crescimento re
pentino, ligado à economia do café, pode oferecer. 

Cultura material e história do cotidiano na 
interpretação dos inventários de famz1ia da cidade de 
São Paulo - 1860/1890 

Sz1via Queiroz Ferreira Barreto Lins (USP) 

da história do cotidiano nas duas datas mencionadas. A re
flexão básica que vem nutrindo nossa dissertação de mestrado 
procura questionar de que forma viviam, e principalmente, 
moravam, os habitantes da cidade de São Paulo e arredores 
entre pouco mais que meados e fins do século XIX. Tratando
se de um período no qual a cidade passa por mudanças 
substantivas no plano econômico e político (fato já bastante 
desenvolvido pela historiografia), inserindo-se de forma cada 
vez mais direta nas relações do mercado internacional, cabe 
pensar de que forma e com que intensidade estas mudanças 
afetaram o modus vivendi dos habitantes de diferentes ex
tratos sociais da hinterlândia paulistana tendo como foco 
principal a composição das moradias (aspectos da construção, 
compartimentação, produção e consumo de artefatos, valor, 
localização, etc.). 

Vida material, costumes e famz1ias em Socorro/SP 
(1840-1895). O quotidiano construído sobre 
inventários 

Lucz1ia Santos Siqueira (USP) 
Este estudo busca construir, a partir de inventários, a vida 

material, as relações familiares e os costumes dos indivíduos 
que viveram em Socorro - atualmente município do Estado 
de São Paulo, na fronteira com Minas Gerais - no período 
de 1840 aos últimos anos do século passado. 

O interesse está em investigar uma região cuja história, até 
o presente, não foi escrita, bem como desvendar o quotidiano 
de gente que viveu antes da explosão da cafeicultura. 

Alguns grupos sociais são especialmente notados: mul
heres, deficientes mentais, comerciantes e escravos, estudados 
nas minudências e/ou estruturas de relações que mantêm com 
seus antepassados próximos e com o conjunto da população. 

(CC-176) As Américas Latinas imaginadas: 
modelos e estereótipos 

Natureza e razão na América Latina: o Nostromo 
de Joseph Conrad 

Maria Lígia Coelho Prado (USP) - Coordenadora 
Esta comunicação pretende analisar a América Latina 

imaginada por Joseph Conrad em seu livro Nostromo. Nessa 
América Latina, a racionalidade abandona os homens, trans
formando-os em seres tomados pelos instintos e paixões. A 
natureza em seu estado selvagem e desordenado domina o 
cenário, impossibilitando as iniciativas civilizadoras dos 
homens. Ali, a priori, a modernização está condenada. 

A "Latinoamericanidad" dos Platinos 
Heloísa J. Reichel (UN1S1NOS) 
A comunicação focalizará o imaginário da sociedade plat

ina no que diz respeito ao que é ser latinoamericano. Consid
erando a história social e demográfica da região e a influência 
de pensadores como Sarmiento, Alberdi e Rodó, se identifi
cará a presença de uma "construção idealizada" de uma 
América Latina predominantemente urbana, de população 
branca e cultura cosmopolita entre os platinos. 

Imagens brasileiras sobre a América Latina 
Kátia Gerab Baggio (UFMG) 
Nosso trabalho pretende analisar as interpretações sobre a 

América Latina construídas pelos intelectuais brasileiros entre 
fins do século passado e as primeiras décadas do século XX. 
O pensamento brasileiro foi marcado, no final do século XIX, 
pelo debate acerca da superação da monarquia e da construção 
da república. Nesse sentido, a intelectualidade brasileira pre
cisava de referenciais, seja para defender o regime mnnár
quico deposto, seja para pensar projetos para a c r 

A comunicação versará sobre a utilização das fontes docu
mentais Inventários e Testamentos de família referentes à 
cidade de São Paulo do ângulo da cultura material e inspiração da república ,ou ainda para criticar o regif"~ recéL 
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Assim, muitos intelectuais foram buscar na América 
Hispânica exemplos para reforçar suas concepções políticas, 
fossem elas monárquicas ou republicanas. Num momento 
posterior, os anos 20, verificou-se o despontar das vanguardas 
artísticas em toda a América Latina. O modernismo brasileiro 
e o vanguardismo na América Hispânica tinham muitos pon
tos em comum: por exemplo, o combate ao academicismo e a 
valorização da modernização, do urbano, do cosmopolita, 
numa tentativa de releitura do nacional. Estas afinidades 
propiciaram o estabelecimento de intercâmbios entre brasilei
ros e hispano-americanos. Em síntese, este trabalho objetiva 
compreender as construções em torno de uma imagem ao 
mesmo tempo próxima e distante: a América Latina, da qual 
o Brasil oscila entre ser e, ao mesmo tempo, não ser parte 
integrante. 

(CC-I77) Cidadania: inclusão/exclusão 
Maria de Lourdes Mônaco Janotti (USP) -

Coordenadora 
Discurso científico e cidadania no Brasil das 

décadas de 1910 e 1920 
Tânia Regina de Luca (UNESP) 
Nessa comunicação pretendemos analisar em que medida 

a raça, a higiene e a eugenia atuaram como proposta legiti
madoras para projetos políticos excedentes que negavam di
reitos de cidadania a parcelas significativas da população 
brasileira. Nas décadas iniciais desse século, pensar a nação 
ainda significava, antes de tudo, enfrentar a tortuosa questão 
da composição étnica dos habitantes, encarada como fator 
decisivo que subordinava todos os demais aspectos da vida 
nacional e do qual dependia, inclusive, o futuro do país. 
Continuava então vigendo a prática de dividir a humanidade 
em grupos aos quais eram atribuídos valores biológicos, psi
cológicos, morais e/ou culturais intrinsecamente diferentes, o 
que abria intermináveis polêmicas a respeito dos efeitos da 
mestiçagem. No interior do paradigma racial clássico negava
se que um país tropical e mestiço como o Brasil, dotado de 
população multicolorida, fruto das mesclas mais variadas, 
fosse permeável à civilização. Em nome de verdades antro
pológicas, condenava-se significativas parcelas dos brasilei
ros à eterna barbárie. Mesmo quando a inferioridade 
primordial e os estigmas hereditários foram atenuados pelo 
discurso higiênico, os habitantes continuaram a ser encarados 
como cidadãos incompletos, ou melhor, um aglomerado de 
doentes que primeiro deveriam ser curados para depois 
adquirir cidadania plena. A vitória da genética mendeliana, 
que pelo menos em tese deveria ter jogado por terra as inter
pretações de cunho lamarquista, encontraram na leitura 
eugênica espaço para se reafirmar por meio da defesa da 
reprodução selecionada da espécie. Utilizando como fonte a 
Revista do Brasil (1916-1925), principal publicação cultural 
da República Velha, é possível acompanhar a transição das 
explicações raciais para as de cunho higiênico e eugênico, fato 
que não alterou a concepção excludente de cidadania. 

Cidadania paulista: duas ópticas, duas lutas 
Frederico Alexandre de Moraes Hecker 

(UNESP-Assis) 
A partir de consultas a importantes periódicos da imprensa 

de esquerda em São Paulo - a Folha Socialista, órgão da 
Seção paulista do Partido Socialista Brasileiro, e os jornais 
Hoje e Notícias de Hoje, ligados diretamente ao Partido 
Comunista Brasileiro, todos circulando na metade final da 
década de 40 e nos anos 50 - percebe-se um tratamento da 
questão da cidadania bastante diverso entre socialistas e 
comunistas, justamente numa época em que a cidade tornava-

se o centro dinâmico do crescimento capitalista e a grande 
metrópole arrebanhadora de migrantes de todo o país. Então, 
a cidade se reconstruiu, bairros periféricos ganharam im
portância política e passaram a orientar o comportamento 
eleitoral: a Vila Maria cidadã pedia passagem. Nesse mo
mento os militantes de esquerda se dividiram entre participar 
como cidadãos solidários ou soldados da causa. 

Os intelectuais autoritários e os fundamentos 
téoricos da exclusão política no Brasil 

José Luís Bendicho Beired (UNESP-Assis) 
No período entre as duas Guerras Mundiais um conjunto 

de intelectuais antiliberais de direita deram vida a um pen
samento político autoritário que se apresentou como alterna
tiva ao liberalismo e ao comunismo, desempenhando assim 
um papel favorável à instauração do Estado Novo. 

O integralismo, o laicato católico e intelectuais como 
Azeredo Amaral e Oliveira Vianna foram agentes que se 
destacaram na elaboração de tal pensamento que visou reduzir 
a participação dos cidadãos no processo decisório mediante a 
redefinição de uma série de conceitos e de fundamentos 
políticos de extração liberal: soberania política, repre
sentação, legitimidade e inclusive cidadania. 

Por outro lado, mostraremos como o passado brasileiro foi 
interpretado com vistas a justificar a incapacidade e a "falta 
de vocação política" do povo brasileiro. Finalmente, discutire
mos os matizes inerentes às diversas correntes do pensamento 
autoritário aqui abordado: fascista, católica e cientificista. 

(CC-178) Imagens e comportamentos femininos 
Eni de Mesquita Samara (USP) - Coordenadora 
O cotidiano do desvio: defloramentos e adultérios 

no Ceará Colonial (1750-1822) 
Antônio Otaviano Vieira Júnior (USP) 
A análise do casamento na Colônia pode revelar um uni

verso de tensões, onde os discursos procuram definir compor
tamentos ideais para masculinos e femininos. Imergir num 
corpo documental criminal, processos de adultérios e deflora
mentos, significa discutir aspectos do cotidiano cearense 
(1750-1822), principalmente as interrelações de gênero. 
Adúlteras, galanteadores, pais, maridos, filhas e esposas são 
personagens centrais da trama investigada pela presente pes
quisa - corpos marcados pelo 'desvio' e pela 'lei'. 

Mulher e tratos ilícitos na São Paulo colonial: 
algumas fontes para seu estudo 

Eliane Cristina Lopes (USP) 
Na sociedade colonial brasileira, o sexo feminino estava 

sujeito a uma série de restrições impostas pela imperante 
mentalidade misógina. Não se distanciava, portanto, de vários 
tipos de explorações, entre as quais a sexual era a mais 
freqüente. Por outro lado, muitas eram as mulheres que 
fugiam da posição de vítima, mantendo relacionamentos ilíci
tos, como conseqüência de sua própria vontade. Nesse sen
tido, procuraremos desvendar o perfil das que se envolviam 
nessas uniões, tornando-se em muitas ocasiões, mães de filhos 
ilegítimos. Para isso, partiremos de informações, qualitativas 
e quantitativas, resgatadas dos vários tipos documentais per
tencentes a fundos paroquiais, como os Processos Crime, os 
Autos Cíveis, as Dispensas Matrimoniais, os Testamentos, os 
Inventários e os Registros de Batismo, existentes no acervo 
do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Brasil. 

Uma faceta da sensualidade feminina no cinema 
mudo: mulheres fatais (1914-1930) 

Magali Suemi Tanaka (USP) 
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Nas últimas décadas, considerável esforço da histo
riografia foi dedicado ao estudo da mulher. Parte da produção 
obtida preocupou-se em recuperar diferentes imagens femin
inas e como elas se articulavam na sociedade. Para adentrar 
esse tema, o presente estudo elegeu um tipo específico no 
cinema que é a mulher fatal e as diversas formas em que se 
apresentou na teIa no período de 1914 ao final da década de 
1920. Essa época marcou uma série de especificidades em 
relação as produções cinematográficas comerciais. Ademais, 
a produção norte-americana foi escolhida pois já naquela 
época detinha o domínio internacional desse mercado. 

Como fontes principais foram utilizadas duas revistas 
dedicadas exclusivamente ao cinema editadas no Brasil: A 
Scena Muda e Cinearte. 

Ainda esse estudo visou adentrar num universo muitas 
vezes desprivilegiado, mas sem dúvida, nenhuma espetacular 
das terríveis enleadoras do cinema. Afinal, essas mulheres 
fatais exerceram grande fascínio, suscitaram os sonhos e 
desejos do público e de alguma forma intervieram numa dada 
realidade. 

Mulher ferroviária e a mágica da memória 
Lídia Vianna Possas (UNESP-Marília) 
Pensar as experiências e lutas das mulheres ferroviárias na 

NOB (estrada de ferro Noroeste do Brasil) nos anos 30 através 
da mágica da memória de modo a evidenciar o vivido, possi
bilitando a exorcização do passado e o vislumbrar das possi
bilidades de um certo futuro. 

(CC-I79) Palavras e sentidos: a cidadania 
constituída pelos discursos 

Os espaços da reclusão e o significado da cidadania 
Regina Célia Pedroso (USP) 
Esta comunicação tem como proposta observar as práticas 

de controle social propostas pelos legisladores brasileiros do 
início do século XX, tendo como finalidade a circunscrição 
dos criminosos sociais nos recintos carcerários. Enfocamos 
sob esse aspecto os projetos utópicos para as prisões em 
comparação/contradição com a realidade carcerária, que se 
mostrou outra: a violência foi o código de convivência no 
interior das penitenciárias. Além disso, conceitos como mod
ernidade e urbanização foram utilizados indiscriminadamente 
para justificar a atuação policial na "limpeza das ruas" das 
grandes cidades; limpeza essa entendida com recolhimento 
dos vadios, pobres, mendigos e ex-escravos que perambu
lavam pelas vias públicas sem ter um lugar definido de mora
dia. A prisão, nesse contexto, é o local de reclusão, por 
excelência, dos criminosos potenciais e iminentes do Estado 
brasileiro, quer no início do século, quer nos tempos atuais. 

A cidadania à margem do Estado no discurso 
anarco-sindicalista 

Raquel de Azevedo 
Frente à Legislação Trabalhista que, a partir da década de 

30, pretendia institucionalizar os direitos operários e controlar 
os sindicatos, os libertários assumiam uma postura de rejeição 
a tais formas de intervenção estatal nas questões relativas ao 
mundo do trabalho. Os anarquistas preconizavam um espaço 
à margem do plano político oficial, devendo as pressões 
operárias ser exercidas diretamente sobre o patronato e suas 
lutas expressar-se livremente nos espaços públicos. Neste 
discurso, o trabalhador aparecia investido por valores e dire
itos que encontravam sua fundamentação num direito "natu
ral" de participação na sociedade como produtor de riquezas, 
criando-se uma esfera alternativa para a prática operária. 
Pretendemos analisar a especificidade desta via de resistência 

que se afirmava com uma forma radical e única para neutrali
zar a penetração do Estado na organização sindical e na 
formação cultural dos trabalhadores, garantindo sua 
autonomia. 

Trabalho, ordem e disciplina: as forjas da 
cidadania 

Adriano Luiz Duarte (UFSC) - Coordenador 
Nas décadas de 30 e 40, e mais especificamente durante o 

Estado Novo (1937-1945), a palavra cidadania não fazia parte 
do vocabulário político corrente, nem, tampouco, das reivin
dicações populares. Contudo, nesse anos, foram forjados os 
contornos que o conceito adquiriria nas décadas seguintes. Foi 
no universo do trabalho e nas questões que daí emergiram, que 
a cidadania foi sendo constituída e modelada. Tanto do ponto 
de vista do Estado autoritário, quanto da cultura popular, era 
no mundo do trabalho que se deslindavam as teias de uma 
sociedade pautada pelos direitos, embora as noções de direitos 
e a percepção do campo abrangido pela cidadania fosse muito 
diferente. Exatamente por isso, o Estado Novo encetou um 
conjunto de discursos e práticas com o objetivo de normatizar 
quaisquer ações que pudessem escapar ao seu controle. Essa 
foi sua estratégia para circunscrever e delimitar a constituição 
de uma sociedade de direitos. 

O receituário de cidadania para uma boa velhice 
Mara Rúbia Sant'Anlla (UFSC) 

A velhice tal como a cidadania não são condições sociais 
que adquirimos por decurso de prazo da juventude ou da 
exclusão política/social. Somos tão construtores de nossa 
velhice quanto da cidadania que possuímos. Dessa forma, as 
palavras velhice e cidadania não possuem sentidos únicos e, 
menos ainda, a historicidade. São palavras revestidas de múlti
plos sentidos e historicidades específicas. Para o debate pro
posto nesta mesa, circunstanciei a construção desses sentidos 
aos discursos médicos, particularmente dos gerontólogos que, 
durante a década de 1960, constituindo-se em clínica espe
cializada, passaram a elaborar parâmetros de velhice saudável 
e de velho apto vinculados, estritamente, à idéia de cidadania, 
que seu receituário definia. No imbricado jogo dos pareceres 
e assertivas médicas construiu-se, em conjunto, uma noção de 
cidadania e velhice. Essas noções articulares a uma série de 
outros enunciados e circunstâncias históricas fazem com que 
sejam elas pontos de partida para a discussão de como a 
cidadania foi modelada durante a década de 1960 e, principal
mente, como em sua articulação com uma fase do desen
volvimento humano - a velhice - a revestiu de novos 
valores e construiu para o seu portador - o velho - um outro 
papel social. Para a análise desses discursos médicos, torna-se 
necessário levar em conta que o Estado da época tinha um 
caráter, eminentemente, corporativista. Isto levava-o a 
atribuir, à voz dos médicos e de sua ciência, uma autoridade 
ímpar na definição de conceitos e de significados aos velhos, 
como a toda sociedade brasileira. Proponho-me, portanto, a 
um debate sucinto de como a cidadania modelada pelo dis
curso gerontológico construiu a velhice e o sujeito velho dos 
anos 60 no Brasil. 

(CC-I80) Terra e poder 
Estrutura fundiária e relações de poder na 

Capitania do Ceará (1680-1822) 
Francisco José Pillheiro (UFCE) - Coordellador 
Partindo da compreensão do quadro de transição do século 

XVII para o século XVIII no Brasil, evidenciando aí a legis
lação sobre a terra, entendemos que as modificações propostas 
sohre esta temática que buscava centralizar na órbita estatal as 
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decisões sobre distribuição da terra não foram aplicadas na 
Capitania do Ceará. As principais alterações na legislação era 
quanto à gratuidade das doações e sobre a fixação das con
cessões. A ocupação da Capitania do Ceará estava se dando 
neste contexto. 

Pretendemos aqui analisar as repercussões destas medidas 
na capitania, principalmente, na primeira metade do século 
XVIII quando se efetivou a sua ocupação pela pecuária. 
Faremos ainda, uma análise de quem e quais os predicados 
para se ter acesso à terra no Ceará, bem como, investigaremos 
o significado das relações familiares, o papel do casamento 
como mecanismo possibilitador do acesso à terra e a relação 
íntima entre a propriedade da terra e a estruturação do poder 
na Capitania do Ceará. 

O povoamento do Vale do Curu 
Mônica Dias Martins (UFCE) 
Analiso a questão patronal e suas relações com o poder, 

através da trajetória do grupo Grangeiro. Sua expansão, acel
erada pela ação governamental no período do autoritarismo, 
transforma a dinâmica de desenvolvimento da região. "Surge" 
um território socialmente produzido. Com base em documen
tos de época, resulta uma narrativa do povoamento do Vale do 
Curu. Originalmente, terra dos Tremembés, a área é ocupada 
por fazendas, palco de guerra entre índios e colonizadores. A 
paisagem de canaviais começa a ser reconstruída. As investi
gações apontam, apesar das semelhanças com o processo 
ocorrido no sertão nordestino, peculiaridades próprias ao 
Ceará. Novas transformações se aproximam. Tempo das se
cas, dos açudes, do coronel, do cangaço. Época da dominação 
oligárquica, do misticismo. Essa é outra página a história que 
nos leva ao século XX, onde vamos encontrar nossos person
agens: a AGROVALE e seu proprietário. 

Terra e poder 
Manuel Domingos Neto (UFCE) 
O Estado nacional e a modernização sócio-econômica 

convivem com antigas regras de reprodução do poder local. 
O fenômeno é bem visível em áreas tradicionalmente dedi
cadas a criação extensiva de gado. Esse trabalho estuda a 
reprodução do poder através do depoimento de um chefe 
político do Piauí. 

O "coronel" Pedro Freitas, nascido no final do século XIX, 
manteve atuação política de 1915 até os anos 70. Lati
fundiário, dedicou-se também ao comércio exportador. Sua 
família domina um município desde 1877, ocupando câmaras 
municipais, assembléias estaduais e o Congresso Nacional. 
Por décadas exerceram o governo do Estado, contando ainda 
com vários ministros de projeção tanto no período autoritário 
quanto sob o regime democrático (Petrônio Portella, Hugo 
Napoleão, etc.). 

No depoimento do "coronel" Pedro Freitas buscamos dis
cutir as relações entre a propriedade da terra e o exen.:ício do 
poder, a superposição entre as práticas tradicionais e os inter
esses de "modernização" do país, as formas de obtenção de 
votos nas distintas conjunturas, os procedimentos para as 
alianças locais, a legitimação frente ao eleitorado urbano, etc. 

(CC-IS1) O ensino de História outra vez: teatro, 
música e outros procedimentos 

Espaço cultural: um prazeroso campo de reflexão 
historiográfico 

Sandra de Cássia A. Pelegrini (UEM/USP) -
Coordenadora 

A expansão no âmbito das abordagens historiográficas 
vem suscitando inúmeros debates no campo didático-

pedagógico. Temáticas diferenciadas exigem cada vez mais 
do profissional da História novos instrumentos de ação e 
práticas de ensino. Procurando não nos eximirmos desse 
desafio, propomos uma discussão acerca das possibilidades 
alternativas para o ensino de história, destacando a utilização 
de textos dramartúrgicos para esse fim. Nesse âmbito, colo
camos em pauta profícuas experiências de ensino que pro
curam justapor problemáticas no campo metodológico, 
político e cultural. 

Mulher e música: uma experiência 
Maria de Fátima Cunha (UEUUNICAMP) 
Que significado tem nos dias de hoje o estudo da condição 

feminina no ensino de História, ou qualquer outra disciplina 
do I e II graus? Talvez muito mais do que se pensa, se 
avaliarmos que grande parte das cartilhas e de livros desti
nados à leitura, ainda veiculam imagens consagradas que 
definem papéis a meninas e meninos: meninas brincam de 
casinha, meninos brincam de bola. Sem dizer que mamãe 
continua sendo a "rainha do lar" e papai é quem trabalha fora. 

A partir destas questões penso ser possível o estudo da 
condição feminina através de algumas canções da MPB. 

Por quais caminhos anda o ensino de História? 
Isabel Cristina Rodrigues (UEM) 
Qualquer que seja a posição do professor perante a 

História, a necessidade de ministrar um determinado pro
grama exige a tomada de decisões no sentido de conciliar a 
sua preparação histórica com o seu papel de educador (CIT
RON: 1990), já que a toda prática docente subjazem con
cepções teóricas e metodológicas. 

Discutir os caminhos que o ensino de história tem trilhado 
é significativo à medida que expõe preocupações e 
problemáticas que, apesar de há muito discutidas, longe estão 
de serem esgotadas dada a dinamicidade que a História possui. 

Para quem, por ofício, deve ensinar história, sobressai o 
desejo de fazê-lo sem que isto torne-se uma transmissão 
forçada e desprovida de sentido. É com base neste postulado 
que assiste-se, em variados momentos, a busca da ampliação 
do campo das possibilidades da História e seu ensino 
(CIAMPI: 1992), o que significa o redimensionamento de 
conceitos teóricos e metodológicos. 

O que me proponho, aqui, é expor uma revisão bibliog
ráfica das discussões travadas nas últimas décadas e que 
articulações estão sendo vislumbradas nesta década de 90. 

A necessidade de se discutir procedimentos de 
Ensino 

Hudson Siqueira Amaro (UEM/USP) 
As críticas à deficiência do ensino se avolumam. Isso 

também na História. Obviamente que os fatores para esse 
quadro compõem um extenso rol. Contudo, não podemos 
eximir de sua parcela de responsabilidade os formadores de 
professores. É muito cômodo apontar as falhas e que poderia 
e até o que deveria ser feito pelos outros. Raro é ver alguém 
assumindo sua parcela de responsabilidade. 

Os cursos de licenciatura têm o dever imprescindível de 
formar profissionais competentes, que saibam o que deve ser 
feito, e mais, como deve ser feito, o que inclui a criatividade 
para encontrar formas de resolver problemas que o trabalho 
diário apresenta. 

O que se propugna não é simplesmente um ensino, no 3° 
grau, de técnicas de ensino, ou o que deve ser feito em cada 
situação, de forma mecânica e inquestionável, como se o 
conhecimento de técnicas em si e por si pudesse ser a solução. 
O que se postula é que os professores que formam professores 
ao refletirem sobre seu papel na formação de futuros profis
sionais, não excluam a discussão sobre formas de se falar e/ou 
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encaminhar os conteúdos e o que pode contribuir para que o 
aluno se aproprie do que está sendo trabalhado com ele. Isso 
é falar de habilidade, de competência no desempenho de 
obviamente que incluir isso em um ou dois tópicos de pro
grama de disciplina pedagógica não basta, porém, nestas com 
certeza não pode ficar de fora. 

(CC-182) Natureza e história no pensamento 
social brasileiro 

"Mãe-Natureza": razão e sentimento no 
pensamento de José Bonifácio 

Berenice Cavalcante (PUC-RIO) - Coordenadora 
A comunicação focalizará o pensamento de José 

Bonifácio tendo como hipótese sua identificação ao "clima de 
opinião" que caracterizou o pensamento iluminista do século 
XVIII. Como cientista, José Bonifácio recorre, com freqüên
cia ao par razão/experiência, postulando o pragmatismo do 
conhecimento ao renegar a observação descompromissada. 
Em suas considerações sobre o mundo natural, florestas e 
bosques, destacando suas "utilidades públicas" estabelece 
relação entre clima, condições físicas e comportamento moral. 
Nestes termos pode-se também especular que, como os ilu
ministas José Bonifácio alimentou a utopia de uma sociedade 
civilizada regida pelos princípios da harmonia e concórdia. 

"The Waste Land": natureza, monocultura e pecado em 
Nordeste de Gilberto Freyre 

Ricardo Augusto Benzaquem de Araújo 
(PUC-RIO) 

A exposição pretende explorar a hipótese de que o livro 
de Gilberto comporta uma dimensão alegórica, onde sua 
interpretação sociológica dialoga com uma certa leitura da 
tradição, bíblica, enfatizando-se temas tais, como a natureza 
como jardim, o caráter maléfico da cultura e - ainda assim, 
o seu papel na redenção humana. Por esse caminho, aliás, 
parece ser possível deixar de pensar Nordeste como um texto 
isolado, apontando-se alguns vínculos que o aproximam de 
outros trabalhos publicados na mesma época, como Casa
Grande & Senzala e Sobrados e Mocambos. 

Natureza e história em Von Martius 
Manoel Luiz Lima Salgado Guimarães (UFRJ) 
O viajante e naturalista Von Martius conhecido pelo seu 

texto "Viagem ao Brasil" reúne uma dupla preocupação 
própria dos homens herdeiros do século das Luzes: descrever 
a natureza diversa que tem diante de si e ao mesmo tempo os 
aspectos sociais particulares ao novo mundo em que chega. 
No caso de Von Martius há, contudo, uma particularidade: é 
premiado pelo IHGB pelo seu texto seminal acerca de como 
se deveria escrever a História do Brasil. Esta comunicação 
pretende discutir no interior da produção deste viajante/natu
ralista a relação entre História e Natureza como forma de 
compreensão do Brasil. 

(CC-183) Práticas culturais, identidades e poder 
Maria Manuela R. S. Silva (UFRJ) - Coordenadora 
Tentativas de desconstrução de um imaginário 

político - a queda da Vargas 
Maria Beatriz de Araújo Moreira (UFRJ) 
Nesta comunicação, pretendemos abordar o processo de 

desconstrução da imagem erigida pelos pronunciamentos e 
pela propaganda favoráveis a Getúlio Vargas, bem como da 
identidade nacional tecida em torno deles, a partir dos discur
sos promovidos por parcela da imprensa carioca, na primeira 
metade da década de 40. Para isso, teremos de considerar não 
somente as críticas e oposições aí manifestadas, mas também 

perceber como estas se articulavam com a constituição de uma 
outra "verdade" política, então compreendida com anseio de 
liberdade nacional. Deparamo-nos, assim, com uma 
problemática fulcral à nossa pesquisa: a análise de como, 
através de práticas discursivas, delineia-se um espaço sim
bólico de luta pelo poder, em mutabilidade contínua na disputa 
pelo monopólio de uma dada visão do mundo social. 

A experiência educacional anarquista 
Cláudia Soares de Azevedo (UFRJ) 
Esta comunicação tem como objetivo analisar a prática 

educacional anarquista a partir da leitura de periódicos op
erários cariocas. Os militantes libertários desenvolveram um 
projeto educacional que tinha como base o ensino racional e 
científico, especialmente a experiência da Escola Moderna de 
Francisco Ferrer. A educação é entendida como instrumento 
de elevação cultural e mental dos trabalhadores, como ele
mento central de sua auto-libertação. O estudo da prática 
pedagógica anarquista é imprescindível na interpretação da 
prática culturallibertária e, neste sentido, visa contribuir para 
uma melhor compreensão de sua atuação nos meios sindicais 
da cidade do Rio de Janeiro. 

Religiosidade e espaço urbano: a prese"nça da igreja 
católica nas favelas cariocas (1900-1930) 

Virgínia A. Castro Buarque (UFRJ) 
Pouco anteriores ao início do século XX, as favelas cario

cas constituíram-se, ao longo das décadas, não apenas em 
lugar de refúgio contra a espoliação urbana; tornaram-se 
núcleos armados de uma contra-ordem que, esfacelada em mil 
poderes locais, articula-se, de forma dúbia, com o mundo 
oficial dos poderes constituídos, afirmando-se também como 
pólos irradiadores de uma linguagem e um saber específicos. 
Numa sempre tensa relação sócio-cultural entre a favela e a 
cid.ade, a Igreja Católica desempenhou um importante papel 
artIculador, ora acirrando as diferenças, ora fortalecendo pa
drões comuns. Na presente comunicação, buscaremos analisar 
a penetração desta religiosidade no interior das comunidades 
faveladas, sobretudo através de uma de suas maiores devoções 
- o culto mariano -, considerando suas implicações na 
constituição de uma identidade "popular". Para tanto, recor
remos não somente à documentação eclesiástica e urbanística, 
mas aos próprios depoimentos de seus habitantes. 

A luta pelo monopólio do conhecimento científico: 
a concepção de história e a narrativa de Jules Michelet 

Paulo Sérgio Pinto Mendes (UFRJ) 
Jules Michelet (1798-1874) construiu a sua obra no 

período de consolidação da história enquanto uma ciência, 
tendo esta como base os paradigmas científicos advindos das 
chamadas ciências naturais. No entanto, Michelet, em parte, 
se contrapôs ao protocolo historiográfico dominante em seu 
tempo, o optou pelo caminho aberto pelas instigantes re
flexões de Vico e dos românticos alemães, propondo uma 
concepção de história que, entre outros aspectos, valorizou o 
senso comum, e de narrativa capaz de produzir efeitos de 
verdade e se aproximar da "totalidade", utilizando em pro
fusão, para atingir este efeito, as figuras de linguagem. A visão 
de Michelet provocou uma luta pelo monopólio do con
hecimento científico e, em particular, histórico, uma vez que, 
os seus pares o consideraram mais literato do que historiador. 

(CC-184) História e providência no pensamento 
clássico 

Providência, retórica e história em Alexis de 
Tocqueville 
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Marcelo Gantus Jasmin (PUC-RIO) 
Coordenador 

A comunicação pretende discutir os aspectos retóricos, 
cognitivos e ético-políticos que se associam na afirmação de 
Alexis de Tocqueville, em A Democracia na América (1835-
40), de que a "revolução democrática" é uma "realidade 
providencial" e que a igualdade de condições se desenvolve 
no Ocidente a despeito da volição humana. Trata-se de esta
belecer o caráter polêmico da proposição e de discutir as 
relações entre providencialismo e filosofia da história na obra 
do autor. 

A noção da providência na Scienza Nuova de 
Giambattista Vico: transposição e reatualização de um 
conceito clássico 

Sônia Maria Siqueira de Lacerda (UnB) 
O presente trabalho tem como objeti vo teórico mais amplo 

propor uma reflexão sobre as peculiaridades do pensamento 
histórico de matriz clássica. Concomitantemente à exploração 
das características de idéia clássica de história, como modelo 
ou paradigma, procura realçar as variações que uma tradição 
intelectual pode assumir em função de problemáticas específi
cas, referidas a contextos culturais determinados. Em termos 
substantivos, o texto discute a concepção de providência 
divina que dá suporte à filosofia da humanidade apresentada 
por Vico sob a designação de Scienza nuova d'intorno alie 
comune natura delle nazioni. Produzida em ambiente impreg
nado de catolicismo barroco e ideais humanistas - o de 
Nápoles na primeira metade do século XVIII -, esta obra 
deve grande parte de sua originalidade à maneira como con
juga inspiração clássica e questões do momento, tradição e 
novidade intelectuais. 

Adam Smith: Providência ou história? 
Maria Gabriela Carneiro de Carvalho (PUC-RIO) 
Na obra de Smith, em especial A Teoria dos Sentimentos 

Morais (1759), encontramos um tom marcadamente provi
dencialista: em diversas passagens, esse pensador escocês faz 
referências a uma orientação divina nos fenômenos humanos, 
utilizando expressões comb "Autor da Natureza", "Grande 
Diretor da Natureza", o "Ser Divino", a "Causa Final" ou sua 
expressão mais famosa, a "Mão Invisível". Essa linguagem da 
providência pode ser pensada como inspirada em cursos min
istrados por Smith e que se dirigiam em boa parte ajovens que 
iriam seguir a carreira religiosa. Esse apelo a uma providência 
benevolente não impediu, entretanto, que Smith construísse 
uma teoria mais secular sobre a natureza humana. Assim como 
seus contemporâneos escoceses, buscava na noção newtoni
ana de natureza o ponto de partida de sua visão da sociedade 
que incluía também uma reflexão sobre a história e sobre o 
processo de "uma ordem natural das coisas" através da qual 
os homens construíam sua civilização. 

A razão como intérprete da providência: a filosofia 
da história de Gotthold Ephraim Lessing 

Vicente Carlos Rodriguez Dobroruka (UnB) 
A presente comunicação visa esclarecer os principais as

pectos da filosofia da história desenvolvida pelo filósofo 
alemão Gotthold Ephraim Lessing, tais como expostos em seu 
texto A educação do gênero humano, de 1780. O autor discute 
a pertinência de se enquadrar Lessing entre os adeptos de uma 
filosofia da história totalmente secularizada já em que seu 
esquema o papel da Providência é determinante e a reflexão 
escatológica do abade medieval Joaquim de Fiore ocupa lugar 
relevante em sua estratégia de abordagem para o problema do 
sentido da história. A comunicação tem origem numa disser
tação de mestrado defendida pelo autor em 1995 na PUC-Rio 

e que procurou mapear os modos de apropriação do pen
samento joaquimita por Lessing. 

(CC-18S) Índio e cidadania 
Política indigenista e cidadania 
Maria Cristina dos Santos (PUCRS) - Coordenadora 
Já faz algum tempo Eunice Durham (1982:45) anunciava 

que era preciso "definir o campo político no qual pode-se 
inserir a questão indígena", pois enquanto os defensores dos 
índios vencem a batalha ideológica, seus inimigos têm ven
cido a guerra real que se trava na sociedade brasileira. 

Nesta comunicação se busca apresentar alguns conceitos 
que permeiam a discussão sobre o índio e a cidadania, tais 
como integração, identidade étnica e tradição cultural, utili
zando exemplos da política indigenista do Brasil e do Paraguai 
nas décadas de 1960-90. 

A produção acadêmica sobre os Guarani e o 
compromisso social do especialista 

Valéria Soares de Assis (UEM) 
A produção acadêmica sobre os Guarani têm enfocado 

prioritariamente temáticas relacionadas a aspectos míticos-re
ligiosos (vide recorrências à Terra sem Males). Tal produção 
tem contribuído para a construção de uma imagem do índio 
Guarani, em particular dos Mbyá, como um ser quase 
metafísico e eterno migrante. Essa imagem, reproduzida de 
forma simplificada e empobrecida nos laudos antropológicos, 
rotula os Mbyá-Guarani como nômades, dificultando a de
finição e demarcação de terras para essa população. 

Esta comunicação objetiva, portanto, analisar qual têm 
sido de fato, o papel do especialista acadêmico (antropólogos, 
sociólogos, historiadores, arqueólogos ... ) quanto ao direito 
que os Mbyá têm à igualdade (no que se refere à garantia a um 
território) e à diferença (quanto à forma diferenciada de 
ocupá-lo). 

Migrações e territorialidade: divergências de 
conceitos como barreiras para o diálogo interétnico 

lvori José Garlet (PUCRS) 

Os Mbyá, um dos grupos Guarani contemporâneos, foram 
submetidos, ao longo dos contatos interétnicos, a uma con
tínua desterritorialização. As migrações podem ser interpre
tadas tanto como estratégias de reafirmação étnica, quanto 
mecanismos que possibilitaram a ampliação do seu território 
de domínio e favoreceu a redefinição êmica do conceito de 
territorialidade. 

As precárias condições em que se encontram as coletivi
dades Mbyá estão associadas, em grande parte à resistência 
oferecida pelo Estado em reavaliar conceitos equivocados e 
cristalizados sobre territorialidade, território e reterritoriali
zação. 

Este trabalho procura avaliar os descompassos e as distân
cias existentes entre política indigenista oficial e a realidade 
das comunidades Mbyá. 

(CC-186) A etnia Guarani e a sociedade colonial 
Missões Jesuítico-Guarani: as evidências da 

arqueologia-histórica 
Arno Alvarez Kern (PUC-RS) - Coordenador 
As pesquisas de Arqueologia Histórica nos evidenciam 

como as missões Jesuítico-Guarani se organizaram, tanto ao 
nível do plano urbanístico como na estruturação da vida 
quotidiana, a partir de um complexo processo de influências 
européias e indígenas. A rede viária era formada por ruas que 
se cruzavam em ângulos retos, em torno da "plaza mayor", em 
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um plano projetado na Renascença. Face à praça central do 
povoado, um conjunto arquitetônico evidenciava a herança 
medieval das abadias beneditinas: igreja, cemitério, claustro, 
oficinas dos artífices, pomar ou quinta. Entretanto, em vez de 
quarteirões de casas à espanhola, com seus pátios internos, os 
indígenas obtiveram uma concessão ao seu padrão de existên
cia: grandes casas isoladas ("ocas") acolhiam as famílias 
extensas como na aldeia original. Uma imensa labuta diária, 
mescla de tradicionais atividades indígenas e européias, deu 
vida a estes povoados: artesanato, horticultura, agricultura, 
caça, coleta, pesca e pecuária. 

Organização e hierarquia interna dos Povoados na 
segunda metade do século XVIII 

Maria Cristina dos Santos (PUC-RS) 
Depois da expulsão dos jesuítas (1768) os 30 Povos de 

Missões de Guarani passam a ser requisitados para uma par
ticipação econômico-social mais intensa na sociedade colo
nial. Tal participação pressupõe adequar realidades tão 
distintas como a dinamicidade do porto de Buenos Aires e o 
isolamento ou a "condicionada autonomia" (Garavaglia, 
1987:45) dos povoados missioneiros. 

Entrctanto, além de uma situação externa instável, inter
namente a organização e hierarquia interna dos povoados 
passam a ser objetos de uma seqüência de propostas oriundas 
tanto da administração local como da metropolitana. Ditas 
propostas visam modernizar, dentro do espírito ilustrado dos 
Bourbons, a estrutura e administração dos Povoados, afas
tando-os do modelo jesuítico que havia imperado até então. 

Na presente comunicação se analisará fundamentalmente 
os aspectos de organização e hierarquia interna dos povoados, 
tais como organização familiar, estrutura das casas, vestuário 
e educação dos indígenas, nas propostas elaboradas no 
período de 1768 a 1805. 

Demanda e oferta de "ofícios mecâ1licos: Buenos 
Aires, séculos XVII e XVIII 

Eduardo Santos Neumann (PUC-RS) 
A cidade portuária de Buenos Aires, durante o período 

colonial, enfrentou diversos problemas. O mais crônico dizia 
respeito a falta de pessoas capacitadas para a execução dos 
trabalhos manuais (ofícios mecânicos). 

A documentação histórica rio-platense tem indicado im
agens de uma sociedade extremamente deficitária na oferta de 
trabalhadores habilitados. Esse tema ocupou papel de 
destaque junto às autoridades das cidades e Províncias, onde 
faltavam muitos oficiais e mestres. 

Como atenuante às dificuldades mais imediatas seguida
mente foram requisitados os guaranis das missões para pre
stações de trabalho. Atuaram em toda província paraguaia, 
mas com destaque na jurisdição de Buenos Aires. 

Nas sessões do Cabildo Portenho seguidamente foram 
tratados os temas laborais,. Debatiam a falta de trabalhadores, 
a ação de indivíduos desqualificados, e a regulamentação dos 
ofícios mecânicos prestados à população. 

(CC-187) Sociedade e cultura no Brasil 
A contribuição portuguesa para a formação da 

sociedade brasileira 
Ruth Maria Chittó Gauer (PUC-RS) 

Coordenadora 
A comunicação propõe analisar o papel da metrópole ao 

organizar a colônia. Essa organização passou por uma tra
jetória que pode ser pensada em dois planos: o primeiro foi o 
da construção da sociedade, que seguiu um sucessivo e con
stante entrecruzar-se de diferentes etnias, gerando uma nova 
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sociedade cujas características nos identifica. O segundo 
plano refere-se à fundação e ao estabelecimento das normas 
de funcionamento da nossa sociedade. 

Esses dois planos superpostos constituíram-se na base da 
política da metrópole com relação ao processo de formação 
da sociedade brasileira. 

A educação no caráter 1lacional: leituras de 
formação 

Maria Helena Câmara Bastos (UFRGS) 
O presente estudo pretende analisar os livros de leitura 

para meninos, de 9 a 13 anos, adotados na Escola Primária, na 
Primeira República: CORAÇÃO, de Edmundo de Amiois 
(1886) e SAUDADE, de Tales de Andrade (1919), na perspec
tiva da formação das virtudes cívicas e morais e do for
talecimento do caráter nacional do futuro cidadão. Nesse 
período, a educação moral, cívica e religiosa tornou-se o eixo 
das preocupações para os que almejavam o perene controle 
das relações e das estruturas sociais, como dispositivo capaz 
de regenerar o País. 

A modernidade e o código criminal de 1830 no 
Brasil 

Mozart Linhares da Silva (PUC-RS) 
Esta comunicação problematiza as relações do direito 

brasileiro com o pensamento moderno no século XIX a partir 
da elaboração do Código Criminal de 1830. A partir deste 
Código procura-se analisar os conceitos de liberdade, ci
dadania e igualdade confrontando estas categorias com as 
questões de raça e de escravismo na legislação e cultura 
brasileiras. Problcmatiza ainda as bases filosóficas, oriundas 
do iluminismo português, na formação dos juristas brasileiros, 
artífices do Código citado. 

(CC-188) Cidadania e construção da ordem no 
Brasil 

Cidadania inacabada 
Maria Eml1ia Prado (UER]) - Coordenadora 
O objetivo deste trabalho é analisar os impasses históricos 

para construção no Brasil de uma ordem política capaz de 
incorporar os habitantes no país na condição de cidadãos 
plenos. Atenção especial será dada ao momento de crise da 
escravidão, seguida da queda da monarquia e implementação 
do governo republicano. 

Dilemas da cidadania regulada no Brasil 
Márcia da Silva Pereira Leite (UER]/UFR]) 
O trabalho examina o esgotamento do modelo de "ci

dadania regulada" - implantando no Brasil no governo de 
Getúlio Vargas e redefinido na Constituição de 1988 - que 
se estruturou a partir da distribuição de direitos sociais e da 
implementação de políticas públicas. Relaciona a crise deste 
modelo com os processos de reestruturação produtiva, ter
ceirização e globalização que vêm colocando em questão os 
padrões de regulação estatal das relações sociais e de trabalho. 

Cidadania e imagens da ordem 
José Augusto de Sousa Rodrigues (UER]

PUC/lUPER]) 
O trabalho examina as imagens de cidadania e violência 

que circulam na cidade do Rio de Janeiro, refletindo sobre sua 
conexão com a construção da ordem no Brasil contem
porâneo. 

(CC-189) Intelectuais, ilustração e formas de 
sociabilidade 

Dilemas e paradoxos de um filósofo iluminista 



Berenice Cavalcante (PUC-RIO) - Coordenadora 
Como típico representante da República das Letras do 

século XVIII, o abade Raynal é um apologista dos princípios 
da razão, da liberdade e da felicidade. Todavia, são os para
doxos - que, igualmente caracterizam o pensamento ilumin
ista - que serão privilegiados nesta comunicação, em 
especial barbárie/civilização e razão/sentimento. 

D. Rodrigo de Souza Coutinho e as razões do 
iluminismo no Império Colonial Português 

Oswaldo Munteal Filho (PUC-RIO) 
Esta comunicação pretende apresentar algumas coorde

nadas acerca da reflexão ilustrada luso-brasileira pós-pom
balina, tendo como eixo um dos principais articuladores da 
política colonial em fins do século XVIII. Algumas idéias de 
D. Rodrigo serão especialmente trabalhadas: natureza, utili
dade e razão de Estado. 

Virtude e conhecimento: a cidade iluminista e as 
suas formas de sociabilidade 

Antônio Edmilson M. Rodrigues (PUC-RIO) 
Esta comunicação discutirá a relação entre as formas de 

organização do espaço urbano nas cidades do século XVIII, 
tomando como elementos de base as associações entre virtude 
e conhecimento e subjetividade e sociabilidade. 

"Gabinetes de curiosidades - a materialidae do 
Esclarecimento". 

José Bitencourt 
"A Ilustração, com movimento de idéias, pode ser resu

mida como um largo movimento de desencantamento do 
mundo, levado a cabo por um grupo de homens e mulheres 
dedicados a ampliar os conhecimentos acessíveis à hu
manidde. Tais conhecimentos, em larguíssima medida, resul
tavam da obsrvação sistemática do mundo real, realizada 
tendo como base instrumentos e espaços organizados para tal, 
desde o período renascentista, por intermédio de uma meto
dologia desenvolvida com essa finalidade. Nosso objetivo é 
levantar algumas questões e formular algumas sugestões, cuja 
base pode ser sintetizada através da afirmação de que grande 
parte dos conhecimentos adquiridos num período de cerca de 
150 anos, entre os meados do século XVII e o início dos 
oitocentos foi adquirida pela via do exame racional da reali
dade material. Tal exame construiu e legou não apenas uma 
gigantesca acumulação de itens materiais, como também uma 
tradição que permanece até hoje, em bibliotecas, museus, 
jardins botânicos e jardins zoológicos, hoje em dia dissemi
nados por todo o mundo, e cujo método de abordagem da 
realidade ainda mantém sólidas raízes plantadas na 
sistemática desenvolvida pelos gens-de-lettres ilustrados." 

(CC-190) Questões da cidadania através do 
Império 

Independência: maturação política e espaços 
públicos 

Marisa Saenz Leme (UNESP-Franca) 
Coordenadora 

Com a transformação do tempo de maturação da inde
pendência política, ocorrida a partir da vinda de D. João para 
o Brasil, abrem-se possibilidades para o desenvolvimento da 
ação política, criando-se uma esfera pública que, embora 
quantitativamente restrita, é qualitativamente nova. Isto di
mensiona-se, entre outros fatores, na formação de sociedades 
várias, no período joanino, e no modo como se dá o processo 
de independência. Com esse fim, analisamos o alvará de 
31-03-1818, sobre sociedades clandestinas, e as bases para a 
formação da Constituinte, de 03-06-1822. 

Na boca do sertão: cidadania e lutas regenciais no 
Nordeste Paulista 

Edna Maria Matos (UNESP-Franca) 
Os aspectos problemáticos da superação do colonialismo 

e da criação das bases político-sociais do Estado brasileiro 
envolvem questões que refletem as ambigüidades da estrutura 
política do Império: sociedade escravocrata governada por 
instituições liberais e representativas ou ainda, uma sociedade 
agrária e analfabeta voltada para o modelo europeu de civili
zação. Dentro disso, temos a Anselmada, rebelião armada 
ocorrida em 1838 na Vila Franca e liderada pelo Capo Anselmo 
Ferreira de Barcelos, um proprietário de terras, pautando suas 
ações pela referência aos princípios da lei. O liberalismo 
político-jurídico que será adotado pela elite imperial re
laciona-se a uma concepção de liberdade em que o respeito às 
instituições e a ordem social é fundamental para as garantias 
individuais do cidadão. Porém, a questão que se coloca sobre 
o Capo Anselmo ao se considerá-lo um liberal é a de como se 
deu a construção dessa concepção no sertão, dada a distância 
dos centros urbanos mais desenvolvidos e a ausência de 
condições favoráveis para tal ocorrência. 

Abolicionismo e reconstrução nacional: o 
liberalismo social de Joaquim Nabuco 

Milton Carlos Costa (UNESP-Assis) 
Joaquim Nabuco, na primeira fase de sua vida e pen

samento, caracterizou-se por um engajamento liberal de ori
entação inglesa, pelo abolicionismo e pela luta por reformas 
profundas, sociais e também políticas visando modernizar o 
Brasil e conduzí-Io ao capitalismo. O livro "O Abolicion
ismo", publicado em Londres, em 1883, representa a sistema
tização das idéias de Joaquim Nabuco sobre a escravidão e a 
sua necessária abolição e a condensação do ideário abolicion
ista. Constitui, portanto, uma via privilegiada de acesso ao 
pensamento abolicionista de Nabuco e o utilizaremos, para 
reconstituí-lo. Nesta comunicação pretendemos estudar a 
análise e denúncia do regime escravista no Brasil feitas por 
Nabuco e sua proposta da Abolição e outras reformas para 
realizar a regeneração do país. 

(CC-I91) Caio Prado Jr.: Dimensões do político 
na "revolução da independência" 

Teoria da revolução em Caio Prado Júnior 
Paulo Henrique Martinez (USP) - Coordenador 
Esta comunicação pretende compreender os referenciais 

teóricos do marxismo utilizados por Caio Prado Júnior em sua 
interpretação do processo de emancipação política do Brasil. 
Ao fundir com profl,mda erudição o conhecimento histo
rio gráfico sobre o Brasil com as formulações de Marx e 
Burkhárin, Caio Prado Júnior produziu uma interpretação dos 
acontecimentos políticos do século XIX bastante sólida e 
específica, objeto de estudo nesta comunicação. 

A "revolução" da Independência na análise de 
Caio Prado 

Marisa Saenz Leme (UNESP-Franca) 
Mesmo quando tratou dos aspectos mais especificamente 

políticos da Independência do Brasil, Caio Prado, - como 
seria de se esperar face ao espectro teórico existente na época 
em que escreveu - não desenvolveu as implicações políticas 
das indicações que fez, mantendo-se nos marcos de um deter
minismo econômico. Neste sentido, problematizamos os sig
nificados políticos do termo "revolução" usado pelo Autor, 
para situar o processo brasileiro no contexto do que denomi
nou "Revolução Constitucional" portuguesa. 
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A Regência na análise de Caio Prado Júnior 
Edna Maria Matos (UNESP- Franca) 
Pretendemos discutir a análise de Caio Prado a respeito do 

período regencial, tendo por base reflexões a respeito dos 
processos políticos do período regencial do Império brasileiro 
suscitadas pelo nosso estudo sobre a Anselmada, rebelião 
armada comandada pelo Capo Anselmo Ferreira de Barcelos 
ocorrida em 1838 na Vila de Franca (São Paulo). Damos 
relevância aos aspectos políticos, face a uma interpretação em 
que para o período regencial prevalece a idéia de transição, 
numa abordagem que subordina as questões políticas às con
seqüências das determinações econômicas. 

(CC-I92) O Códice Costa Matoso 
Maria Verônica Campos (Fundação João 

Pinheiro) - Coordenadora 
Ouvidoria: estrutura e legislação 
Maria Eliza de Campos Souza (Fundação João 

Pinheiro) 
Os documentos reunidos no Códice Costa Matoso concen

tram inúmeras possibilidades de pesquisa para a história de 
Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Nesta 
comunicação, pretende-se trabalhar com a documentação ref
erente à organização do Poder administrativo judiciário. 

Órgão da administração colonial de grande importância, a 
Ouvidoria esteve envolvida em conflitos importantes durante 
sua existência e atuação. Esses conflitos, como o entre ouvi
dores e o poder eclesiástico, desencadearam com freqüência 
uma readequação da política da Coroa em relação aos órgãos 
da administração colonial do Século XVIII em Minas. 

Os Rcgimentos, nomeações de funcionários, legislação, 
entre outros documentos de ordem jurídica e fiscal, agrupados 
no Códice Costa Matoso, serão investigados na tentativa de 
melhor compreendermos o funcionamento e organização da 
Ouvidoria em Minas Gerais neste período. 

Códice Costa Matoso e a historiografia 
Íris Kantor (Fundação João Pinheiro) 
Nesta comunicação pretende-se apresentar um balanço 

sobre a utilização dos documentos reunidos no Códice Costa 
Matoso pela historiografia bandeirantista e Mineira. 

Avaliaremos o contexto de produção e o uso desses regis
tros pela administração régia na colônia. 

Por meio da reconstituição da trajetória do Códice - em 
sua passagem de uma acepção pragmática para se transformar 
em fonte de conhecimento histórico - examinaremos o 
"lugar" do Códice na produção historiográfica. 

Registros científicos 
Ramon Fernandes Grossi (Fundação João 

Pinheiro) 
O Códice Costa Matoso apresenta documentos - da 

primeira metade do século XVIII mineiro - relativos às 
práticas medicinais e à interpretação de certas inscrições 
"rupestres". Partindo dessa fonte, ampliada a partir de outros 
documentos de período sobre os mesmos temas, podemos 
trabalhar importantes aspectos das Minas. Como estaria sendo 
praticada esta "ciência" médica? Como a visão de mundo do 
Homem daquele momento histórico influenciava no 
tratamento dado às doenças? Até que ponto práticas "mági
cas" e medicina se interpenetravam? Qual seria a realidade 
cotidiana dessa medicina colonial? Quais doenças enfrentava? 
De que forma? Como as imagens que habitavam o imaginário 
agiam sobre as explicações para o mundo, como no caso das 
inscrições rupestres? 

(CC-193) História, meio ambiente e cidadania 
Errante no campo da razão: o inédito na história 
Jozimar Paes de Almeida (UEL) - Coordenador 
Postulo que a questão ambiental surgiu devido aos proble-

mas gerados pelo modo de produzir ao sistema capitalista, que 
estava privilegiando os valores de produção e reprodução do 
capital em detrimento da manutenção da dinâmica de fun
cionamento do meio ambiente. Para entender esta questão 
recorro inicialmente ao campo de conhecimento que estuda 
este funcionamento, da relação homem/natureza. 

A sociedade humana está imersa neste sistema vivo, e 
assim como ele atua trocando energia e matéria com o ambi
ente, cada instante de funcionamento se difere do anterior pelo 
fluxo intercambiante, dispersando energia aleatoriamente 
e/ou concentrando-a pela vida. Esta inserção recíproca de 
história e natureza globais produziu um fato inédito emer
gindo uma reflexão necessariamente interativa. 

O homem, aflora e afauna em textos literários do 
Brasil Colonial 

Denise Duarte da Malta (Universidade Camilo 
Castelo Branco) 

Para compreender o diálogo entre o colonizador e a 
natureza a ser conquistada, é preciso penetrar no universo 
cultural dos homens que atravessaram o oceano em busca de 
um mundo ainda não visto, porémjá imaginado. Destruidores, 
ordenadores e construtores de um novo mundo, esses pro
tagonistas da colonização, pais de farta descendência na 
América portuguesa, traçaram os primeiros caminhos a serem 
trilhados pelas gerações subseqüentes no trato com o ambi
ente. Esta comunicação pretende pontuar a partir de algumas 
fontes literárias o complexo referencial que orientou o contato 
com o mundo natural ultramarino, repleto de elementos exóti
cos inusitados a serem decifrados, vencidos ou preservados. 

História e meio ambiente 
Dora Shellard Corrêa (USP) 
Vem se tornando comum designar por História Ambiental 

ou Ecológica os estudos que têm como temática o meio 
ambiente. Uma rotulagem enganosa pois essas obras possuem 
conteúdos díspares e partem de enfoques totalmente divergen
tes. Embora no Brasil ainda sejam poucos os historiadores que 
se debruçam sobre esse tema, eles refletem essas diferentes 
tendências que nos têm chegado através de traduções de 
autores americanos, ingleses e franceses. 

Nesta comunicação vai se analisar duas tendências princi
pais: aquela que coloca o homem como personagem central 
da narrativa e a que postula a natureza como protagonista. O 
objetivo é avaliar o papel da História na discussão da 
problemática ambiental. 

(CC-194) Atores institucionais e estratégias de 
intervenção política: estudo de caso sobre o PT, Ongs 
e Centrais Sindicais 

Maria Celina D'Araújo (UFF) - Coordenadora 
Militantes do PT: pragmatismo e estratégia política 
Gisele dos Reis Cruz (UFF) 
O objetivo do presente trabalho é verificar o grau de 

pragmatismo existente entre os militantes do PT do município 
do Rio de Janeiro. Parto da hipótese de que os militantes do 
partido tendem a ser pouco pragmáticos, apegando-se à sua 
linha ideológica. Defino pragmatismo, a partir da literatura 
internacional, como sendo: I. defesa de amplas reformas de 
longo prazo; 2. ênfase na competição eleitoral, visando con
quistar setores marginais da sociedade; 3. defesa de alianças 
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partidárias. Pragmatismo aqui contrapõe-se a radicalismo 
ideológico. 

Para efeito de análise, serão consideradas as diferentes 
atividades e posições exercidas pelos militantes, tendo em 
vista uma possível influência em seu posicionamento e con
duta. 

O estudo foi realizado no contexto das eleições municipais 
para prefeito e vereadores em 1996, tendo em vista ser o 
momento eleitoral de importância crucial para os resultados 
da pesquisa. 

ONGs, o que são? Uma questão controversa 
Jacob Augusto Santos Portela (UFF) 
O que são ONGs? Não havendo definição jurídico-legal 

formalizada, essas organizações têm sido tratadas por parte da 
literatura como uma categoria que vem sendo construída 
socialmente em tempos recentes, com características pecu
liares e reconhecidas pelos seus próprios agentes, pelo senso 
comum ou pela opinião pública. 

Este trabalho pretende apresentar as diferentes definições 
dos vários autores que trabalham com a temática, com o 
objetivo principal de procurar os pontos em comum e as 
divergências conceituais, busca recompor um conceito mais 
amplo que permita diferenciar as ONGs de outras instituições 
da sociedade civil como igrejas, partidos políticos, organi
zações sindicais e etc. Em suma, visa apresentar as várias 
características que fazem com que as ONGs tenham uma 
especificidade perante as demais instituições da sociedade 
civil. 

Centrais sindicais e estratégia política: um balanço 
bibliográfico 

Fernando César Coelho da Costa (UFF) 
O objetivo desta proposta é fazer uma análise da literatura 

concernente às centrais sindicais brasileiras, com o intuito de 
averiguar o tratamento dado à competição entre essas organi
zações pela representação dos trabalhadores. 

Pretendo discutir a importância das estratégias de com
petição política formuladas para a conquista dos sindicatos 
particulares. Parto da premissa que a composição das centrais 
por setores profissionais, exerce papel decisivo nas tomadas 
de decisões político-ideológicas de caráter mais abrangente. 
Um dos elementos fundamentais às resoluções internas seria 
a capacidade de articulação dos interesses específicos de cada 
um dos setores sindicais com a formulação de um discurso 
político mais geral. As atitudes a serem tomadas pelas centrais 
diante do quadro político-sindical levam em conta a 
manutenção das bases já conquistadas bem como a tentativa 
de conquista de novos sindicatos. Neste processo, dois mo
mentos decisivos: a competição pelo controle dos sindicatos 
particulares e a competição dos diferentes setores já conquis
tados pela imposição de sua própria interpretação do que 
venham a ser os "interesses dos trabalhadores". 

(CC-195) História e imaginação na literatura 
paulista (1900-1920) 

Caboclos de imaginação histórica e literária 
(1900-1920) 

Antônio Celso Ferreira (UNESP-Assis) 
Coordenador 

A literatura paulista das duas primeiras décadas deste 
século traz um veio temático muito peculiar: a criação da 
figura do caboclo. Seja na prosa de ficção (romances, novelas, 
contos), seja na poesia, predomina essa tendência, que ainda 
se conecta com os trabalhos de folclore, de etnologia e tam
bém de história. Compreender os significados desse conjunto 

de escrita numa abordagem de história cultural, é o que 
pretendemos na presente comunicação. 

A epopéia do caipira em Valdomiro Silveira 
Célia Regina da Silveira (UNESP-Assis) 
A construção de uma tradição nacional, no final do século 

XIX e nas primeiras décadas do XX, foi empreendida com 
afinco pela elite intelectual brasileira. Nesta percurso, tanto os 
escritos literários como os folclóricos, destacaram o caipira do 
estado de São Paulo. Pretende-se, nesta comunicação, mostrar 
como a obra de Valdomiro Silveira contém um trabalho de 
recriação da poética da oralidade do universo caipira, assim, 
excedendo a postura meramente folclorista. 

"Vai Lobato ser gauche na vida" 
José Apóstolo Neto (UNESP-Assis) 
Como ocorre com tantos outros intelectuais brasileiros que 

também experimentaram, ainda moços, a urbanidade paulista 
no começo do presente século, falar da mocidade de Monteiro 
Lobato é falar também da cidade de São Paulo dos anos de 
1900. Não sem motivo. O jovem estudante faz parte da 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco - na época, 
símbolo da apatia geral, animado apenas pelo mito do passado 
glorioso - e entrega entusiástica e sofregadamente à vida da 
capital, mantendo com ela uma relação por demais íntima, 
anticonvencional e, sobretudo, fecunda e proveitosa. Sendo 
assim, o objetivo desta comunicação apresenta-se mais como 
um despretensioso e descontraído passeio pelo bosque lit
erário do moço Lobato, na qual procurar-se-á perambular 
pelos lugares de intercurso do escritor e da cidade de São 
Paulo. 

(CC-I96) O Santo Ofício da Inquisição: cultura, 
identidades e cidadania 

Conflitos entre a Companhia de Jesus e a 
Inquisição (séculos XVI a XVIII) 

Célia Cristina da Silva Tavares (UERJ/FFP) -
Coordenadora 

A presente comunicação pretende estabelecer uma re
flexão sobre as tensas relações entre a Inquisição e a Compan
hia de Jesus desde os primórdios da organização dessa ordem, 
no século XVI, até o momento da expulsão dos jesuítas dos 
domínios lusitanos, na segunda metade do século XVIII. 

O estudo analisa o envolvimento com o Santo Ofício de 
três importantes figuras da Companhia de Jesus, Inácio de 
Loyola, Antônio Vieira e Gabriel Malagrida, identificando as 
principais motivações para os conflitos, tanto do ponto de 
vista das particularidades de cada caso, quanto das diferenças 
estruturais existentes entre as duas instituições. 

Inquisição, cristãos-novos e a formação da 
identidade portuguesa 

Pedro Marcelo Pasche de Campos (UFF) 
A presente comunicação tem como objetivo principal o 

estudo do papel da Inquisição na formação da identidade 
portuguesa nos séculos XVI e XVII. Tal aspecto se dava na 
repressão aos elementos estrangeiros inseridos no seio da 
sociedade portuguesa -os cristãos-novos e os mouros. 

Ao reprimir tais divergências etna-religiosas, o Santo 
Ofício atuava no sentido de incutir uma identidade de caráter 
étnico e religioso no seio da sociedade portuguesa: ser por
tuguês era, antes de mais nada, ser cristão. 

Agentes inquisitoriais no Brasil: o medo na 
Colônia 

Daniela Buono Calainho (UFF) 
A presente comunicação pretende esboçar as linhas gerais 

do funcionamento do aparelho inquisitorial português no 
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Brasil e estabelecer as relações entre o Santo Ofício e a 
sociedade colonial. O aprofundamento destes dois eixos de 
reflexão centraliza-se, pois, no estudo dos Familiares, cate
goria de funcionários da Inquisição que, em troca de inúmeros 
privilégios, eram incumbidos de prestar serviços policiais e 
investigatórios à máquina do Santo Ofício, tanto no próprio 
Reino como no Império colonial português na Época Mod
erna. O ingresso dos Familiares no quadro de oficiais da 
Inquisição obedecia a critérios de "pureza de sangue", e o 
estudo dos processos de habilitação a que os postulantes 
submetiam-se permite-nos avaliar o grau de preconceito re
ligioso e racial existente em Portugal e no Brasil colonial. 
Avaliando também a atuação dos Familiares na sociedade é 
possível entrever o grau de arbítrio. que sua ação podia atingir, 
espelhando o próprio caráter da Inquisição enquanto aparelho 
de poder no mundo ibérico e em suas colônias. 

(CC-197) Homens, cidades, doenças e medicinas 
Cidade e saúde: Campinas e São Paulo no século 

XIX 
Kleber Pinto Silva (UNESP) - Coordenador 
Esta comunicação trata de um breve estudo do papel das 

epidemias urbanas na constituição da legislação urbanística 
moderna, reguladora do espaço das cidades. 

Vidas enfermas na Campinas do tempo do açúcar 
Valter Martins 
Na Campinas da primeira do século XIX, livres e escravos 

tinham muito em comum no que dizia respeito a problemas 
físicos e doenças. Num período em que os médicos e far
macêuticos ainda eram escassos, não poucas vezes a popu
lação recorria aos curandeiros de plantão. Na falta destes, 
restavam rezas, chás e simpatias. Esse texto busca mostrar 
alguns problemas de saúde vividos na cidade e arredores, num 
momento em que a medicina oficial começava a se impor. 

Saberes sobre medicinas secretas 
Vera Regina Beltrão Marques 
As medicinas secretas, entendidas como aquelas 

preparações singulares cujas fórmulas eram de exclusivo con
hecimento de seus idealizadores, foram amplamente utili
zadas no Brasil desde os tempos coloniais. 

O presente trabalho pretende discutir esses medicamentos 
sob ponto de vista dos saberes que engendravam seu preparo 
e comercialização, uma vez que os remédios secretos encon
travam-se proibidos desde a promulgação da primeira farma
copéia oficial portuguesa, em fins do século XVIII. 

(CC-198) História Oral: a pesquisa com grupos 
diversos 

Depoimentos de políticos, relatos orais: 
especificidades 

Alice Beatriz da Silva Gordo Lang (Centro de 
Estudos Rurais e Urbanos-SP) - Coordenadora 

O problema de investigação é o fator determinante de 
processo de pesquisa, onde se inclui a definição do grupo a 
ser pesquisado, as técnicas utilizadas e, em se tratando de um 
projeto de História Oral, da forma de utilização e análise das 
entrevistas. Comparamos nestas reflexões os procedimentos 
adotados e os resultados de duas pesquisas. Uma realizada 
com a coleta de depoimentos orais de políticos sobre a tra
jetória do político paulista Carvalho Pinto, e a outra, com 
relatos de vida de mulheres de camada social favorecida sobre 
a forma de vivenciar a política e o significado a ela atribuído. 
Distinguimos depoimentos de relatos de vida e enfatizamos 

as diferenças quanto aos procedimentos diversos que re
querem para a obtenção de resultados significativos. Os de
poimentos centram-se, grosso modo, em um objeto exterior 
ao sujeito, centrando-se os relatos na vida do entrevistado, 
destacando as especificidades decorrentes de cada grupo, de 
modo especial na forma de contato, condução da entrevista, 
análise e aproveitamento dos resultados, incluindo a questão 
ética. 

Revisitando trilhas: de Tôta a Gilda 
Antônio Torres Montenegro (UFPE) 

Os depoimentos populares estão marcados por diversos 
desenhos de um universo que repete, reinventa, constrói sinu
osos caminhos do mundo. Estes dois possibilitam de forma 
emblemática estabelecer uma discussão acerca dos diversos 
níveis de problemas que a construção da fonte oral através de 
entrevistas possibilita escolhermos como roteiro iniciar pelas 
características fundamentais do narrador popular. Indisso
ciável deste aspecto está a própria forma de reconstruir a 
memória. Nestas duas entrevistas destacam-se o reviver dos 
acontecimentos, colocando-se em plano secundário o falar 
sobre, ou o descrever à distância. Um outro plano de discussão 
situa-se na forma como a tradição oral é reproduzida através 
das diversas gerações. E para finalizar, um outro aspecto 
refere-se à leitura construída de alguns acontecimentos mar
cantes na vida destas mulheres. 

Percorrendo novos caminhos: relatos de japoneses 
em São Paulo 

Zeila de Brito Fabri Demartini (UNICAMP 
/CERU) 

Estas reflexões são fruto da pesquisa sobre família de 
imigrantes japoneses na cidade de São Paulo, com interesse 
especial na orientação de seu projeto de vida no período de 
1908 a 1950. Recorreu-se a fontes diversificadas, mas foram 
privilegiados relatos orais. A realização de entrevistas com 
pessoas de grupo de origem sócio-cultural distinta trouxe 
situações inusitadas aos pesquisadores, colocando questões 
sobre: os procedimentos teórico-metodológicos adotados 
(especialmente histórias de vida com pessoas que apresen
tavam fortes resistências aos relatos; análise do material resul
tante do complexo processo de entrevista que envolveu não 
apenas pessoas de origem japonesa, mas de outras de diferen
tes cores, idade e origens, do lado sob entrevistadores. Os 
relatos obtidos junto a homens e mulheres permitiram entrever 
uma complexidade insuspeitada de situação, confirmando a 
importância dos mesmos em estudos histórico-sociológicos. 

(CC-199) Navegando nas areias da modernidade: 
a cidade do Rio Grande? Dos titãs ao superporto 

Imagens da decadência: a cidade de Rio Grande 
sob o olhar da imprensa 

Carlos Alberto de Oliveira (PUC-SP) 
Coordenador 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar elemen
tos que possibilitem uma leitura crítica da cidade de Rio 
Grande a partir das "imagens" que são construídas pelo Jornal 
"Rio Grande", no início dos anos 60. 

Num primeiro contato com o "Rio Grande", é possível 
perceber as "imagens da decadência", a partir da ótica do 
Jornal: fechamento de importantes indústrias e o conseqüente 
desemprego, ineficiência do sistema elétrico e eonstantes 
interrupções do fornecimento de água. Além disto, eram 
freqüentes as notícias sobre prostituição e vadiagem. 
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Graças ao artifício da impessoalidade, o "Rio Grande" 
apresenta-se ao público leitor como expressão dos altos valo
res eternos, universais e, conseqüentemente, como apar
tidário, apolítico e impessoal. Deste modo, nas páginas "Rio 
Grande" são apresentadas uma série de "imagens da cidade", 
que são extrapoladas aos seus leitores. 

Rio Grande: da natureza imperativa ao espaço 
concebido 

César Augusto Ávila Martins (Universidade do Rio 
Grande) 

O litoral retilíneo é marcado pela combinação da ação dos 
ventos e da planície costeira arenosa do Rio Grande do Sul 
impressionaram navegantes e viajantes/comerciantes dos 
séculos passados, chegando a refletir-se em trabalhos de cien
tistas sociais de poucas décadas atrás. 

A imperiosidade de articular o futuro estado ao Império 
lusitano e aos mercados em constituição impõem ao estuário 
do "grande mar de dentro" - a Lagoa dos Patos,. ~br~s de 
engenharia ao porto de Rio Grande. Dos planos OrIgInaIS -
metade do século XIX, à conclusão dos molhes da barra 
(1918), constroem-se duas dimensões de lugar: em primeiro 
lugar a fragilidade do Estado frente às ações de grandes 
empresas (veja-se o exemplo, a quebra de contratos) e sua 
imposição sobre a sociedade local. Em segundo lugar, a 
produção de um espaço concebido, esquadrinhado e Iinearili
zador da natureza e do modo de vida. 

Vivendo e improvisando: as estratégias de 
sobrevivência dos turbulentos 

Luciane Canto da Rosa (PUC-SP) 
A presente comunicação tem por objetivo perceber as 

transformações que estão se processando no espaço urbano de 
Rio Grande (RS) na virada do século, e de que forma a parcela 
mais empobrecida da população vivencia este processo. 

Neste momento, a cidade experimenta um impulso de 
modernidade cuja representação máxima manifesta-se na pre
sença de enormes guindastes importados da França, "Os 
Titãs", utilizados na execução das obras de ampliação do 
único porto marítimo do extremo sul do país, assim como a 
instalação de um grande número de indústrias. 

Tais mudanças serão identificadas através de uma leitura 
crítica de jornais que circularam no período. 

Na produção da moradia, a produção da cidade: 
vilas operárias em Rio Grande 

Paulo Roberto Rodrigues Soares (Universidade do 
Rio Grande) 

A comunicação é parte de uma pesquisa mais ampla que 
analisa a produção capitalista de moradias em Rio Grande. 
Um dos primeiros exemplos desta produção, nos anos 40 e 50, 
é a construção de "Vilas Operárias" por companhias de par
ticulares. As vilas eram conjuntos de casas que serviam para 
habitação de operários mais qualificados. Não encaramo~, 
entretanto, a construção de vilas como um mero empreendI
mento capitalista. Inserida num contexto mais amplo, repre
senta diversas facetas da ideologia urbanística que marcou 
presença nos movimentos de modernização conservadora e 
nas cidades industriais, na primeira metade do século no 
Brasil. A substituição das moradias precárias e cortiços (que 
proliferavam nas cidades que vivenciaram um célere processo 
de industrialização) por "habitações higiênicas", visava so
bretudo, enquadrar a população operária em valores conser
vadores. Segundo Benevolo (1987) a construção de casas para 
operários, na Europa, foi uma das preocupações contra
revolucionários pós-1848. Em França, construíam-se casas 
para dar um lar digno e ligar os trabalhadores "à propriedade, 

fonte do amor e da ordem". Quem eram os empreendedores e 
qual era o objetivo e quais os desdobramentos da construção 
de vilas na cidade portuária e industrial de Rio Grand~? 

(CC-200) Pesquisa histórica, memória e 
cidadania 

Interpelações infinitas: pesquisa histórica, 
memória e exclusão 

Nancy Alessio Magalhães (UnB) - Coordenadora 
No limiar do século XX, do chamado capitalismo neo-Iib

eral e da globalização, não se deve subestimar o potencial 
transformador e a necessidade de um radical questionamento, 
através da reconstrução do conhecimento, da pesquisa 
histórica como experiência de criação de direitos, onde a 
memória abra um campo de possibilidades, para que não 
sejam perdidas nossa relação viva com a história e as pistas 
deixadas pelos excluídos. Pretendo expor algumas reflexões 
a respeito destes temas e referenciais de uma alternativa de 
pesquisa histórica em exercício na Universidade de Brasília, 
que nos encaminham a um desafio básico: como reconstruir o 
conhecimento histórico com princípios educativos 
simultâneos aos de cientificidade? 

O direito à pesquisa como educação: aformação do 
profissional de História 

Marta Litwinczik Sinoti (Departamento de 
Patrimônio Histórico e Artístico) 

Através do Projeto "Abrigos da Memória na Vila Planalto 
- DF", desenvolvido no Centro de Estudos Avançados Mul
tidisciplinares, da UnB, pelo Núcleo de Estudos do Centro 
Oeste, por professores/pesquisadores, estudantes de 
graduação e moradores desta localidade, foi realizada uma 
experiência de pesquisa histórica de perspectiva multidiscipli
nar. Tal pesquisa levou em conta questões relativas à memória, 
cultura, história oral, imagem e cidadania para apreender 
outros modos de ver e agir de diferentes sujeitos da história. 
Nesta comunicação discutirei como essa experiência me per
mitiu, enquanto aluna de graduação na época, formular e 
experimentar outras estratégias de formação do profissional 
de História enquanto, simultaneamente, educador e pesquisa
dor, que hoje amplio no exercício de funções técnicas em 
instituição pública de preservação da memória em Brasília. 

Conhecimento histórico, tempo e cidadania 
José Walter Nunes (UnB) 
A partir de dados de pesquisa, tento, neste trabalho, refletir 

sobre a concepção de tempo ou das diferentes temporal idades 
na construção de um conhecimento histórico relacionado às 
lutas dos grupos populares pela conquista da cidadania. As
sim, a experiência e a memória aparecem como elementos 
centrais desta discussão, onde esses segmentos sociais, em 
suas maneiras de pensar, sentir e viver o tempo, revelam que 
ele não é homogêneo, linear, tampouco igual no interior de 
nossa sociedade, culturalmente diversa e plural. 

(CC-20l) Urbanização e cidadania 
Raquel Glezer (USP) - Coordenadora 
O subúrbio do Rio de Janeiro - sua formação 
Joaquim Justino Moura dos Santos (USP) 
O subúrbio do Rio de Janeiro teve sua formação a partir 

da região ocupada pelas antigas freguesias rurais, depois 
distritos de Inhaúma e Irajá, entre os anos de 1890 e 1920, 
quando foi estabelecida sua função como área residencial para 
as camadas trabalhadoras, conectado a cidade para fornecer 
mão-de-obra acessível. 
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A transformação foi resultado da iniciativa do Estado, 
durante a reforma urbana executada por Pereira Passos, como 
solução para a crescente aglomeração das camadas pobres em 
habitações coleti vaso 

São Paulo, 1946-1950: a bela esfarrapada 
Pérsio Santiago (USP) 
Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de São Paulo 

converteu-se no centro do processo de industrialização 
brasileiro. Após o conflito, passou por certas transformações 
que ora estavam em fase, ora defasadas com relação à ordem 
instituída pela Constituição de 1946, mas que de forma geral, 
obedeciam à lógica do capital. Isto deu à cidade a aparência 
caótica que podemos recuperar nos jornais paulistanos da 
época, apesar das reformulações realizadas durante o Estado 
Novo, definidas como necessárias para salvar São Paulo do 
caos. 

A "Revista Brasiliense" e as políticas públicas, 
1956-64 

Ítalo de Aquino (USP) 
A Revista Brasiliense - RB foi fundada por Caio Prado 

Júnior e Elias Pacheco Chaves Neto em 1956 e surgiu em um 
contexto de transformações na economia e sociedade 
brasi leira. 

A mudança urbano-industrial refletiu-se na necessidade de 
dotar o país de infra-estrutura básica - saúde, educação, 
transportes, energia, habitação, capaz de conferir sustentação 
às alterações ocorridas. 

A RB preocupou-se com as políticas públicas e apresentou 
propostas e soluções. 

(CC-202) Historiografia e patrimônio histórico 
Raquel Glezer (USP) - Coordenadora 
Produção historiográfica uspiana, 1934-1984 
João Ricardo de Castro Caldeira (USP) 
Através da presente comunicação, pretende-se apresentar 

análise da produção historiográfica uspiana, tendo por base as 
Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado, Livre-Docên
cia e Cátedra defendidas junto ao Departamento de História 
da USP, entre 1934 e 1984. Serão realizadas considerações 
sobre aquela produção a partir da perspectiva dos temas e das 
regiões estudadas por década, ressaltando-se a tendência, ao 
longo do período do indicado, da proeminência de estudos 
sobre o Brasil que, a partir da década de 1960, passam a 
superar os estudos sobre outros países. 

Um estudo historiográfico sobre o comércio 
franco-brasileiro, 1500-1880 

Kátia Aily Franco de Camargo (USP) 
Esta comunicação tem por objetivo analisar as obras de 

historiadores brasileiros que refletiram sobre a relação comer
ciai Brasil-França e sua repercussão na "História do Brasil", 
buscando daí a evolução da historiografia nacional verificada 
através da elaboração de um quadro cronológico progressivo, 
que tem por base a estrutura de classificação formulada 
segundo a opinião de cada autor sobre o tema. Esse quadro 
permitirá caracterizar a linhagem do pensamento histo
riográfico sobre o tema nos últimos 50 anos. 

Patrimônio cultural e história em São Paulo 
Marisa Midori Deaecto/Eric Vanden Bussche 

(USP) 
Ao contrário de cidades como Salvador, OI inda e Ouro 

Preto, São Paulo nunca preocupou-se em preservar os refer
enciais físicos de sua História, moldando o espaço urbano 
através das transformações impostas pelo capital. As poucas 
construções do final do século XIX e início do XX encontram-

se perdidas em meio aos arranha-céus de aço e vidro. Procura
mos, então, realizar um estudo que englobasse temas referen
tes a patrimônio e história na megalópolis. Nesse sentido, a 
rua Florêncio de Abreu caracteriza-se como um terreno 
propício para a discussão dessas questões, pois é a única que 
possui quase todos os imóveis protegidos por órgãos compe
tentes. Seus sobrados geminados revelam elementos de ocu
pação, urbanização e modernização da rua que, inseridos no 
contexto paulistano, norteiam a sua participação na dinâmica 
da formação metropolitana e permitem estabelecer uma re
lação entre patrimônio cultural e história. 

(CC-203) Leituras e práticas de formação: 
médicos e educadores no Brasil, 1850-1940 

Os caminhos da cura: a formação dos médicos do 
século XIX em Minas 

Betânia Gonçalves Figueiredo (UFMG) 
Coordenadora 

A pesquisa busca investigar os suportes da formação dos 
médicos em Minas Gerais, a partir da segunda metade do 
século XIX, especialmente em contraposição às práticas de 
cura, tratamento das doenças e incômodos do corpo doente. 
No espaço dominado por curandeiros, práticos e boticários, os 
médicos se contrapõem apresentando um padrão de atuação 
diferenciado e estruturado entre outros aspectos em oposição 
às práticas de cura tradicionais. 

A biblioteca e as práticas de leitura no Instituto de 
Educação do Distrito Federal (1932-1937) 

Diana Gonçalves Vidal (USP) 
Nos anos 30, discursos em torno do livro e da leitura 

preocuparam-se em destacar sua importância para o ensino, 
baseado nos princípios escolanovistas. O livro, de simples 
depositário da cultura universal, transformava-se em fonte de 
experiência. Um novo campo de investigação se instituía. A 
leitura assumia um papel de destaque na formação intelectual 
do educando: "meio" de acesso à informação e elemento 
formador da mente. Nesse sentido, educadores comprometi
dos com os ideais escolanovistas dedicaram-se a organizar 
novas práticas discursivas sobre livro e leitura, modelando seu 
uso escolar e normatizando as formas de apropriação do lido. 
Na reforma da Instrução Pública do Distrito Federal, realizada 
por Anísio Teixeira, em 1932, podemos perceber essa preocu
pação com livros e leituras na Escola de Professores do 
Instituto de Educação, sob direção de Lourenço Filho. Essa 
experiência analisada em meu doutoramento, é que pretendo 
trazer nessa comunicação. 

Lourenço Filho: práticas de leitura em Piracicaba 
Maria Lúcia Spedo Hilsdorf (USP) 
Nos inícios da década de 1920-30, Lourenço Filho foi 

professor de Psicologia e Pedagogia na Escola Normal de 
Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. Além das aulas, 
escreveu para a imprensa local e da capital e continuou seus 
estudos de Psicologia e Pedagogia Experimental: esta comu
nicação pretende explorar a relação de Lourenço Filho com a 
intelectual idade piracicabana aglutinada em torno de suas 
escolas (a Normal, a "Luiz de Queiroz") e seus jornais e, 
particularmente, investigar o que ele leu e aprendeu com os 
autores norte-americanos que encontrou na Biblioteca do 
"Colégio Piracicabano". 

Rui Barbosa e as inovações pedagógicas no Brasil 
Luciano Mendes de Faria Filho (UFMG) 
A comunicação preocupa-se em discutir a tradução do 

bastante utilizado "Lições de Coisas", de Calkins, por Rui 

167 



Barbosa, no fim do século XIX. Analisa a parte prática do 
método intuitivo, em uso no Brasil, nesse período. 

(CC-204) Tênues limites, irmandades ou 
confrarias na cidade de Goiás, 1860-1890 

Irmandades e confrarias: revisão dos conceitos ou 
reafirmação da dominação? 

Cristina de Cássia Pereira Moraes (UFG) -
Coordenadora 

Talvez pouquíssimos temas na historiografia atual tenham 
sido tão negligenciados como a organização das irmandades 
no Brasil. Mas, poucos historiadores negam que esse tema 
contribua de forma significativa, não somente para a análise 
da religiosidade, como também para a problematização da 
organização de diferentes categorias de trabalhadores em 
diversas regiões do Brasil. Em Goiás, a discussão permeia 
através das inúmeras irmandades que preocupam-se com a 
religião e sua sublimação através da morte. No entanto, quanto 
mais analisamos essas irmandades e sua parte cível que cuida 
da vida material e financeira denominada confraria, mais 
problemas nos ocorrem devido aos inúmeros acontecimentos 
aparentemente desconectados entre elas. 

Resistir ou ser doutrinado? Um estudo de caso 
sobre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 
Pretos. Cidade de Goiás, 1870-1888 

Fábio Luiz Ferreira (UFG) 
O presente trabalho surge a partir dos problemas levan

tados por nós acerca da existência ou não de um processo de 
resistência implícita a partir do final do século XIX, na Irman-

. dade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Nosso objetivo 
é analisar se a Irmandade tinha um caráter somente religioso 
ou se cumpria a função de introjetar e/ou doutrinar na comu
nidade negra os valores da classe dominante local. Haja visto, 
que examinando os documentos referentes à citada irmandade 
percebemos interesses por parte da classe dominante em con
trolar a organização da mesma. Outra problemática que pre
tendemos abordar, diz respeito a relação intrínseca entre o fim 
da irmandade e a Abolição. 

O poder da imprensa na constituição da 
"Religiosidade", na cidade de Goiás -1880-1912 

Leonardo Rodrigues de Morais (UFG) 
A finalidade deste trabalho é de analisar as formas como 

o "Poder da Imprensa" era articulado na Constituição da 
"Religiosidade" na Cidade de Goiás. 

O material que utilizamos para a realização deste, são 
documentos jornais que se encontram arquivados na Cidade 
de Goiânia; são eles um jornal de cunho oficial, assinado pelo 
Estado, chamado "Correio Oficial" e outro pertencente à 
Diocese de Goiás, intitulado, "O Iidador". 

Nosso objetivo é analisar os artigos acerca da religiosidade 
da cidade de Goiás, quais as suas finalidades e ainda, qual era 
a imagem que os jornais deixavam transparecer sobre a ci
dade. Além de abordar a relação que havia entre a classe 
dominante e a classe dominada com os jornais e qual era a 
função da imprensa. 

A composição social da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos. Cidade de Goiás 
1850-1860 

Rubens de Freitas Benevides (UFG) 
A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da 

cidade de Goiás deveria ser constituída como estabelece seu 
Termo de Compromisso, por pretos, não importando se eram 
escravos ou forros. Após o exame dos documentos referentes 
à Irmandade, os escravos mostraram-se muito poucos em 

relação ao total de irmãos da Irmandade pois, provavelmente 
eram em sua maioria escravos da cidade. Negros forros ou 
livres eram a maioria dos irmãos juntamente com os pardos e 
os brancos, pertenciam em sua maioria à mesa da Irmandade 
por exigência do mesmo compromisso. A Irmandade era 
composta socialmente de forma que, brancos dominassem a 
"massa" de irmãos negros e pardos. 

(CC-20S) A História em programas de formação 
continuada em Pernambuco 

Ensino-aprendizagem da História por conceito 
Semadá Ribeiro Alves de Azevedo (Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes de Camaragibe - PE) -
Coordenadora 

Com o objetivo de consolidar a política de formação dos 
educadores das redes municipais de Pernambuco, a UDI
MEPE - União dos Dirigentes Municipais de Educação de 
Pernambuco, promove pelo terceiro ano (1996) um programa 
de capacitação nas diversas áreas do conhecimento. 

Como parte do Programa, a área de Ciências Sociais teve 
como objetivo refletir sobre a prática pedagógica na área e os 
novos paradigmas teórico-metodológicos ao apresentar uma 
proposta de ensino-aprendizagem por conceito. 

O objeto desta comunicação é a apresentação de um breve 
dossiê do Programa na área de Ciências Sociais. 

O Recife no olhar de seus professores 
Maria Ângela de Faria Grillo (UFRPE) 
A diretriz da Secretaria de Educação e Esportes de Per

nambuco para sua política de capacitação - aliar teoria e 
prática - possibilitou a eleição de um tema - um olhar sobre 
a cidade - que colocou a História no papel norteador de uma 
das capacitações oferecidas aos professores da rede pública 
estadual no ano de 1996. 

Com o objetivo de reconhecer a cidade como o espaço 
social e dialeticamente construído no tempo e no espaço e 
refletir a relação cidade-cidadão a partir das suas matrizes 
sociais, políticas e ideológicas, a capacitação aconteceu em 
três momentos: no primeiro, ao discutir o conceito de cidade 
e seu processo de desenvolvimento foram estabelecidos os 
parâmetros teóricos que guiaram a (re)descoberta da cidade 
quando da excursão realizada no segundo momento. De posse 
desses subsídios, os professores revelaram, então, a sua visão 
da cidade através de suas produções - relatórios, mapas, 
poesias, etc. 

Uma nova prática no ensino de História 
Edileuza Moura da Silva (Faculdade de Ciências 

Humanas de Olinda) 
A construção da cidadania passa pela participação de

mocrática em todos os segmentos da sociedade. A melhoria 
das condições de vida não pode ser encarada como uma 
dádiva, mas como uma conquista que depende sobretudo do 
poder de organização dos vários segmentos da sociedade. A 
escola, como parte integrante da sociedade, é atravessada por 
todas as questões que envolvem a busca por melhores con
dições de vida. É nesse sentido que devem ser entendidas as 
lutas por melhorias na qualidade do ensino, em que se desta
cam as capacitações de educadores. 

É sobre as mudanças operadas em sala de aula de profes
sores de História da rede pública estadual de Pernambuco que 
participaram do programa de formação continuada, em 1996, 
de que trata esta comunicação. 
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(CC-206) Baixo Império: propostas de 
investigações através das fontes textuais 

Reflexões acerca dos discursos "contra Juliano" de 
São Gregório de Nazianzo 

Margarida Maria de Carvalho (UNESP-Franca) -
Coordenadora 

Pretende-se nesta comunicação apresentar comentários 
sobre o conteúdo destes dois discursos de São Gregório de 
Nazianzo dentro de uma perspectiva histórica acerca do Baixo 
Império. Serão analisados os motivos que levaram tal autor 
cristão a condenar as práticas políticas do Imperador Juliano. 

Cristãos e pagãos no Baixo Império: conflito ou 
convivência? 

Carlos Augusto Ribeiro Machado (USP) 
É consenso entre os historiadores que a cristianização do 

Império ocasionou profundas mudanças em uma sociedade 
tão conservadora como a romana. A paisagem mudou com a 
construção de basílicas e a destruição de antigos templos e 
monumentos pagãos, além de outras transformações. Tais 
fatos não nos obriga a estudar apenas o chamado "conflito 
entre o paganismo e o cristianismo". Pretende-se demonstrar 
nesta comunicação a convivência e a cooperação existente 
entre aristocratas pagãos e cristãos na administração do Im
perador Graciano (367-383 d.C.). 

Elementos de sacralização da figura imperial sob o 
governo de Constâncio II (337-361) 

Gilvan Ventura da Silva (UFES) 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a maneira 

pela qual o "Dominus" expressava sua majestade Imperial e 
a sua ascendência divina no contexto do reinado de Constân
cio lI. Para tanto utilizaremos as obras de Amiano Marcelino 
e Zózimo, bem como o panegírico elaborado por Juliano em 
honra do Imperador. 

(CC-207) A participação política na antigüidade 
Repensando a participação política no Baixo 

Império Romano 
Carlos Augusto Ribeiro Machado (USP) 

Coordenador 
Tradicionalmente esquecido por estudiosos da política 

voltados para a questão da participação da sociedade em seu 
governo, o Baixo Império Romano (284-395), apesar de con
stantemente caracterizado como um período totalitário, é na 
verdade um momento particularmente proveitoso para es
tudos nesta área. Se, agora, a participação política não pode 
mais se dar de maneira direta, popular e pública (como de certo 
modo ocorria durante a República), isso não quer dizer que 
tenha deixado de existir. Através de mecanismos como o 
clientelismo e a reciprocidade nas relações entre Imperadores, 
aristocratas e os demais súditos, a participação política con
tinuou existindo por toda a Antiguidade Tardia. Agora, no 
entanto, de forma mediada, hierarquizada e através de canais 
privados. Ao invés de ser descartada, portanto, essa partici
pação política precisa ter sua natureza e funcionamento quali
ficados. O caso de Ausônio, aristocrata gaulês que na segunda 
metade do século IV angariou uma imensa capacidade de 
influir nos rumos do Império no Ocidente, fornece uma ótima 
oportunidade para estudarmos essa questão, através de suas 
obras e correspondência. 

Poder e participação na Antiga Mesopotâmia: 
entre o "despotismo" e a "democracia" 

Marcelo A. Rede (UFF) 
Desde o século XIX, o poder na Mesopotâmia foi asso

ciado à imagem do despotismo, tradicional no pensamento 

europeu como ingrediente central das sociedades orientais. 
Viu-se, assim, o intumescimento do poder real como impedi
tivo do aparecimento e desenvolvimento de formas políticas 
que implicassem a participação mais ampla nas decisões ou 
que sugerissem espaços alternativos do exercício da vontade 
coletiva. 

De outro lado, alguns autores procuraram romper ou 
atenuar essa visão dominante pela utilização de um modelo 
explicativo cuja referência norteadora era a trajetória política 
ocidental a partir da democracia grega. 

A presente comunicação procura fornecer elementos para 
a criação de um modelo alternativo adequado à especificidade 
das relações de poder na antiga Mesopotâmia, atentando para 
dois aspectos em especial: 1. natureza e limites do poder real 
no âmbito mágico-religioso; 2. estratégias políticas extra
palacianas e suas implicações econômicas. 

Os usos do feminino: algumas "lições" sobre 
participação na polis 

Marta Mega de Andrade (USP) 
Nosso trabalho incide sobre os usos que o teatro ateniense 

da segunda metade do século V a.c. faz do imaginário do 
feminino (raça das mulheres, mulher-abelha, etc.), e a partir 
destes usos a confluência entre a percepção da "presença" da 
mulher na cidade e a discussão da participação política e da 
cidadania em um momento de crise, basicamente em 
Eurípides e Aristófanes. Procuramos, portanto, propor uma 
reflexão sobre duas questões importantes, que se interligam 
na abordagem do teatro: primeiro, a da cidadania como forma 
de participação política; segundo, a das formas de participação 
política da mulher, sua relação com a cidadania e com a 
cidade. O objetivo mais amplo desta discussão é a tentativa da 
superação da compreensão da relação entre mulher e ci
dadania de acordo com os modelos da inclusão ou exclusão, 
ou atividade e passividade. 

Cidadania e participação política na República 
Romana do século II a.c. 

Sônia Regina Rebel de Araújo (UFF) 
A presente comunicação objetiva discutir alguns aspectos 

da constituição e participação dos cidadãos romanos nas 
questões referentes às reformas agrárias do século II a.c. 
Baseando-me nos pressupostos de Claude Nicolet e Finley, 
tanto acerca da conjuntura política quanto no que se refere à 
atuação dos populares na cena republicana, procuro discutir 
os limites desta participação, assim como o alcance da idéia 
de cidadania entre os romanos, observando que, apesar de se 
tratar de uma República aristocrática cujo coração era o 
Senado, a presença dos populares foi intensa na segunda 
metade do século n. Importa-me igualmente analisar as visões 
de Apiano e Plutarco sobre esta conjuntura, procurando per
ceber semelhanças e diferenças nos seus relatos sobre a par
ticipação popular nos distúrbios que culminaram com a morte 
dos Gracos e a vitória do Senado. Quero, nesta exposição, 
afirmar a importância da ação dos segmentos subalternos nas 
decisões políticas num período de apogeu republicano e com 
isto espero clarificar aspectos importantes da definição de 
cidadão romano. 

(CC-20S) Formas de inserção social 
Francisco José Silva Gomes (UFF) - Coordenador 
Os Reinos Bárbaros: um modelo de Estado 

Tradicional na Alta Idade Média Ocidental 
Mário Jorge da Motta Barros (UFF) 
A presente comunicação pretende "revisitar" um tema de 

longa tradição historio gráfica: a fragmentação do mapa 
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político ocidental consubstanciado na formação dos "reinos 
bárbaros", sucessores da unidade política imperial a partir do 
século V. Ainda que superada a célebre imputação aos bár
baros da responsabilidade pelo "assassinato" do Império Ro
mano do Ocidente, a caracterização destas formações políticas 
ressente-se, em suas bases, do caráter globalmente nefasto 
imputado a este período histórico, expressando a seu nível 
específico a decadência e a ruína das fórmulas políticas clás
sicas. A referência central insere-se num campo de oposição 
entre civilização e barbárie, entre o rebuscamento das con
cepções clássicas e o primitivismo germânico, restando aos 
últimos a apropriação passiva de tradições que compreendiam 
mal, mas que lhes impunham por uma espécie de natural 
superioridade. 

Visando superar esta falsa antinomia, propõe-se a carac
terização dos "reinos bárbaros" a partir das contribuições 
teóricas advindas do campo da antropologia política, em 
particular dos modelos relativos aos chamados Estados Tradi
cionais. Considerar-se-á, em primeiro lugar, a influência rela
tiva dos fatores endógenos e exógenos na transformação das 
estruturas políticas germânicas, em particular no tocante a 
superação (e seus limites) do seu caráter gentílico. A partir 
desta referência "fundadora", abordar-se-á as premissas de 
sua configuração como um tipo histórico de estado, consid
erando-se a evolução dos seus elementos essenciais carac
terísticos, com destaque para as relações entre o segmentário 
e o centralizado, a noção de territorialidade, os sistemas 
jurídicos vigentes e as concepções acerca da origem, natureza 
e funções do poder real. 

A igreja franca e a instituição matrimonial na Alta 
Idade Média 

Daniela Bibiani (UFF) 
Esta comunicação pretende estudar a questão do 

casamento no processo de aculturação na sociedade franca do 
século VI. Este projeto de tutela cristã sobre o domínio mat
rimonial, desde a conversão Clóvis ao catolicismo ortodoxo 
em fins do século V, faz parte de um processo de longa 
duração no qual a igreja consegue assenhorar-se apenas na 
Baixa Idade Média, fazendo do casamento uma instituição 
religiosa. Para analisar a questão levantada resolvi optar pela 
leitura da obra "História dos Francos" do bispo Gregório de 
Tours redigida em finais do século VI, que narra entre outros 
aspectos, sobre os casamentos realizados na realeza franca, a 
partir da visão de representante eclesiástico, ou seja, um 
discurso eminentemente religioso. 

A cavalaria e seus ideais no "Lance lote, o cavaleiro 
da charrete" 

Mírian Impellizieri Silva (UFF/UERJ) 
O século XII é, além de muitas outras coisas, o século da 

cavalaria. A instituição de origem obscura e de baixa repu
tação se transforma, atraindo a si a nata da sociedade laica 
feudal e adquirindo, assim, prestígio e poder. Ao longo de 
duzentos anos, a cavalaria servirá de tema para uma literatura 
desenvolvida para agradar aos novos donos do poder, re
tratando de forma idealizada o mundo onde vivem e se 
movimentam seus membros: os cavaleiros. 

No romance de Chrétien de Troyen que servirá de base 
para nossa comunicação, Lancelote, o melhor cavaleiro do 
mundo, rompe com uma das regras básicas da cavalaria, 
marginalizando-se dentro do seu grupo. Nosso objetivo é, 
pois, analisar como o autor trabalha a problemática desta 
exclusão. 

Os limites da "cidadania" medieval e o caso dos 
mouros em Castela 

Renata Vereza (USP) 

O conceito de cidadania, tal como é tido atualmente, de 
fato não se aplica na sociedade medieval. Porém, essa so
ciedade não deixava de colocar uma série de crivos para 
limitar quem poderia de fato participar dela, e assim ter certos 
direitos políticos. Estes crivos, sociais, econômicos e re
ligiosos, deixavam grande parte da população de fora da 
atuação política, e alguns até mesmo de fora da sociedade. 
Este é o caso dos mouros residentes em território cristão, que 
como muitos outros, se encontravam excluídos desta so
ciedade medieval, sendo assim privados de qualquer direito 
político. 

(CC-209) Representações sociais: perspectivas 
práticas de pesquisa 

A representação social da pobreza urbana no 
discurso jornalístico 

Silvia Helena Zanirato Martins (UEM) 
Coordenadora 

Discutir a articulação do discurso composto por signos 
verbais e imagéticos que compuseram as mensagens jor
nalísticas representando a pobreza urbana que habitava São 
Paulo nos idos 30/40, constitui o objeto desta exposição. Ao 
investigar a correlação texto/imagem nas reportagens sobre a 
pobreza dispersa no social, busco apreender o campo de 
representações onde esta problemática foi pensada e dada a 
ler. 

Literatura de viagem e imaginação social 
José Carlos Gimenez (UEM) 
Na exposição busco discutir as representações dos espaços 

geográficos e sociais narradas pelos cruzados ingleses Os
berno e Arnulfo que participaram como testemunhas do cerco 
de Lisboa aos mouros em 1147. As narrativas desses autores 
foram feitas na forma de cartas destinadas ao governo inglês, 
onde descrevem de maneira minuciosa as expectativas e as 
dificuldades cotidianas dos que participam da viagem. A 
narrativa é enriquecida com o extraordinário esforço feito para 
expressar e representar com precisão o universo que iam 
descobrindo e a inexistência de uma fronteira rígida entre o 
real e o imaginário. 

Organização de arquivos de documentos 
imagéticos e representações sociais 

André Porto Ancona Lopez (UEM) 
A comunicação promove uma discussão conceitual sobre 

arquivos de documentos imagéticos, identificando alguns 
problemas na organização baseada na leitura e indexação de 
imagens. A desqualificação de um discurso unívoco das im
agens é embasada na categorização destas enquanto repre
sentações sociais, fazendo-se necessário a adoção de outros 
critérios para organizasão deste tipo de documento para a 
pesquisa em história. E justamente nesta caracterização dos 
documentos imagéticos enquanto representações sociais que 
se abre o campo de atuação do historiador. Tal perspectiva 
coloca o trabalho com os documentos imagéticos - tanto na 
sua organização, como na sua utilização para a pesquisa 
histórica - nesta relação entre os elementos representacionais 
e a concretude da sociedade. Em outras palavras, a imagem 
como documento não existe em abstrato (ou em absoluto); 
pelo contrário, situa-se no centro de uma relação, em que 
influem diversos elementos, desde o percurso técnico e a 
função arquivística de geração documental, até às múltiplas 
mensagens, interpretações e apropriações simbólicas. 

Representações na imprensa contemporânea 
enquanto problemas potenciais de pesquisa 
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Ana Cristina Teodoro da Silva (VEM) 
Utilizar a imprensa contemporânea como fonte de pes

quisa significa refletir sobre todo o processo de constituição 
de sua mensagem: desde os interesses que envolvem a for
mação de uma instituição de comunicação até a seleção de 
notícias; e, fundamentalmente, significa problematizar as eta
pas de leituras e recepção dos acontecimentos que ocorreram 
quando o jornalista os trabalha em pauta, quando o dia
gramador os desenha, quando o leitor com eles dialoga. As 
discussões que envolvem o conceito de representações são 
profícuas para o aprofundamento da problemática apontada e 
sugerem um campo vasto e complexo para o pesquisador. 

(CC-2I0) Mulher, saúde e trabalho 
Mulher, trabalho, saúde na unidade familiar de 

produção: o contexto da colonização do Norte Novo de 
Maringá 

HUda Pivaro Stadniky (VEM) - Coordeanadora 

Nossa preocupação, neste estudo, volta-se às formas que 
asseguram a manutenção da família trabalhadora enquanto 
unidade de produção e de consumo e às transformações inter
nas da economia regional capazes de redimensionar a função 
da unidade familiar. Este redimensionamento atinge a mulher 
trabalhadora de inúmeras formas, produzindo nuances difer
enciadas que merecem enfoque cuidadoso. Entre elas, emerge 
a questão da saúde da mulher transformada em objeto de 
estudo enquanto fator de reprodução da força de trabalho. A 
exposição da condição feminina às estratégias de dominação 
do capital revela as múltiplas formas de apropriação onde 
corpo e saúde da mulher são fatores de maximização de 
produção de mais valia, particularmente considerados no mo
mento histórico da colonização do Norte do Paraná. Optou-se 
pela análise das condições de trabalho e de saúde e a inter
venção do estado no controle da força de trabalho. Busca-se 
uma contraposição ao sentido histórico dado ao pioneiro e à 
eficácia do discurso do trabalho que levaram a historiografia 
local a homenagear em vida os pioneiros, desqualificando os 
espaços para estudos sobre o custo social da colonização. 

O processo de trabalho sob a ótica feminina 
Ruth Ribeiro de Lima (VEM) 
Nosso objetivo é apreender a representação que a mulher 

operária elabora de sua própria prática econômica e, através 
da análise de seu discurso, entender as relações de 
desigualdade, subordinação e opressão vivenciadas no 
sistema fabril. Isto significa pensar o processo de trabalho sob 
a égide da dominação-exploração, ou seja, analisar simul
taneamente o processo de trabalho sob o ponto de vista da 
exploração (relação de classe) e da opressão (relação de sexo). 
Em síntese, pensar o processo de trabalho feminino. Nossa 
questão, portanto, reside no fato de o trabalho feminino ser 
ideologicamente duplamente determinado. De um lado, pela 
ideologia do sexo, que induz a mulher a aceitar como natural 
o domínio e a posse do homem sobre ela e, de outro, pela 
ideologia de classe que, aproveitando sua tradição de servidão 
e de submissão, levam-na a ser, pensar e agir segundo a lógica 
do capital e a acreditar que são naturais tanto a divisão social 
quanto a divisão sexual do trabalho. 

As mulheres de Jesus no universo dos ilegítimos 
Maria Adenir Peraro (VFMT) 
Mediante a utilização dos registros paroquiais de batizado, 

de uma das mais antigas Paróquias de Cuiabá, qual seja, 
Senhor Bom Jesus, objetiva-se explicar quem eram as mul
heres que davam à luz crianças naturais (ilegítimas) tão 
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comuns na sociedade mato-grossense dos séculos XVIII e 
XIX. O estudo prende-se à segunda metade do século XIX e 
procura penetrar no espaço social em que viviam as mães das 
crianças ilegítimas. Para tanto, percorre aspectos variados 
desse universo, a exemplo das mulheres que não levavam o 
sobrenome de família e sim nomes evocativos de Santos ou 
de situações de vida. Outros aspectos como a condição racial 
e social dessas mulheres, assim como a possibilidade, ou não, 
de serem mães reincidentes de crianças ilegítimas, apresentam 
indicativo de que a ilegitimidade não estava restrita ao mundo 
das escravas e forras. As mulheres livres também concebiam 
filhos ilegítimos no universo em estudo. 

(CC-21I) Pesquisa histórica e retórica da imagem 
Cenários alegóricos de Henfil (1964-1980) 
Marcos A. da Silva (VSP) - Coordenador 
A revista Fradim, de Henfil, comentou situações e person

agens do Brasil ditatorial. Suas relações com tal elenco 
temático não foi externa, antes definindo para si um papel de 
agente naquele processo. Referências a cenários (nordeste, 
inferno, Rio de Janeiro, etc.) assumiram faces alegóricas, 
insuficientemente interpretadas quando reduzidas à função de 
referência naturalista. Discutindo esses cenários alegóricos, 
procura-se realçar o nível de linguagem própria àquela docu
mentação, visando a sua interpretação como experiência 
artística e política. 

Publicidade na imprensa paulistana (1890-1915) 
Heloísa F. Cruz (PVC-SP) 
Fenômeno pouco estudado pelos historiadores brasileiros, 

a historicidade das relações entre propaganda e vida social 
apresenta-se como um campo aberto a indagação e pesquisa. 
O presente texto analisa relações entre propaganda, priodismo 
e vida urbana do processo inicial de formação da metrópole 
paulistana entre os anos de 1890 e 1915, discutindo como, 
através dos reclames, a visualidade da cidade-mercado in
screve-se na invenção de nova cidade. 

Imagens do Carnaval brasileiro (anos 20 e 30) 
Zélia L. da Silva (VNESP) 
Este texto tem por objetivo discutir diferentes aspectos que 

envolveram os festejos de Momo no Brasil dos anos 20 e 30 
deste século. O tema foi discutido por artistas plásticos, cari
caturistas, poetas e fotógrafos, que plasmaram os diversos 
sentidos da festa. O período em questão singularizou-se pelas 
modificações ocorridas nesses festejos, alterando nas décadas 
seguintes seu perfil: de festa organizada para a elite, trans
forma-se em brincadeira popular, altamente lucrativa para os 
interesses da indústria que se criou em sua volta, a partir do 
período mencionado. 

(CC-2I2) Literatura e História Social 
O jogo dos sentidos: os literatos e a popularização 

do futebol no Rio de Janeiro - 1814-1821 
Leonardo A.M. Pereira (VNICAMP) 

Coordenador 
Nas últimas décadas do século XIX o Rio de Janeiro era o 

palco do surgimento de um novo fenômeno: a mania do 
foot-ball, que se alastrava pela cidade como uma febre. Em
polgando praticantes das mais diversas camadas sociais, o 
jogo logo despertaria o interesse de escritores como Coelho 
Netto e Lima Barreto, que faziam dele um tema constante de 
suas crônicas. Tentando definir para o esporte um sentido geral 
explicitavam as bases sobre as quais tentavam, nas primeiras 
décadas do século, estabelecer uma relação com os grupos 



iletrados - fazendo do jogo da bola um bom meio de com
preensão da lógica que movia seus escritos no período. 

Ao som da marimba: Luiz Gama e as Primeiras 
Trovas Burlescas de Getulino 

Elciene Azevedo (UNICAMP) 
O texto que será apresentado analisará a única produção 

literária publicada do poeta Luiz Gonzaga Pinto da Gama. O 
livro Trovas Burlescas de Getulino, que teve sua primeira 
edição em 1859, é um dos raros registros literários, encontra
dos no Brasil, de negros que passaram pela experiência da 
escravidão. Através das poesias desse ex-escravo pretende-se 
discutir como suas experiências diversas - entre outras a de 
liberdade ao lado da mãe africana livre em Salvador, de 
escravidão em São Paulo e a de homem liberto letrado -
forneceram-lhe elementos para propor uma identidade pan-af
ricana. A construção desta identidade surge como uma alter
nativa de luta política entre os homens de sua cor que, através 
da superação das muitas diferenças (étnicas e sociais), buscas
sem no reconhecimento de uma origem comum instrumentos 
para a conquista da cidadania. 

Academia Brasileira de Letras e um projeto 
nacional 

Alessandra El Far (USP) 
O objetivo deste debate é analisar a maneira pela qual 

nossos homens de letras se apropriaram, no final do século 
XIX, de um modelo francês, na tentativa de garantir aos 
projetos uma certa legitimidade no amplo processo de for
mação da nacionalidade brasileira. Através da Academia 
Brasileira de Letras poderiam assegurar uma história literária 
e uma unidade lingüística, aspectos considerados por eles 
essenciais a uma Nação emergente. 

Jorge Amado: escritor de putas e vagabundos? 
Ana Paula Palamartchuk (UNICAMP) 
A comunicação pretende discutir alguns elementos conti

dos nas obras do romancista Jorge Amado. Desde o início de 
sua carreira como romancista, Jorge Amado tem sido definido 
mais que como um escritor preocupado com o povo, como o 
próprio escritor do povo. Esta é uma definição que foi aos 
poucos sendo construída, por um lado, por parte dos críticos 
de sua obra e por parte de seu público leitor e, por outro, pelo 
próprio autor. Povo ganha sentidos diferentes em sua obra -
ora quer dizer trabalhadores, ora miseráveis, ora vagabundos, 
ora malandros, ora prostitutas, etc. - e, em certa medida, tem 
relação com sua militância no PCB. Com esta definição 
encobre-se as contradições existentes em sua obra, tentando
se construir uma linha coerente tanto de sua experiência como 
escritor, quanto de militante de esquerda. Como e porquê este 
processo ocorre, durante a década de 1930, são as questões a 
serem abordadas no artigo a ser apresentado. 

(CC-213) Produção Cultural e História Social: 
investigações em curso 

Notas preliminares sobre a memória de Cruz e 
Souza em Florianópolis na Primeira República 

Henrique Espada Rodrigues Lima Filho 
(UNICAMP) - Coordenador 

Cruz e Souza não deixou herdeiros na poesia em Santa 
Catarina. Isto não impediu que sua memória fosse reivindi
cada por vários grupos intelectuais catarinenses após sua 
morte. Jáem 1904 é fundado o Clube Litterario Cruz e Souza, 
com resultados pouco expressivos. Mas é na década de 1920 
que a memória de Cruz e Souza se torna ponto fundamental 
nas disputas intelectuais locais, por um lado o grupo de 
literatos ligados à revista Terra, em especial Altino Flores e 

Othon D'Eça, por outro lado o grupo do Centro Cívico e 
Recreativo José Boiteux - Anphiloquio Guimarães entre 
outros - (depois Centro Cívico e Recreativo Cruz e Souza). 
Não por acaso é o momento da criação da Academia Ca
tarinense de Letras do governo de Hercílio Luz. Esta comuni
cação tentará esboçar, de forma inicial, algumas hipóteses para 
se compreender melhor este campo intelectual, explorando, 
entre outros aspectos, o papel de José Arthur Boiteux como 
mediador deste processo. 

Os vândalos do Apocalipse: história do 
modernismo na Amazônia, 1915-1935 

Aldrin Moura de Figueiredo (UNICAMP) 
Nesta apresentação pretendo discutir a constituição das 

associações de novos em Belém do Pará, durante as primeiras 
décadas do século. A idéia é repensar uma noção cristalizada 
pela história e pela crítica literárias, de que existe um fio 
condutor único que liga o movimento paulista de 22 e as 
demais manifestações no resto do país, como meros reflexos 
do que ocorreu em São Paulo. Neste sentido, pretendo recu
perar as especificidades locais (e regionais) na construção 
destes grupos intelectuais, como forma de entender os senti
dos políticos do movimento e sua posterior ligação com outros 
grupos nacionais. 

As artes de um negócio: a febre fotográfica em São 
Paulo, 1862-1886 

Cândido Dominguez Granjeiro (UNICAMP) 
Para o indivíduo, existem várias formas de narrar sua 

história. Ele pode recorrer à redação de uma crônica, a com
posição de uma música, a narração de suas aventuras. Entre 
esses meios de transmitir ao outro a concepção da própria vida, 
está o retrato. Nos traços, na pose, na vestimenta, a com
posição de uma imagem, delineiam-se os valores sociais, 
culturais, sonhos e desejos de seu possuidor. 

O objetivo desta comunicação é discutir a transformação 
do retrato de objeto nobre e restrito a popular e possuído por 
todos, graças ao desenvolvimento da técnica fotográfica. O 
ponto de partida será a coleção de 12.000 retratos produzidos 
em S.P. entre 1862 e 1886, pela oficina fotográfica de Militão 
Augusto de Azevedo. 

A superstição do doutor: politizando os domínios da 
ciência 

Denilson Botelho (UNICAMP) 
A apresentação consistirá em uma reflexão sobre a relação 

entre história e literatura a partir dos artigos e crônicas de Lima 
Barreto. Tais textos serão analisados enquanto testemunhos 
históricos, no sentido de fornecer uma compreensão das 
idéias políticas do escritor. Traçando um breve esboço de sua 
biografia e delineadas as linhas básicas do seu pensamento 
político, faremos uma reflexão sobre a importância de se 
abordar a trajetória de um indivíduo e os registros que ele 
próprio produziu sobre o seu tempo como uma forma de 
construir uma dada leitura histórica da República Velha. 

(CC-214) Cultura e religiosidade 
Europeização do catolicismo e religiosidade 

popular: a atuação dos redentoristas em Santuários 
brasileiros 

Augustin Wernet (USP) - Coordenador 
Desde meados de 1893 encontravam-se redentoristas ho

landeses em Minas Gerais, e, um ano mais tarde, a partir de 
outubro de 1894 assumiram os missionários redentoristas 
alemães Santuários episcopais em Aparecidas e Trindade
Goiás. A Congregação do Santíssimo Redentor foi chamada 
pelos bispos reformadores brasileiros para colaborar na obra 
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de reforma católica ultramontana. As autoridades eclesiásti
cas confiavam aos redentoristas alemães em São Paulo, os 
mais conhecidos santuários marianos: Nossa Senhora Apare
cida e Nossa Senhora da Penha/SP e, em Goiás, o mais famoso 
santuário do centro-oeste, o do Divino Pai Eterno de Trin
dade/Goiás. Os redentoristas holandeses também atuaram em 
Santuários como em Curvelo, Congonhas do Campo, em 
Minas Gerais, e na Bahia, no Santuário do Senhor do Bonfim. 
Ao tomarem conta destes Santuários, encontravam costumes 
e manifestações da religiosidade popular, caracterizados pelos 
redentoristas como sendo abusos inveterados, nas tentativas 
de moralizar e cristianizar as romarias e as festas, havia 
conflitos com o povo especialmente com os leigos em cuja 
mão se encontrava a administração local dos santuários. 

A resistência à organização e europeização da 
cultura religiosa 

Elio Cantalício Serpa (UFSC) 
No final do século XIX foi criada a diocese de Curitiba da 

qual SC esteve dependente até 1908. 
A partir desta data foi criada a diocese de Florianópolis. 

Este acontecimento aliado a outros apontam para a política da 
Igreja Católica de construir sua identidade, fazendo reformu
lações a nível organizacional e devocional, concomitante
mente, fazia a reformulação da religiosidade popular. 

Imbricado à criação das dioceses está a vinda de ordens e 
congregações religiosas estrangeiras para SC que, uma vez 
estabelecidas em Florianópolis, Laguna e Lages mantinham 
sólidas alianças com as elites locais e reformulavam a cultura 
religiosa e popular. 

A proposta desta comunicação é mostrar a forma de re
sistência, ainda que não organizada, mas individuais fluidas 
ao processo de reformulação da cultura religiosa popular, 
encetado pelos frades franciscanos alemães, da Saxonia, em 
Lages, Florianópolis e Laguna. 

O Corpo curado e a promessa cumprida: a devoção 
ao Bom Jesus 

Maria Aparecida Junqueira Veiga Gaeta (UHESP) 

Este trabalho visa refletir sobre o universo de magia, de fé 
e de devoção, que ocorre anualmente durante nove dias numa 
acanhada capelinha situada numa rica região, do interior de 
São Paulo, conhecida como a Califórnia Brasileira. 

Num contexto de modernidade, de alta renda per capita e 
de um agricultura empresarial altamente tecnificada, se reatu
aliza a devoção ao Bom Jesus da Lapa atraindo militares de 
romeiros em busca de seus poderes taumatúrgicos, muletas, 
partes do corpo doente e curado, confeccionados em cera são 
deixados como ex-votos, emblematizando as graças recebidas 
e os apelos ao sobrenatural. 

Discutiremos como esses atores investem de sentido suas 
práticas e os seus discursos, relativos ao conjunto de suas 
crenças ligadas a um imaginário tradicional, no bojo de uma 
cultura de urbanização moderna. 

A educação católica e a formação do cidadão no 
século XIX 

Ivan Aparecido Manoel 
O presente texto discute o papel reservado pela Igreja 

Católica, no século XIX, às atividades educacionais desen
volvidas em uma extensa e bem organizada rede de escolas de 
vários níveis de ensino, dando ênfase ao trabalho de formação 
do cidadão brasileiro. A base documental da análise serão 
diversos discursos e documentos das autoridades católicas de 
período. 

(CC-215) Escravismo e sociedade: Minas Gerais 
- séculos XVIII e XIX 

Forros nas Minas: relações sociais e vida cotidiana 
Eduardo França Paiva (FINP) - Coordenador 
Cidadania é uma noção pouco apropriada para ser aplicada 

à realidade das relações sociais engendradas nas Minas Gerais 
colonial. Contudo, formas de resistência e de enfrentamento 
sempre foram desenvolvidas pelas camadas subalternas diante 
da opressão e do domínio exercidos pelos grupos dominantes. 
Parece que sempre foi assim! A cada nova forma de domi
nação, novas formas de resistência foram desenvolvidas. Isto 
também ocorreu entre os escravos em Minas Gerais, durante 
o século XVIII. Por conta disso, aqueles que formavam a 
maior popular cativa da Colônia, acabaram conquistando a 
posição de maior grupo de libertos entre as capitanias brasilei
ras e, provavelmente, entre todas as regiões escravistas do 
Novo Mundo, durante o setecentos. E a maioria dos alfor
riados mineiros era constituída por mulheres. Quem eram, 
como viviam esses homens e mulheres e quais foram os 
caminhos por eles trilhados para alcançarem as suas cartas de 
alforrias e conseguirem ascender economicamente naquela 
sociedade escravista, são as principais indagações incenti
vadoras deste texto. 

Alforrias na Comarca de Ouro Preto (primeira 
metade do século XIX) 

Andréa Lisly Gonçalves (UFOP) 
O objetivo do presente trabalho é o estudo do compor

tamento da política de alforrias, na Comarca de Ouro Preto, 
na primeira metade do século XIX. Além da análise quantita
tiva da evolução das manumissões, propiciada pelo exame dos 
papéis de liberdade e dos registros de batismo, buscar-se-á 
apresentar aspectos qualitativos do processo de alforria, com 
destaque para os momentos de negociação e conflito entre 
cativos, proprietários e herdeiros, apreensíveis na documen
tação constituída pelas ações de liberdade, de redução a ca
tiveiro e de reivindicação de escravos. 

Vontade defesta nas Minas: a lei e o costume 
Íris Kantor (Esc. de Sociologia Política-SP) 
Nesta comunicação procura-se fazer um exame da legis

lação metropolitana relativa às festas públicas oficiais, na 
colônia brasileira. A aceitação e a apropriação desta legislação 
pelos diferentes grupos sociais será discutida à luz da docu
mentação referente à capitania de Minas Gerais no século 
XVIII. 

(CC-216) Os "homens bons" do Rio de Janeiro: 
história, espaço e identidade 

Conflitos entre os homens bons do Paço no Rio de 
Janeiro de D. João 

Leila Mezan A 19ran ti (CAMPINAS) 
Coordenadora 

Através de documentos da Mesa do Desembargo do Paço, 
relativos à censura régia sobre a circulação de livros na Corte, 
pretende-se discutir os conflitos surgidos entre os censores e 
o Escrivão da Câmara do Paço, representativos das disputas 
que se estabeleceram pela conquista de poder, prestígio e 
estima junto ao monarca, por parte dos indivíduos que ocu
pavam cargos de confiança no governo, no início do século 
XIX. 

Os homens bons da cidade do Rio de Janeiro, 
1794-1822 

Maria de Fátima Silva Gouvea (UFF) 
A análise de dois conjuntos documentais relativos aos 

homens-bons do Rio de Janeiro - um cobrindo o período 
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entre 1794 e 1809 e outro datado de 1822 - pode oferecer 
indícios bastante reveladores das características que definiram 
o conjunto desses homens. Através da indicação do exercício 
de determinados cargos no interior da administração colonial, 
de títulos honoríficos e militares, além das relações familiares 
que ligavam esses vários homens, essa documentação oferece 
uma oportunidade rara ao historiador de empreender uma 
análise mais dinâmica das tramas e possíveis interesses que 
relacionaram esses indivíduos. A documentação referida, 
oferece ainda uma continuidade temporal de grande relevân
cia para uma avaliação mais apurada acerca das transfor
mações afetando o Rio de Janeiro na virada do século XVIII 
para o XIX, face às peculiaridades que marcaram esses in
divíduos. Esses são, portanto, os desafios assumidos pelo 
estudo aqui proposto. 

A adesão das Câmaras e afigura do Imperador 
Iara Lis Carvalho e Souza (UNESP) 
Entre 1822/24, muitas Câmaras Municipais espalhadas 

por todo o Brasil travaram uma relação efetiva e de reciproci
dade com D. Pedro, enquanto imperador. Batizaram tal re
lação de adesão, desenhando um vínculo contratualista entre 
elas e D. Pedro - aquele que em si catalisava e representava 
a soberania do Brasil. Sem desejar aplainar ou minimizar as 
disputas internas e posições variáveis dentro das próprias 
câmaras. De um lado, as câmaras remeteram uma vasta e 
repetitiva, quase monótona, documentação ao Rio de Janeiro 
atestando e definindo os termos desta adesão; de outro, em
penharam-se - enfrentando oposições, rinhas, dispersos 
motins - em tornar tal adesão visível na sua localidade, 
principalmente celebrando-a na praça pública. Para tanto con
vocaram o povo e as tropas. O intuito deste trabalho consiste 
em flagrar tal dinâmica das câmaras, buscando explicitar esta 
idéia de adesão, seu ato fundador, o uso da praça pública, a 
noção de povo aí implicada e a compreensão e diversidade das 
tropas. Procuro mostrar estas mediações entre a Câmara, a 
praça pública e o imperador, que acabaram por instaurar uma 
dada noção de contrato entre o soberano e o seu povo. 

Os cidadãos e os chãos urbanos no Rio de Janeiro 
- século XVIII 

Maria Fernanda Bicalho (UFF) 
O objetivo desta comunicação é discutir as relações con

flituosas entre o Senado da Câmara e as autoridades régias na 
Colônia, em torno da ordenação física e espacial da cidade do 
Rio de Janeiro ao longo do século XVIII. Se muitos destes 
conflitos surgiram a partir das múltiplas e aparentemente 
contraditórias políticas veiculadas pela Metrópole, outros se 
teceram em torno dos problemas que a cidade - colonial e 
marítima - ia colocando através de seu crescimento e de sua 
complexidade física, econômica e social. Através da análise 
da utilização, ordenação e administração dos chãos urbanos 
- especialmente aqueles da marinha, amplamente disputados 
pela Câmara e pelos representantes do poder militar e fazen
deiro metropolitanos, devido à sua função de espaço es
tratégico para a defesa e o comércio -, pretende-se discutir 
não apenas a identidade do Rio de Janeiro enquanto cidade 
colonial, mas ainda o papel dos diferentes agentes politico-ad
ministrativos na afirmação desta identidade. 

(CC-217) Cidadão sob suspeita I 
Cidadão sob suspeita I 
Maria Luiza Tucci Carneiro (USP) - Coordenadora 
Com base em documentos iconográficos e escritos, a mesa 

coordenada Cidadão sob suspeita abordará, sob múltiplos 
enfoques histórico-metodológicos, a trajetória da polícia 

política paulista desde sua instituição em 1924 até 1983, data 
da sua extinção. 

Procurando reconstruir a dinâmica da suspeição, a mostra 
explicará, em diferentes momentos da história do Brasil Con
temporâneo, as formas de controle e vigilância deste órgão de 
repressão responsável por um programa de profilaxia social 
ao nível de comportamento e das idéias diagnosticadas como 
perigosos à segurança nacional. 

Articulando-se com base no trinômio vigilância, controle 
e eliminação, a polícia política teve sempre a preocupação de 
arquivar as provas confiscadas junto às residências particu
lares, instituições e grupos anti-regime com o objetivo de 
comprovar o possível crime cometido pelo cidadão sob sus
peita. 

O perigo alemão e os mecanismos de repressão 
policial no Estado Novo 

Priscila Ferreira Perazzo (USP) 
A partir das análises dos documentos do DEOPS-SP que 

trazem à tona as formas de controle e vigilância da sociedade 
brasileira, pretendemos apresentar a ação dessa polícia na 
perseguição aos elementos-símbolos da ideologia nazista no 
Brasil, representados pelos alemães aqui residentes que aderi
ram ao Partido Nazista, faziam propaganda e colaboraram 
com os serviços de espionagem nazista. 

Nesta comunicação, abordaremos o envolvimento dos 
imigrantes alemães com as redes de espionagens organizadas 
na América do Sul (perfil, atividades, ligações e possíveis 
fatores que os levaram a tal colaboração), a partir dos docu
mentos de repressão à suas atividades, contextualizando a 
dinâmica das guerras secretas ao contexto político nacional e . 
internacional do Estado Novo. 

Comunidade Alemã sob suspeita 
Eliane Bisan Alves (USP) 
Durante o período de 1930-1945, a polícia política -

DEOPS-SP, apresentou tratamento específico às comunidades 
estrangeiras em decorrência do projeto político de nacionali
zação sustentada pelo Governo Vargas. Uma atividade de 
vigilância se manifestou contra a comunidade alemã que, em 
diferentes situações, vivenciou a gestação de estigmas articu
lados em torno de estrangeiros enquanto perigo. Estereótipos 
foram articulados, moldados pelos acontecimentos nacionais 
e internacionais que passaram a interferir no cotidiano desses 
indivíduos. Dentre os vários rótulos do discurso policial, 
podemos destacar o de estrangeiro, comunista, judeu, nazista 
e espião, condicionados a posição do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial quando este se definiu ao lado dos aliados. 

O Partido Nazista em São Paulo 
Ana Maria Dietrich (USP) 
O objetivo deste trabalho é analisar a infiltração do Partido 

Nazista em São Paulo, como entidade organizada, assim como 
mostrar suas áreas de influências e seus mecanismos de per
suasão e de propaganda ideológica. 

Neste sentido, me proponho a reconstituir o perfil dos 
membros do Partido Nazista (onde trabalhavam, com quem se 
relacionavam, como eram suas famílias, se eram todos 
alemães ou se havia brasileiros), como agiam e como se 
organizavam, atentando para a relação do Brasil com o III 
Reich. 

Com base em uma primeira investida histórica junto aos 
prontuários do DEOPS é possível verificar onde o nazismo se 
infiltrava a exemplos de bancos, rádios, empresas, clubes e 
escolas. Neste contexto, detectamos dezenas de manifestações 
pró-nazismo nas quais os alemães comemoravam, no Brasil, 
as datas festivas do IH Reich. Outro ponto a saber é como 
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funcionava a hierarquia da organização nazista no Brasil e 
suas relações com o partido em nível internacional. 

Estas questões nos remetem, a saber, à atitude do governo 
brasileiro que permitiu a infiltração desta organização clan
destina. Procurarei fixar o momento histórico em que as cartas 
mudaram de mão dando inÍCio à repressão ao partido. Com 
relação ao prisma econômico, é importante saber que tipo de 
apoio financeiro o partido nazista recebia envolvendo pessoas 
físicas, empresas e demais colaboradores, além do próprio 
apoio econômico do III Reich. 

A evidente proliferação de seus membros e agentes pelas 
várias capitais brasileiras nos permite traçar um mapeamento 
das cidades onde os nazistas se infiltraram. Como eles agiam 
nestas cidades? O que espionavam? O que transmitiam em 
suas estações de rádio clandestinas? E, afinal, por que o Brasil 
e, especificamente, São Paulo? 

O resultado deste estudo seria um mapeamento do partido 
nazista no Estado de São Paulo, dando ênfase à capital. É 
possível se detectar as áreas de infiltração, influência e de 
propaganda, além da localização das sedes do partido e das 
reuniões secretas ativadas por seus principais agentes. Estes 
tinham, possivelmente, seus pontos de encontro em re
staurantes, clubes e empresas simpatizantes do nazismo. 

Nesta trama de relações, cabe investigar se havia uma rede 
efetiva de espionagem que atuava no Estado de São Paulo e 
como ela agia. 

(CC-218) A experiência do laboratório de ensino 
de História - UEL 

Alguns problemas teóricos e práticos da 
documentação iconográfica no ensino de História 

Francisco César Alves Ferraz (UEL) 
Coordenador 

O trabalho com documentos (escritos, visuais, etc.) tem 
sido ultimamente valorizado como uma das formas mais 
promissoras e fecundas para o ensino de História. Embora a 
produção editorial a respeito já seja copiosa, entendemos que 
alguns tipos de fontes merecem uma discussão à parte, seja 
pelo fato de sua perquirição histórica evocar constantemente 
problemas de interpretação, seja porque sua utilização prática 
no ensino de História demande reflexões apropriadas. Esse é 
o caso do que chamamos de documentos visuais ou 
iconográficos. O que se propõe nesta comunicação é con
tribuir ao debate sobre as potencialidades desse tipo de do::u
mentação para o conhecimento histórico no lo e 20 graus. 
Coloca-se em discussão algumas reflexões a respeito do docu
mento em si, sua interpretação e abordagens. 

A arquitetura de Londrina e a cultura dos 
colonizadores 

Samir Demetrius Silva (UEL) 
A valorização da modernidade e negação do passado é 

explícita na arquitetura de Londrina, cidade com pouco mais 
de sessenta anos, que elegeu a arquitetura moderna que pre
dominou por um certo período na cidade, causando um despo
jamento de todas influências culturais regionais ou da região 
de origem dos colonizadores, no caso os proprietários ou os 
construtores. No entanto algumas dessas influências ainda 
pode ser encontrada em construções mais antigas, que per
maneceram após o advento do modernismo ocorrido na 
década de 50, influenciando a concepção urbanística, a ar
quitetura, a higienização política e social e, principalmente 
com os edifícios projetados por Vila Nova Artigas, arquiteto 
e artífice da modernidade no Brasil. 
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Em consequencia da arquitetura oficial, outras con
struções surgiram na cidade principalmente na região central 
e nos bairros mais abastados. Já nos bairros populares e 
periféricos, o que encontramos é uma arquitetura vernacular 
com fortes resquícios culturais ou, esta arquitetura em combi
nações com fachadas modernistas, o que nos faz supor que o 
anseio pela modernidade, parece ter atingido todos os grupos 
sociais indistintamente. 

A proposta do trabalho é verificar o processo e as causas 
do esquecimento dessas culturas em detrimento do moderno, 
sem no entanto considerar o modernismo na cidade negati
vamente, mas como parte da cultura londrinense. 

Arte como História: estudos sobre o uso de 
documentos iconográficos renascentistas no ensino de 
História 

Marilyn Beloni Laureano (UEL) 
O Laboratório do Ensino de História da Universidade 

Estadual de Londrina dentre várias de suas atividades, desen
volve, com seus estagiários, trabalhos de pesquisa orientada a 
respeito de suas questões ligadas ao ensino de História. 

Esta comunicação visa apresentar para o debate um destes 
trabalhos, que se propõe a estudar as possibilidades didático
pedagógicas da utilização de documentos iconográficos no 
ensino da disciplina. O período escolhido para essa discussão 
foi o conhecido por Renascimento Cultural e Científico, 
abrangendo boa parte do Ocidente europeu, entre os séculos 
XIV, XV e XVI. Além das motivações óbvias da riqueza 
documental e iconográfica, o período possui possibilidades 
para discussão sobre iconografia. 

Painéis didáticos em História Antiga 
Claudio mar dos Reis Gonçalves (UEL) 
O Laboratório de Ensino de História da UEL vem pro

curando uma maior aproximação com o ensino público 
através da produção de material didático na tentativa de ofere
cer aos professores novas possibilidades metodológicas de 
trabalho, bem como novos materiais referentes ao ensino de 
História. Foi neste sentido, que foi inspirada a coleção: A 
História não é uma rua de mão única, sendo seu primeiro 
conjunto referente à memória de Londrina e o segundo sobre 
Roma Antiga (um terceiro conjunto já está em processo de 
montagem). Cada conjunto é acompanhado por um roteiro de 
proposta de trabalho, frente ao qual o professor pode exercer 
sua autonomia e sua postura individual sobre o tema. 

(CC-219) Elites mineiras em perspectiva: a força 
da tradição 

Fidalgos e lacaios: elites coloniais e a economia do 
dom 

Júnia Ferreira Furtado (UFMG) - Coordenadora 
Análise da constituição da elite colonial e das formas 

afirmativas do poder metropolitano na colônia. 
Enfoca, particularmente, a burguesia mercantil mineira e 

os mecanismos informais de dominação, analisados a partir 
do conceito de economia do dom. 

Império do Brasil: nesta nação nem todo mundo é 
cidadão 

James William Goodwin Jr. (UEMG) 

Aborda a questão da cidadania no Império do Brasil, sob 
o peso da instituição da escravidão, elemento central para sua 
compreensão. A cidadania é analisada em alguns de seus 
aspectos jurídicos e também a partir do projeto de modern-



ização e de construção nacional implantado especialmente a 
partir do II Reinado. 

Trajetória das elites mineiras na República 
Maria Eliza Linhares Borges (UFMG) 
Análise da trajetória histórica das elites mineiras, da 

agrária em especial, com o objetivo de mostrar como seus 
legados culturais e ideológicos foram sendo preservados no 
tempo, em meio a aquisições modernas, durante a República. 
Este jogo entre tradição e modernidade possibilitou-lhes con
jugar valores próprios da cultura de clã e/ou da identidade-nós, 
os quais têm sido um forte obstáculo ao reconhecimento da 
plena cidadania da mão-de-obra rural, seja ela assalariada ou 
camponesa. 

(CC-220) Estudo acerca da cultura intermediária 
A sacralidade e a belicosidade: o duplo perfil da 

monarquia sueva 
Leila Rodrigues Roedel (UFRJ) - Coordenadora 
A monarquia foi certamente uma das mais importantes dos 

Suevos no reino organizado no noroeste da Península Ibérica. 
A esta se encontra intimamente associada a compreensão da 
trajetória desse grupo e, especialmente a sua organização 
política na Galiza. 

A monarquia e a legitimidade dos monarcas suevos, de 
uma maneira geral, estiveram associadas a bases mistas, ou 
seja, compreendiam por um lado a tradição, segundo a qual 
possuíam um caráter de realeza sagrada e, por outro, o 
prestígio militar. Portanto, embora o duplo perfil, sagrado e 
militar, não tenha se constituído como uma especificidade dos 
suevos, qualquer estudo que pretenda abordar a história do 
referido grupo, sobretudo nos aspectos relacionados ao plano 
político, não poderá prescindir de considerações sobre tais 
aspectos. 

A cavalaria nos romances de Chrétien de Troyes: 
um estudo sobre a cultura intermediária 

Cynthia Maria Campelo Rodrigues (UFES) 
Este estudo tem como objeto a cavalaria francesa, que no 

decorrer do século XII inaugura uma nova forma de compor
tamento, impondo padrões de condutas, códigos de ética e 
valores morais diferentes daqueles vividos até então. 

A cavalaria francesa do século XII patrocina e difunde 
uma literatura onde explicita essa nova tendência: a literatura 
cortês. O autor mais característico dessa corrente foi Chrétien 
de Troyes, que escreveu os romances do cicIo arturiano. 

A obra de Chrétien de Troyes, voltada para a elite 
cavaleiresca, utiliza elementos da cultura popular (folclore 
celta) e da cultura erudita (cultura eclesiástica). Esses ro
mances fazem parte do que Hilário Franco Jr. define como 
cultura intermediária, ou seja, elementos da cultura popular e 
da cultura erudita se fundem numa zona de cultura inter
mediária, criando um terceiro elemento que se constituiria na 
interseção dos dois primeiros. 

Longe de ser um lazer, essa literatura impõe uma visão de 
mundo. Foi uma tentativa da cavalaria de criar uma identidade 
cultural própria para, assim, enfrentar a hegemonia dos valo
res eclesiásticos. Esse enfrentamento pode ser observado nos 
romances, que criaram uma imagem, ao mesmo tempo fiel e 
ilusória, enaltecendo modelos que serviram de exemplos. 
Foram, também, uma propaganda eficaz, capaz de unificar 
interesses numa batalha por mais autonomia. 

Cultura intermediária na religiosidade do IV 
século d.e. 

Breno Louzada Castro de Oliveira (UFES) 

A proposta deste trabalho é a de aplicar o conceito de 
cultura intermediária no estudo da construção da religiosidade 
romana do IV século d.C. Essa religiosidade difere muito da 
do período anterior - antigüidade clássica - e em nossa 
perspectiva sua construção é a manifestação de uma cultura 
intermediária, na medida em que ela tem por alicerce o sin
cretismo religioso. 

Assim, o que tentaremos demonstrar é de que modo o 
sincretismo religioso, e particularmente nele o cristianismo, 
pode ser visto como reflexo de uma cultura intermediária, 
cultura essa definida, segundo Hilário Franco Jr., como uma 
área de intercessão, na qual os elementos culturais caminham 
de um lado para o outro aumentando a zona de identidade 
grupal e de intermediação cultural. 
, O encontro das etnias - descobrimento do Brasil, 

Africa, América e Europa; o passeio pela cultura 
intermediária 

Nelton Monteiro de Assis (UFES) 
Sendo a cultura intermediária um ponto de interação onde 

se encontram atuando as várias culturas dentro de um deter
minado espaço, se faz interessante analisar a sociedade que se 
formava no solo brasileiro no início da exploração européia. 

A multiplicidade cultural que residia nos trópicos naqueles 
primeiros séculos permitia uma metamorfose imperceptível 
de valores que com certeza temperou nossa cultura. 

Meu trabalho se resume em analisar a sociedade brasileira 
destes primeiros séculos de exploração, expansão européia 
sobre os sul-americanos e sobre os africanos utilizados como 
meio de produção. Em outros termos, pesquiso o enorme 
campo cultural que se encontrava em intercessão neste 
período e que se apresentava de forma tão natural para seus 
contemporâneos que africanos, sul-americanos e europeus 
(por mais que se fale de uma imposição cultural ou acul
turação) possuía como área de ação entre suas culturas tão 
múltiplas que a cultura intermediária se torna um campo vasto 
e convidativo a se aprofundar. 

(CC-221) Religião, Cultura e Poder 
O Leme e o Cajado: os contrapontos de um discurso 

(oitenta anos da Pastoral do Brasil) 
Euclides Marchi (USP) - Coordenador 
Em 1916, D. Sebastião Leme da Silveira Cintra era 

nomeado Arcebispo Metropolitano de Olinda. Repetindo o 
ato de inúmeros outros prelados, saudará seus diocesanos 
através de uma Carta Pastoral denominada, por Ascânio 
Brandão, como a Pastoral do Brasil. Ao comemorar oitenta 
anos, esta carta figura entre os mais significativos documentos 
da Igreja Católica no Brasil. Somando esmero didático, estilo 
literário e dados empíricos, o arcebispo elabora um discurso 
que desnuda aspectos da realidade do catolicismo, traduzida 
numa inércia que se revelava no menosprezo dos deveres para 
com Deus, com a sociedade e com a pátria. Ao dizer somos 
católicos da clausura a carta mostra que apesar de uma 
população majoritariamente católica, a nação não o era. Se D. 
Sebastião diagnosticava a ignorância como grande mal, o 
leme apontava a instrução como caminho e o pastor colocava 
seu cajado como símbolo do trabalho a serviço do seu povo. 
A Pastoral do Brasil, além de instigante, põe em tela e ques
tiona do mito da catolicidade brasileira. 

F orças humanas não bastam para apagar este fogo. 
Me. Maria José de Jesus e o papel das monjas 
contemplativas na cruzada recristinizadora da 
primeira metade do século XX no Brasil 

Dante Marcelo e. Gallian (UFSC) 
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Nas primeiras décadas do nosso século a hierarquia da 
Igreja Católica no Brasil - destacando-se aqui a figura do 
cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro. D. Sebastião Leme -
concebeu o esforço da recristianização da sociedade 
brasileira como uma verdadeira cruzada, entretanto, onde os 
meios sobrenaturais - a oração, a expiação - deveriam 
assumir um papel crucial. O homem que aí reformar a so
ciedade, antes de mais nada, tem que ser um verdadeiro santo, 
afirmaria o Cardeal em seu discurso aos primeiros membros 
da Ação Católica Brasileira. Neste contexto, procuraremos 
enfocar a atuação da Madre Maria José de Jesus (Honorina de 
Abreu por nascimento, nascida no Rio de Janeiro em 1882 e 
morta na mesma cidade, em 1959), priora do Convento Car
melita de Santa Teresa por diversas vezes entre 1917 e 1959, 
que em seu esforço por resgatar o ideal da santa de Á vila daria 
um novo sentido à vida religiosa contemplativa no Brasil. 

Tensões entre católicos e luteranos em Santa 
Catarina (1870-1938) 

João Klug (UFSC) 
Este trabalho se propõe a discutir a relação de alteridade 

no campo religioso e étnico em Santa Catarina, a partir da 
imigração alemã luterana em grande escala. 

O sistema legal do império brasileiro colocava os lutera
nos sob o holofote negativo da heresia, superestimada artifi
cialmente pela presença de um clero ultramontano que atuava 
nas áreas de imigração. 

Discute, portanto, as tensões produzidas pelo confronto 
entre o clero católico c luterano e repassado artificialmente 
aos agricultores que nas suas duras lides haviam desenvolvido 
fortes laços de solidariedade que se sobrepunham aos ca
prichos confessionais. 

Umbanda, lutas de representação e nacionalismo 
no Brasil da primeira metade do século XX 

Artur César lsaia (UFSC) 
O esforço pela afirmação da Umbanda como um valor 

novo na sociedade brasileira da primeira metade do nosso 
século e pelo seu reconhecimento como religião nacional no 
Brasil, integra-a ao quadro maior da circulação dos signifi
cados sociais. Dessa forma, se, por um lado, ela apresentar-se 
guardando uma relação de oposição frontal a algumas ma
trizes discursivas (elaboradas pelo estado, pelo catolicismo, 
pelo saber científico, pelo kardecismo, etc.), será com elas que 
a Umbanda estabelecerá nexos de inteligibilidade e signifi
cação do mundo. Assim, situações, a um só tempo, de ex
c1udência e partilha de significados assumidos socialmente, 
caracterizam a trajetória da Umbanda e seu aparecimento no 
mercado de bens simbólicos entre nós. 

(CC-222) Cidadão sob suspeita 11 
Cidadão sob suspeita 11 
Maria Luiza Tucci Carneiro (USP) - Coordenadora 
Com base em documentos iconográficos e escritos, a mesa 

coordenada Cidadão sob suspeita abordará, sob múltiplos 
enfoques histórico-metodológicos, a trajetória da polícia 
política paulista desde sua instituição em 1924 até 1983, data 
da sua extinção. 

Procurando reconstruir a dinâmica da suspeição, a mostra 
explicará, em diferentes momentos da história do Brasil Con
temporâneo, as formas de controle e vigilância deste órgão de 
repressão responsável por um programa de profilaxia social 
ao nível de comportamento e das idéias diagnosticadas como 
perigosos à segurança nacional. 

Articulando-se com base no trinômio vigilância, controle 
e eliminação, a polícia política teve sempre a preocupação de 
arquivar as provas confiscadas junto às residências particu-

lares, instituições e grupos anti-regime com o objetivo de 
comprovar o possível crime cometido pelo cidadão sob sus
peita. 

Uma ameaça à Segurança Nacional: os estudantes 
da Faculdade de Direito de São Paulo (1937-1945) 

Viviane Teresinha dos Santos (USP) 
Em virtude de a historiografia, de uma maneira geral, não 

ter dado ênfase ao estudo do movimento estudantil durante a 
vigência do Estado Novo, nos propomos a aprofundar o 
conhecimento sobre o tema através da análise dos discurso dos 
estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, principais 
ativistas anti-Vargas e do discurso da polícia política. 

Este trabalho desenvolve-se tendo por base a análise docu
mentai dos Arquivos do DEOPS/SP, fonte inédita na medida 
em que fora aberto recentemente à pesquisa. 

A análise do discurso policial e do discurso estudantil tem 
como objetivo investigar a respeito: 

· da preocupação da polícia em relação às atividades 
estudantis; 

· dos métodos usados para vigiar os estudantes; 
· das razões das prisões, segundo a argumentação policial; 
· da posição política dos estudantes. 
Este trabalho tem como finalidade, além das análises do 

discurso policial e estudantil, a organização de todos os pron
tuários do DEOPS relativos a estudantes da Faculdade de 
Direito de São Paulo, durante o Estado Novo, através da 
elaboração de um catálogo contendo todas as espécies docu
mentais dos referidos prontuários. 

O rosto e o caráter. O Imaginário e o Simbólico nas 
fotos de comunistas (1930-1945) 

Fernanda Torres Magalhães (USP) 
A proposta é de se efetuar uma análise das fotografias 

reproduzidas pelos jornais da imprensa oficial veiculadas no 
governo Vargas (1930-1945) com o intuito de se extrair dessa 
documentação o imaginário e as estruturas simbólicas 
acionadas pelo Estado, acerca dos integrantes e simpatizantes 
do Partido Comunista do Brasil. 

O ponto de partida da pesquisa são os prontuários do 
DEOPS-SP, onde tais imagens estão também anexadas, 
atestando assim o seu valor como prova-crime. 

A primeira etapa deste trabalho (referente à Iniciação 
Científica) se limitará a uma análise iconográfica, atrelada ao 
cadastramento e levantamento de um corpus referencial de 
prontuários. 

Idéias malditas: intelectuais e artistas sob a 
vigilância do DEOPS (1934-1954) 

Álvaro Gonçalves Antunes Andreucci (USP) 
Este projeto tem como objetivo identificar a produção 

intelectual e artística controlada pelas instâncias do poder 
representadas na figura do Departamento de Ordem Política e 
Social de São Paulo - DEOPS-SP. No caso, nos propomos a 
identificar os discursos e mecanismos de atuação do poder 
oficial/policial diante da produção artístico/intelectual que se 
encontravam registrados nos prontuários da Polícia Política 
de São Paulo no período de 1934-1945. A partir desta pre
missa, propomo-nos a investigar o rol de conceitos que per
mitiam a esta polícia determinar exatamente qual e que tipo 
de produção intelectual-artística poderia ser classificada como 
permitida ou não permitida, perigosa ou não perigosa à ordem 
social e política do país. 

Numa primeira fase devemos efetuar a catalogação dos 
intelectuais e artistas fichados pelo DOPS, para, em seguida, 
analisar o conteúdo identificado nestes documentos. O ob
jetivo imediato da pesquisa concentra-se, portanto, no cadas-
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tramento detalhado desta documentação, procurando re
sponder a algumas problemáticas. 

Com isso, esta pesquisa pretende pensar as seguintes 
problemáticas: 

· propor uma metodologia de análise às fontes do recém 
aberto Arquivo DEOPS-SP; 

· identificar como se forjava o discurso policial no interior 
da própria Polícia em relação aos Artistas e Intelectuais; 

· recolher, como contraponto, as declarações dos Artistas 
e Intelectuais registrados pela Polícia Política; 

· de que parâmetros a polícia se valia para o artista ou 
intelectual apontado como suspeito de ser perigoso ao regime; 

· detectar, com base no discurso policial referente aos 
Artistas e Intelectuais, o conceito de idéias malditas; 

· identificar os mecanismos de controle e repressão a estas 
idéias acionadas pela Polícia Política; 

· investigar as possíveis formas de resistência adotadas 
pelos diversos grupos de Artistas e Intelectuais. 

(CC-223) Cultura, som e imagem: a educação dos 
sentidos 

Guerra ao samba: a cultura e a música popular na 
encruzilhada 

Adalberto Paranhos (UFU) - Coordenador 
À falta de um projeto cultural hegemônico do Estado 

Novo, diferentes propostas de disciplinarização das mani
festações artísticas de origem popular acabaram por emergir 
em meio às disputas travadas naquele período. Pondo à mostra 
seu ranço profundamente elitista, um grupo de intelectuais 
deu vazão à sua repulsa ao samba em artigos publicados na 
revista Cultura Política (editada pelo DIP - Departamento de 
Imprensa e Propaganda). Eles declaram, por assim dizer, 
guerra ao samba, identificando-o a manifestações primitivas, 
ao desregramento da sensualidade, à batucada da ralé do 
morro. Era, pois um inimigo a ser domado, quando não 
abatido. Nesse mom~nto, já se vê, ainda não se completara o 
processo que coroaria o samba como símbolo da identidade 
nacional. Daí tal cruzada anti-samba, movida por propósitos 
educativos e civilizadores. 

A gente não quer só comida, a gente quer comida, 
diversão e arte 

Kátia Sousa Rodrigues (UFU) 
Esta comunicação aborda a preocupação das lideranças 

sindicais de São Bernardo com relação às programações cul
turais, aos planos de formação sindical e política, aos projetos 
de renovação da imprensa sindical e às atividades de lazer. 
Por intermédio do Jornal Tribuna Metalúrgica, do Suplemento 
Informativo da Tribuna Metalúrgica e dos inúmeros folhetos, 
foi possível rastrear o discurso forjado pelas lideranças sindi
cais entre os anos de 1971 e 1982. Desse modo, poderemos 
perceber que as lideranças de São Bernardo, ao procurarem 
mobilizar a categoria, instituem o campo cultural como uma 
estratégia de luta decisiva naqueles anos. Ao unir política e 
cultura, os dirigentes sindicais inovam no discurso e na prática 
do movimento operário dos anos 70. Assim sendo, ao visitar 
o sindicato de São Bernardo encontrei estratégias, imagens, 
métodos e alvos de uma luta política e cultural. 

Circuitos da fala: cultura oral e radiodifusão em 
Uberlândia - décadas de 1930/60 

Newton Dângelo (UFU) 
O tema desta pesquisa surgiu a partir de levantamentos 

feitos ao acervo do Museu de Imagem e do Som do Rio de 
Janeiro, referente à história da Rádio Nacional, cujos pro
gramas encontram-se em fase de gravação em fitas pela 

gravadora Collectors. O projeto prevê o cruzamento destas 
referências com os resultados obtidos a partir da classificação 
do acervo discográfico Geraldo Mota Baptista, oriundo da 
Rádio Difusora de Uberlândia e doado ao CDHIS-Centro de 
Documentação e Pesquisa em História da UFU, procurando 
analisar a participação do rádio na constituição de uma lin
guagem urbana local e suas conexões com programas ra
diofônicos de abrangência nacional. 

(CC-224) Ensino de história: cultura e cidadania 
Ernesta Zamboni (UNICAMP) - Coordenadora 
Maria Carolina Bovério Galzenari (UNICAMP) 
Vera Lúcia Sabongi De Rossi (UNICAMP) 
Maria de Fátima Sabino Dias (UFSC) 
A proposta desta comunicação coordenada é focalizar 

tradições culturais escolares, presentes na rede de ensino 
fundamental e média - via análise de textos didáticos (rela
tivos à história do Brasil e da América), de práticas de leitura, 
de formação coletiva de professores - como o eixo capaz de 
redimensionar propostas voltadas para o ensino de história. 

A articulação cultura e cidadania possibilita pensar a con
strução de campos de luta multidirecionados - para dentro e 
para fora da escola - onde as diferenças, permanências e 
mudanças que se inventam no cotidiano escolar, são consid
eradas constitutivas do processo de construção da cidadania. 

(CC-225) Memória, cultura popular e História 
Oral 

Trabalho, cotidiano e migrações no Campo Baiano 
(1950-1980) 

Charles d'Almeida Santana (PUC-SP) 
Coordenador 

Trabalhadores rurais do Recôncavo Sul da Bahia viven
ciaram processos que surgem enquanto representações sociais 
manifestas em lembranças rastreadas na pesquisa. Em teste
munhos orais, suas experiências acerca do trabalho e do meio 
ambiente inscrevem-se na construção e reconstrução de co
tidianos em que sujeitos históricos criavam modos de vida em 
busca de futuros, uma luta onde coexistiam a fartura, as festas 
e diversas práticas de solidariedade. No interior de múltiplas 
culturas populares fortemente matizadas pela oralidade, em
bora com nítidos cruzamentos com o mundo da escrita, os 
trabalhadores forjaram variações lingüísticas sob diferentes 
pressões do poder local, da exploração por fazendeiros e de 
suas pretensões quanto ao fazer futuro no campo e na cidade. 

Experiências de imigrantes nordestinos em 
Rondônia 

Daniel Francisco dos Santos 
Estudo do processo de migração de trabalhadores nor

destinos em direção à Amazônia, particularmente ao Estado 
de Rondônia, a partir do início dos anos setenta e que perdurou 
até o final dos oitenta. Acompanhando as discussões da 
História Social Inglesa, trabalhamos com as categorias cul
tura, experiência social, modos de vida e de luta, na tentativa 
de apreender o cotidiano vivenciado por trabalhadores nor
destinos que se fixaram naquele estado, por intermédio de 
depoimentos orais. A partir de discussões acerca de memória 
e de História Oral, acreditamos que poderemos penetrar no dia 
a dia de trabalhadores, percebendo suas formas de identidade, 
de solidariedade coletiva e captando suas representações. 

Oralidade e memória na cultura cabocla 
Telmo Marcon 
Os modos de vida de caboclos da região de Chapecó (SC) 

vivem em permanente tensão frente aos novos valores recon-
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hecidos e vividos principalmente pelos jovens. A tradição 
cultural deste grupo, que é essencialmente oral, encontra na 
narração das histórias a única forma para revitalizar-se e 
sobreviver. Na medida em que os valores subjacentes à 
tradição escrita se difundem, reproduzidos basicamente na 
escola, aumenta o menosprezo pelas histórias e pelos valores 
vividos e recriados pelos mais idosos. O trabalho da pesquisa 
é importante na medida em que, em suas memórias, os cabo
clos recriam e preservam tradições orais. 

Páu de colher: na letra e na voz 
Gimário Moreira Brito 
A pesquisa trata da experiência religiosa de Páu de Colher. 

A partir da perspectiva de história e cultura, abordamos a 
construção de memórias em periódicos de época, em textos 
acadêmicos e em depoimentos orais de remanescentes, na 
tensão e disputa por significados; apreensão e construção de 
uma religiosidade popular referenciada na circulação de tex
tos e mensagens bíblicas veiculadas por beatos e pelas Santas 
Missões dos capuchinhos e, finalmente, a forma como os 
participantes e remanescentes daquela experiência religiosa 
apreendem mensagens de uma cultura erudita e eclesiástica, 
incorporando-as a seus modos de ser e de viver com referência 
a herança de uma cultura oral. 

(CC-226) O ensino de história e a história regional 
na UNI V AP - Universidade do Vale do Paraíba - SP 

O Trabalho de Graduação 
Ademir Pereira dos Santos (UNIVAP) 

Coordenador 
O Trabalho de Graduação de História, visto como trabalho 

de iniciação científica, constitui-se num espaço privilegiado 
para a produção de pesquisa em história. Além de voltar-se 
para a reflexão sobre as questões relativas ao ensino de 
História, no lo e 20 graus, destaca-se aqui a história regional, 
fazendo jus à abrangência geográfica da UNIVAP e o denso 
contexto histórico valeparaibano onde esta se insere. 

Estágio obrigatório: alternativas 
Maria Aparecida Chaves Ribeiro Papali (UNIVAP) 
No relato desta experiência apresentar-se-ão algumas al-

ternativas para o Estágio Supervisionado inserindo-o dentro 
da discussão maior da licenciatura e do bacharelado. O projeto 
apresentado faz parte das discussões e propostas para Estágio 
Supervisionado do curso de História da UNIVAP. Fundamen
talmente procura-se compatibilizar durante a realização do 
Estágio a formação do professor e do bacharel. 

Licenciatura e Bacharelado: dilemas e tentativas 
Maria José Acedo dei Olmo (UNIVAP) 
O objetivo desta comunicação é o de discutir o dilema em 

que muitos cursos de História, e candidatos a historiadores, se 
colocam: ser professor de 10 e 20 graus ou pesquisador? Na 
teoria o problema em sido contornado ao se afirmar que ensino 
e pesquisa são indissociáveis. Na prática, contudo, a questão 
é colocada continuamente frente à necessidade de estabelecer 
uma diretriz para os cursos: licenciatura e/ou bacharelado, e 
frente às opções pessoais e de mercado dos próprios alunos: 
bacharelou licenciado. 

Centro de Referências para Pesquisa História no 
Vale do Pararôa 

Ademir Pereira dos Santos (UNIVAP) 
Simone Narciso Lessa (UNIVAP) 
O CR é estratégico para a produção acadêmica no curso 

de História, pois visa acumular e colocar à disposição de 
alunos e professores, informações bibliográficas e fontes para 
pesquisa histórica no Vale do Paraíba, geradas na execução 

dos TGS. Deve salientar o uso da tecnologia digital, especifi
camente os bancos de dados além dos serviços de busca na 
Internet. 

(CC-227) Instituições, poder e cidadania 
Famaia, poder e controle social 
Gizlene Neder (UFF) 
Gisálio Cerqueira Filho (UFF) 
Estudo interdisciplinar das representações sobre família, 

poder e disciplina nas formações sociais portuguesa e 
brasileira, tendo em vista a identificação das correntes 
político-ideológicas que emolduraram o pensamento jurídico 
luso-brasileiro, na passagem à modernidade. É, sobretudo, no 
campo do direito de família (Direito Civil), que as permanên
cias e continuidades relativas à disciplina e ao controle social 
são mais evidentes, pois sua discussão tem implicado consid
erações psico-afetivas nevrálgicas para o conservadorismo 
clerical das duas formações sociais. A identificação destas 
permanências deverá ser empreendida através da análise das 
metáforas/metonímias, condensações/deslocamentos, 
tomadas aqui como sintonia/indício a revelar afetos e emoções 
inconscientes. 

Gênero, disciplina e cidadania no Rio de Janeiro 
Patrícia Loyola Amaral (UFF) 
Este trabalho tem por objetivo analisar o lugar social da 

mulher no Rio de Janeiro, no início da República (1889-1916). 
Neste momento histórico situam-se dois projetos ditos regen
eradores da família e da sociedade: a doutrina positivista e o 
pensamento clerical, que disputavam a hegemonia sobre as 
imagens de esposa virtuosa e mãe abnegada. O projeto de 
construção de uma identidade feminina consolidar-se-ia na 
elaboração do Código Civil (1916), através das falas dos 
juristas acerca do papel da família, da esposa e da mãe. 

No Brasil Republicano, mulheres à sombra 
Maria Anita Buthod (UFF) 
Para analisar os efeitos político-ideológicos que a ideolo

gia positivista acerca da educação feminina produz na for
mação social brasileira, tomamos como referência a produção 
literária e ensaísta de Sophia A. Lyra (1903- ). Se a filosofia 
da ilustração elaborou, através de Rousseau, um modelo de 
cidadania, tão preocupada com a igualdade de direitos quanto 
em criar um espaço para a participação das mulheres na esfera 
pública; o positivismo, através de Comte, desenvolveu uma 
relação entre os sexos, baseada na diferenciação das funções 
e das naturezas. 

Resistências ao/do moderno 
Luiz Augusto Fernandes Rodrigues (UFF) 
Aprofundamento da implantação de um modelo de mod-

ernidade no Brasil, alicerçado na arquitetura e no urbanismo 
modernistas almejados na produção do espaço universitário, 
de sua origem em 1930 até hoje, e universalizado por práticas 
tidas como naturais mas que, na verdade, foram falaciosas, 
pois almejaram espaços funcionais e recaíram em espaços 
segregados. Proponho-me, neste evento, a abordar as tendên
cias e/ou tentativas de mudanças no interior deste modelo, 
que por estar introjetado de forma tão extensa não tem dado 
brechas às alternativas que tentaram se colocar nos últimos 10 
ou 15 anos. 

(CC-228) Cidadania e Representação 
Antônio Paulo Rezende (UFPE) - Coordenador 
A crise da modernidade vem redefinindo, velozmente, o 

lugar da política. As utopias fragilizaram-se. A sociedade está 
imersa num pragmatismo avassalador que transformou a 
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prática da cidadania. Onde o valor de troca reina, os direitos 
políticos assumem a dimensão da capacidade de consumir 
bens sofisticados. Essa é a grande medida e não mais a 
possibilidade de ampliar a invenção democrática num proc
esso de socialização do saber e do poder. O nosso texto analisa 
os sinais básicos que acompanham a crise atual nesse final de 
milênio. Os paradigmas e a linguagem que compõem a mon
tagem do trabalho do historiador também ganharam novas 
dimensões. Buscamos a multiplicidade, um texto de natureza 
interdisciplinar que transite por áreas do conhecimento que 
fazem fronteiras com a história. Essa linguagem quebra certas 
posturas acadêmicas e incorpora toda uma problemática li
gada à produção cultural da nossa época. Analisamos as 
dificuldades da construção da identidade e de que maneira isso 
afeta a cidadania e cria espaços para uma diversidade de 
representações culturais, construindo um imaginário com
plexo, marcado pela presença quase totalitária da mídia. 

Antônio Jorge de Siqueira (UFPE) 
O Cinema Novo pretendeu ser um cinema inovador em 

termos culturais e sociais. Buscando incorporar novas lin
guagens e técnicas cinematográficas típicas do cinema francês 
e italiano do Pós-Guerra, o Cinema novo inspirou-se em 
representações caracteristicamente ancoradas na visão de 
mundo de uma intelectualidade brasileira de classe média que 
interpreta o urbano e o rural dentro de um prisma de volta às 
origens populares. O texto trabalhará especialmente a filmo
grafia de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, desta
cando os valores fundantes da cidadania dos excluídos, 
através da cultura brasileira. 

Maria de Lourdes Mônaco Janotti (USP) 
A discussão do conceito de cidadania está diretamente 

vinculada à construção histórica e representações. Não se 
poderia pensar a invenção democrática sem uma memória 
histórica caracterizada pela diversidade de representações, 
mas também pela luta e pela busca de hegemonia dos grupos 
vencedores. Democracia e cidadania são, portanto, dimensões 
políticas fundamentais da modernidade no seu sentido amplo. 
A crise das utopias, a velocidade das mudanças que marcam 
o mundo contemporâneo, um novo olhar sobre o cotidiano e 
as relações de poder, são objetos de reflexão importantes para 
o historiador. A sua análise deve dar conta desses sinais de 
mudança, sem contudo perder de vista as continuidades. O 
passado e o presente se comunicam e se iluminam. Nesse 
sentido, os conceitos de cidadania e democracia têm uma 
longa trajetória histórica, seus princípios fundantes e suas 
tradições que a modernidade não conseguiu demolir. 

(CC-229) Cidadania, política e cotidiano 
Concepção de cidadania entre professores e alunos 

do Colégio de Aplicação/USP (anos 60) 
Maria de Lourdes M,Janotti (USP) - Coordenadora 
Os agitados anos 50 e 60 no Brasil foram palco de intensas 

transformações político- econômico e sociais. Em São Paulo, 
o chamado ensino renovado, adotado em estabelecimentos de 
ensino como o Colégio de Aplicação da USP, foi responsabi
lizado por induzir os jovens à subversão. Tal atitude dos 
órgãos de repressão baseava-se nos conteúdos disciplinares 
ministrados e nas práticas pedagógicas empregadas nessas 
escolas. 

Examinando experiências em sala de aula e memórias de 
alunos e professores vislumbramos que uma concepção de 
cidadania democrática permeava todas as relações escolares, 
em total contradição com a concepção de cidadania da di
tadura militar. 

Mulheres e cidadania: décadas iniciais do século 
XX em São Paulo 

Alice Beatriz da Silva Gordo Lang (USP) 
Resultado de uma pesquisa que buscou verificar como a 

cidadania era vista e vivenciada por mulheres paulistas de elite 
nas primeiras décadas do século XX através de relatos de 
mulheres nascidas antes de 1930. São mulheres, portanto, que 
viveram o momento em que o voto feminino foi obtido, 
resultado de uma árdua luta empreendida pelo movimento 
sufragista que, no entanto, teve pouca expressão em São 
Paulo. Foi apenas em 24 de fevereiro de 1932 que a plena 
cidadania das mulheres foi reconhecida. A análise de relatos 
orais, e de uma correspondência familiar mostrou que, nessa 
camada social, a política era vista e vivida como um fato 
natural, um habitus na acepção do sociólogo francês Pierre 
Bourdieu, incorporado ao estilo de vida dessas camadas. 

A cidadania é visualizada como forma de acompanhar o 
processo político, antes mesmo de 32 pelo conhecimento e, 
posteriormente, pela participação ativa através do voto e inte
gração em associações de natureza diversas; pela atuação 
efetiva e voluntária em entidades filantrópicas vistas como 
uma responsabilidade para com os menos favorecidos; pela 
educação dos filhos no sentido de torná-los bons cidadãos, 
função a que atribuem um sentido cívico. 

A cidadania é vista não apenas como um direito, mas 
também como um conjunto de deveres. 

Cidadania e modernidade no universo dos 
analfabetos 

Antônio Torres Montenegro (UFPE) 
A invenção da cidadania se projeta no cenário de uma 

concepção de direitos e deveres contemporâneos de uma 
representação de Estado e de Poder que tem o povo como 
referência instituinte. No entanto, embora a cidadania seja 
uma trilha muito presente nas sociedades ocidentais, há espe
cificidades próprias a cada País e mesmo região. Nesse 
cenário, é que nos propomos discutir o impacto e a relação que 
se estabelece, com a migração de trabalhadores analfabetos 
para as grandes cidades. A partir do relato de trabalhadores 
que migraram do sertão de Pernambuco para São Paulo, 
procuramos analisar as marcas que ficaram gravadas e as 
leituras que estas potencializam. Considerando a escolaridade 
formal como atributo necessário embora não suficiente para 
inserção no universo da modernidade das metrópoles, revisitar 
as trilhas destas memórias é reconstruir formas de reinvenção 
e recriação da cidadania. 

(CC-231) 1822-1922: Datas da Nação 
A simulação de 1822 no Centenário 
Antônio Celso Ferreira (UNESP) - Coordenador 
São Paulo. 1922: na comemoração oficial, a passagem da 

Independência e simulada como um script histórico paulista, 
com o patrocínio do governo do Estado, das organizações 
empresariais e das principais instituições culturais de São 
Paulo: Museu Paulista e Instituto Histórico e Geográfico. O 
roteiro espetacular representa a história brasileira como uma 
epopéia bandeirante, lançando mão de variados recursos cêni
cos: visuais, sonoros e retóricos. O palco histórico se des
cortina em cenas de grande mobilidade às margens do 
Ypiranga, na Avenida Paulista, no Caminho do Mar e em 
Santos. Em nossa comunicação, pretendemos analisar alguns 
desses signos da consagração histórica paulista, transcritos 
nas páginas da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. 

1822: As várias datas da nação 
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Iara Lis F. Sito. Carvalho Souza (UNESP) 
A preocupação consiste em localizar as datas que na 

década de 1820 comemoravam o Brasil, pois entre si esta
beleciam uma coerência própria e que não se restringia apenas 
ao 7 de Setembro, numa condição epigonal e única tal qual 
nossa contemporaneidade conhece. Talvez a maior surpresa 
seja perceber uma série de datas que desapareceu, mas que 
neste período designavam e celebraram a jovem nação, com 
hinos, motes, poesias, sermões, arcos do triunfo, paradas 
militares, cavalhadas, banquetes. Isto implica em assinalar o 
significado de tais datas, como constituíam um tempo da 
nação, os modos de comemorá-Ias e a opção paulatina pelo 7 
de Setembro que se tornou o fato, a certidão de nascimento 
indiscutível do Brasil independente. Paralelamente, é ne
cessário que se fale da preocupação do governo no Rio de 
Janeiro em definir um modo mais apropriado e correto, nos 
conformes das etiquetas e dos protocolos reais para celebrar 
estas datas, o novo imperador e, por decorrência, o Brasil. Ora, 
por último se indica que entre o imperador e este Brasil se 
instaurava um caráter muito próximo, por vezes gêmeo um do 
outro, porque as datas de D. Pedro se tornavam as primeiras 
datas do Brasil, inclusive nas representações imagéticas, nos 
longos discursos, nos vivas e nos lemas. 

A Comemoração do Centellário da Independência 
Tânia Regina de Luca (UNESP) 
Nessa comunicação pretendemos analisar a maneira como 

o Centenário da Independência foi abordado nas páginas da 
Revista do Brasil (1916-1925), publicação lançada em 1916 
pelo grupo do jornal O Estado de S. Paulo e que em 1918 
passou às mãos de Monteiro Lobato. Editada em São Paulo, 
a revista contou com a colaboração dos intelectuais mais 
significativos do período, tendo se constituído no principal 
periódico de cultura da República Velha. 

A conjuntura aberta com a Primeira Guerra Mundial tor
nou patente a enorme distância que separava o Brasil dos 
países industrializados potencializando o temor, sempre lat
ente, de que o país não seria capaz de manter sua inde
pendência e unidade frente à pressão das potências 
imperialistas. Na nova ordem mundial que então se delineava 
o lugar que nos estava reservado não parecia dos mais promis
sores. Desprovido de uma história gloriosa, com grandes 
extensões de terras ainda intocadas, habitado por uma popu
lação escassa e de duvidosa qualidade étnica, segundo os 
parâmetros do tempo, o Brasil, que já embalara os sonhos de 
riqueza e abundância dos europeus, adentrava o século XX 
citado como um contra exemplo e parecia fadado a permane
cer alijado do concerto das nações. Nada mais oportuno do 
que o Centenário da Independência para empreender re
flexões, balanços e diagnósticos que avaliassem o caminho 
percorrido e aprcsentassem projctos para o futuro. Nas pági
nas da revista a representação que transparece com força é a 
quc identificava a nação brasileira a São Paulo. Por meio das 
propostas de comcmoração do Centcnário é possível acom
panhar alguns dos passos dessa construção mitológica que 
atribuía a esse Estado toda e qualquer positividade contida na 
idéia de Brasil. 

(CC-232) O currículo de História e a cidadania. 
Currículo de História nos anos noventa: cidadania 

ou consumo? 
Semadá Ribeiro (SECE-PE) 
A reconhecida historicidade dos currículos de ensino é, em 

especial, uma marca dos currículos de História construídos 
nas últimas décadas no Brasil. 
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Nos anos 60-70, a História é quase banida dos currículos 
e seu ensino sofre mudanças para adequá-lo ao projeto educa
cional da ditadura militar. A resistência às diretrizes políticas 
do Estado, no final da segunda década, traz o debate sobre as 
mudanças no ensino da História, que começam a aparecer nas 
reformas curriculares da década seguinte. 

O processo de redemocratização nos anos 80 promove o 
resgate do papel da História nos currículos e também o rom
pimento com uma concepção única - marca dos velhos 
tempos -, antecipador dos tempos vindouros. 

Na onda de transformações operadas na atual década, é 
reservada à educação um papel significativo e à História é 
cobrada sua contribuição: partilhar uma concepção que tem 
no mcrcado seu deus ex machina e promove homens e mul
heres à condição de consumidores; ou alinhar-se a uma con
cepção quc reconhece as várias dimensões - cidadão - e 
responde ao seu desejo de utopia. 

Abertas as apostas, o governo federal propõe parâmetros 
curriculares nacionais e a redução das licenciaturas. Em Per
nambuco, várias instituições de ensino promovem mudanças 
nos seus currículos de história, objeto de abordagem desta 
comunicação coordenada. 

Currículo de História na Educação Básica de 
Jovens e Adultos 

Edileuza Moura da Silva (FACHO) 
Sem dúvida, o conhecimento que provém do campo das 

Ciências Sociais constitui um instrumento voltado para o 
estudo das transformações ocorridas na sociedade e das novas 
exigências do desenvolvimento econômico. 

A fundamentação teórica do ensino das Ciências Sociais 
em OlindalPernambuco na modalidade de Educação de 
Jovens c Adultos parte da análise da conjuntura que carac
teriza o final do século XX. Tomando o espaço brasileiro como 
referência, o traçado do perfil histórico revela como o país se 
tornou disponível para as várias modernizações externas e de 
que maneira as Ciências Sociais e seu local de relevância 
social, a escola, contribuíram para a organização periférica do 
espaço nacional. 

Currículo de História: o caso do Curso de 
Licenciatura em História 

Maria Ângela de Faria Grillo (UFRPE) 
O Curso de Licenciatura em História da UFRPE, implan

tado em 1990, é resultado da luta encabeçada pela ANPUH de 
combate aos cursos gerados pela ditadura militar que tinham 
como objetivo travestir a História para atender aos objetivos 
da Moral e Cívica e OSPB. 

O Curso até então tem seguido os currículos vigentes em 
outras IES do Estado de Pernambuco e apesar de ser, no 
momento, o curso mais procurado desta instituição, não conta 
com um corpo docente que corresponda à sua importância. 
Para atender às suas necessidades e ao papel que representa 
no conjunto da Universidade e até mesmo no Estado, os 
professores elaboraram um novo currículo que ora é apresen
tado à comunidade acadêmica do país. 

(CC-234) Movimento Operário Brasileiro na I 
República: cidadania e influxos teóricos 

A formação e difusão de uma cultura cientificista 
no movimento operário gaúcho da I República 

Benito Bisso Schmidt (UFRGS) - Coordenador 
O objetivo da comunicação é analisar a difusão de idéias 

cientificistas entre as lideranças operárias gaúchas no período 
da República Velha. Examinando-se as trajetórias de algumas 
destas lideranças, pode-se perceber a influência que as mes-



mas receberam das modas intelectuais européias da virada do 
século XIX: positivismo, darwinismo, antropologia criminal, 
espiritismo kardecista, etc. O trabalho busca também desven
dar os canais por onde tais idéias circulavam e a influência 
que estas tiveram na conformação de um estilo autoritário na 
condução das lutas operárias. 

Movimento Operário e cidadania 
Silvia Regina Ferraz Petersen (UFRGS) 
O trabalho examina como na virada do século XIX o 

movimento operário, analisado no caso gaúcho, oferece claros 
indicadores de sua inserção na luta pela cidadania, consid
erando que esta consiste não só em assegurar que cada um seja 
tratado como membro pleno de uma sociedade de iguais, mas 
também em uma identidade compartilhada. Parto da hipótese 
de que embora os direitos civis, políticos e sociais fossem 
também tematizadas por outros agentes e veículos, a circun
stância específica do movimento operário constituir-se contra 
a exploração capitalista nas relações de trabalho lhe conferiu 
um nítido espaço nesta luta por direitos. 

Benoi"t Malon e o socialismo no Brasil na era da 
Segunda Internacional 

Cláudio Henrique de Moraes Batalha (UNICAMP) 
O socialismo no Brasil nos anos 1890 às primeiras décadas 

do século tem sido freqüentemente descrito como fruto de 
uma aclimatação mal feita das idéias de Marx, retomadas sob 
um prisma positivista e/ou evolucionista. Marx não teria sido 
lido e, quando lido, não teria sido compreendido. Em suma, 
nessas análises há uma versão ampliada da teoria das idéias 
fora do lugar. 

Esta comunicação busca colocar essa discussão em novos 
termos, fugindo da camisa de força do caráter correto ou 
incorreto da interpretação de Marx pelos socialistas brasilei
ros, para analisar quais foram as influências efetivamente 
sofridas por estes socialistas e por quais razões. Nesse sentido 
torna-se necessário reconstruir a influência indireta, porém 
central, sobre os socialistas brasileiros, do hoje desconhecido 
pensador socialista francês Benoit Malon (1841-1893). E, 
mais que estabelecer o peso dessa influência, visa também 
identificar os caminhos percorridos para a chegada dessas 
idéias no Brasil. 

(CC-235) Hierarquias sociais e estratégias 
familiares em sistemas agrários na região centro-sul 

Homens ricos nas Minas Gerais 
Carla Maria Carvalho de Almeida (UF JF) -

Coordenadora 
Este trabalho pretende discutir o que significava ser um 

homem rico na região das Minas Gerais no século XVIII. Para 
tanto, partimos de uma lista mandada fazer em 1746 pelo 
Conselho de Marinha e Ultramar com o nome dos mais ricos 
moradores do termo de Mariana. Dos 171 nomes citados nesta 
lista possuímos os inventários de de 30 destes homens. 
Através desta documentação cruzada com listas de eleitores, 
testamentos e registros paroquiais, será possível perceber as 
estratégias usadas por estes homens para serem caracterizados 
como ricos. Além disso, mediante a análise dos inventários de 
suas esposas e filhos, estabeleceremos a evolução da fortuna 
destas famílias. Ou seja, perceberemos em que medida a 
situação de rico pôde ou não perdurar ao longo de uma 
geração e como isto se dá. 

Homens de negócio e estancieiros em uma 
fronteira do império português: Rio Grande do Sul, 
1770-1820 

Helen Osório (UFRGS) 

O trabalho tem por objetivo a análise da elite econômica 
em um espaço colonial fronteiriço. A partir de inventários 
pos-mortem de estancieiros e comerciantes, delineia-se o per
fil econômico e a hierarquia de cada um destes grupos. Os 
nomes dos primeiros, proprietários de mais de 1000 cabeças 
de gado, foram obtidos em um censo de 1784, e os dos homens 
de negócio, de um almanaque de 1808. 

A composição das fortunas, o padrão de consumo, as 
formas de investimento e as estratégias familiares são os 
elementos estudados que permitem compreender como se 
constitui e reproduz esta elite e compará-la com a de outros 
espaços coloniais mais antigos e mais diretamente vinculados 
ao comércio metropolitano. 

Economia e poder: as estratégias de reprodução 
social da elite fluminense na segunda metade do século 
XVII. 

Antônio Carlos Jucá de Sampaio (UFOP) 
Este trabalho visa analisar as características fundamentais 

da economia fluminense, tendo como eixo central sua inserção 
nos quadros do Império Colonial Português. Além disso, 
busca compreender as estratégias de reprodução social ado
tadas pelas classes dominantes através do controle sobre os 
principais fatores conformadores do modo de produção 
escravista colonial: terra, mão-de-obra e crédito. 

(CC-236) Os primórdios da assistência hospitalar 
em Belo Horizonte: uma necessidade e suas 
improvisações (1894-1920) 

A gênese dos problemas de saúde em Belo 
Horizonte 

Rita de Cássia Marques (UFMG) - Coordenadora 
Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil 

e orientou-se pelos critérios da republica positivista, instalada 
em 1889. O planejamento, porém, não foi suficiente par 
atender a todos os grupos que chegaram a cidade, atraídos 
pelas suas oportunidades. Os operários não encontraram lugar 
na cidade planejada para funcionários públicos. Relegada à 
periferia ainda nos tempos da construção da cidade, que 
carecia de infra-estrutura, as populações carentes, ficaram 
mais sujeitas as epidemias e não tinham sequer um hospital 
local para serem atendidas. A gravidade da situação da saúde 
em Belo Horizonte, tornou-se evidente na epidemia de varíola 
de 1896 que provocou o aparecimento do primeiro e pro
visório hospital da cidade. A este precário hospital de vari
olosos seguiram-se outras tentativas de se atender a uma 
população crescente e sem recursos. Enquanto a população 
padecia, o poder público se esmerava em produzir uma legis
lação sanitária que aliado ao bom clima, fizesse de Belo 
Horizonte exemplo de salubridade para o país. A salubridade 
planejada nos regulamentos não veio acompanhada de as
sistência médica eficiente e este foi um dos primeiros proble
mas dos cidadãos belorizontinos. 

Mônica Liz Miranda (UFMG) 
A cidade de Belo Horizonte, construída para servir de sede 

do governo republicano do Estado de Minas Gerais, no seu 
cotidiano conviveu desde o período que antecedeu sua inaugu
ração com a ausência de um atendimento médico-hospitalar 
adequado. A sociedade local se organizou em torno da fun
dação da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, 
inaugurando-a em 1899, com o objetivo básico de atender a 
população carente da Capital. A instituição sofreu duas fases 
distintas no seu processo de estruturação: a primeira (1899-
1908) foi caracterizada pela precariedade e o improviso, que 
tentava atender todos aqueles que precisassem de socorro sem, 
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contudo, oferecer o recurso da cura de maneira eficiente; a 
segunda (1908-1916) se referiu à implantação do projeto de 
modernização do hospital, orientada pelos princípios de 
medicina moderna. Este projeto de modernização viabilizou 
não apenas a adequação da Santa Casa de Belo Horizonte às 
exigências da medicina moderna, como também possibilitou 
a estruturação de várias outras instituições médico-hospi
talares e do próprio ensino médico na capital mineira. 

Filantropia e assistência médica aos pobres os 
primórdios de Belo Horizonte - 1899-1930 

Marco Antônio de Souza (FINP) 
Entre 1899 e 1930, quando Belo Horizonte estava se 

formando, surgiu a Santa Casa de Misericórdia. Esta organi
zação médico-hospitalar teve um importante papel no atendi
mento à população da cidade, em especial aos pobres. 
Pretende-se discutir neste trabalho as práticas e estratégias 
filantrópicas e assistenciais dessa instituição, através da 
atuação das pessoas que apoiavam essas iniciativas e do seu 
corpo médico. O que se procurará demonstrar é que a atuação 
da filantropia e do médico, na perspectiva da economia da 
caridade e do pensamento da medicina social e da saúde 
pública, se fazia no sentido de higienizar toda a sociedade com 
o propósito de controlar as doenças que poderiam causar 
epidemias e colocar em risco a segurança pública, numa época 
em que o Estado não se responsabiliza diretamente pelas 
questões sociais. 

(CC-237) História Regional e Cidadania 
Goiás e a construção da cidadania 
Nasr Nagib Fayad Chaul (UFG) - Coordenador 
A História Regional tem se mostrado um espaço funda

mental para o melhor entendimento do processo histórico 
nacional. Através da análise da desobediência civil em Goiás 
no período colonial, procuraremos enfocar a construção da 
cidadania em Goiás à margem das decisões estatais e fora da 
administração lusitana. A construção da cidadania efetivou-se 
através de procedimentos culturais próprios, desprezando as 
ordens régias, buscando coerência entre as atitudes do povo e 
seus desejos, aspirações e identidade, longe das obrigações 
estatais. 

Hercídia Mara Facuri Coelho (UNESP) 
A relação que se estabelece, na cidade de Franca-SP, entre 

a vivência operária e a construção da cidadania será abordada 
neste texto. 

A reflexão sobre a História Regional no contexto atual de 
globalização será desenvolvida tendo como ponto de partida 
a análise das possibilidades de construção da cidadania em um 
contexto industrial do interior do Estado de São Paulo. Pre
tendemos demonstrar a importância dos estudo regionais para 
a compreensão de processos históricos que se desenvolvem 
longe dos grandes centros econômicos e políticos do país, mas 
que possuem grande peso em momentos cruciais para a de
mocracia, como por exemplo, nas eleições, e para o esta
belecimento da cidadania como um valor universal na 
sociedade brasileira. 

Luís Sérgio Duarte da Silva (UFG) 
Além das opções perversas (volubilidade caprichosa 

daquele que transita pelos regimes de severabilidade manipu
lando-os em benefício próprio, em desconsideração de 
qualquer princípio auto-imposto) e autocontraditóia (uma so
ciedade cuja inserção na modernidade dependeu da cesão 
entre pessoas, escravos e pobres livres, estes últimos depend
entes ou excluídos) poder-se-ia pensar em um terceiro modo 
de subjetivação na periferia capitalista. A permanência e 
constância de traços tradicionais ao lado de valores e con-

dições modernas criou a possibilidade para autoconstrutivi
dade de sujeitos que (em determinadas condições) fazem valer 
no meio urbano valores desenvolvidos e aprendidos no meio 
rural, ou outros que experimentam situações vistas apenas no 
plano das possibilidades do espírito gestado nos grandes cen
tros urbanos. Tal solução é antes técnica de sobrevivência 
(porque a opção é dissolução ou morte) pela via do desen
volvimento e adaptação (na medida em que um núcleo de 
valores é resguardado e protegido, visando a reconstituição da 
personalidade em um ambiente hostil e redirecionado para o 
exercício do entusiasmo criativo) do que escolha consciente e 
refletida. As condições para essa terceira via ficam potenciali
zadas se as possibilidades do novo tempo se apresentarem de 
uma forma mais democratizada, mesmo que de maneira pas
sageira e frágil. É nesse sentido que se pode falar da sobre
posição de individualismo e holismo, aventura e mundo da 
vida, trabalho e prazer, comunidade e sociedade como carac
terística básica de um modelo de subjetivismo (favorável à 
construção de cidadãos) alternativo do qual a construção de 
Brasília seria um exemplo aproximável. 

(CC-238) Biografia e História 
Biografia e História: algumas reflexões sobre raça, 

classe e cidadania a partir de relatos autobiográficos 
Hebe Maria Mattos de Castro (UFF) 

Coordenadora 
A comunicação se propõe a explorar um conjunto de cerca 

de 90 entrevistas biográficas com descendentes de ex-escra
vos produzidas em diferentes projetos de história oral e o 
conjunto de relato autobiográficos, produzidos na segunda 
metade do século XIX, também pelo filho de uma liberta, o 
advogado negro e conselheiro do Imperador, Antônio Pereira 
Rebouças. A par das diferenças de suporte (oral e escrito), de 
contextualização social e cronológica, e mesmo de enfoque 
metodológico (serial e individualizado), os dois conjuntos 
documentais permitem uma reflexão produtiva sobre as 
noções de raça, cor e mesmo etnicidade como construções 
históricas, em dois momentos políticos cruciais para as re
lações entre raça, classe e cidadania no Brasil: a independência 
política do Brasil de Portugal, em 1822 - no bojo da qual se 
define pela primeira vez uma noção de cidadania brasileira
e a abolição da escravidão, em 1888. 

Biografia e Campo Jurídico: Antônio Pereira 
Rebouças e o Direito Civil no Brasil Monárquico 

Keila Grinberg (UFF) 
Antônio Pereira Rebouças foi um dos personagens mais 

interessantes do mundo jurídico brasileiro no século XIX. 
Autodidata, negro, de origem pobre, foi Conselheiro do Im
perador e advogado do Conselho de Estado e escreveu livros 
e pareceres sobre as mais importantes questões do direito civil 
de então. Entre 1847 e 1864, Rebouças atuou como advogado 
em nove ações de liberdade do Tribunal da Relação do Rio de 
Janeiro; o objetivo da comunicação é discutir a participação 
de Rebouças nestes processos, relacionando-a com suas pos
turas sobre escravidão, política, etc. 

André Rebouças: engenheiro e abolicionista do Rio 
de Janeiro 

Andréa Santos da Silva Pessanha (UFF) 
A comunicação discute a trajetória de André Rebouças no 

Rio de Janeiro, buscando articular suas idéias às experiências 
e às influências que sofreu ao longo da vida. Analisa ainda as 
propostas sociais do propagandista para a transição do tra
balho escravo ao livre. A base documental deste trabalho é 
constituída pelos artigos de Rebouças para a imprensa aboli-
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cionista da cidade do Rio de Janeiro, por algumas de suas 
obras voltadas para a questão social, pelo seu diário publicado 
em 1938 e pelas considerações que alguns dos seus contem
porâneos fizeram sobre a sua maneira de ser, de agir e de como 
era visto. 

Albano Pereira do Nascimento: memória familiar 
e trajetória de um imigrante português 

Ana Maria Nogueira (UFF) 
Este trabalho tem como objetivo examinar a questão do 

esforço individual, da identidade étnica e das transformações 
na área urbana em Niterói, na Primeira República - tudo 
visto através da atuação de um grupo de famílias de imigrantes 
portugueses. 

A escolha de focalizar histórias de vida, como forma de 
compreender um processo social mais geral, faz parte da 
abordagem micro histórica proposta por Giovanni Levi, entre 
outros autores e consiste, resumidamente, em captar, no rastro 
de destinos particulares, a complexidade da teia de relações 
em ele se inscreve. Em outras palavras, a reconstituição do 
que foi vivido, dá visibilidade às suas articulações e revela a 
originalidade do processo histórico mais geral. 

A tentativa de reconstruir a trajetória de Albano Pereira do 
Nascimento faz parte do esforço de compreender como se 
expressam as diferentes possibilidades de formação da iden
tidade do imigrante português em Niterói, no início do século. 
A afirmação dessa individualidade, ou as escolhas que o 
indivíduos faz e que constituem sua trajetória, não se dão no 
vazio, nem são arbitrárias, mas circunscritas pela dimensão 
sócio cultural, e por sua própria formação, o que Gilberto 
Velho chama de campo de possibilidades. 

A família Pereira do Nascimento desembarcou em Niterói 
em 1905, com o projeto claro de fazer a América; nesse 
processo se forjou o que chamo de identidade do grupo, cujo 
espelho ideal é a figura de Albano. As lembranças dessa 
trajetória são também uma reconstrução da memória do grupo 
de imigrantes e portanto de sua própria identidade enquanto 
membros desse grupo. Apesar de representarem a memória 
individual, inscrevem-se nos quadros sociais da memória 
coletiva, da qual são um veículo. É dentro dessa perspectiva 
que pretendo focalizar a representação da trajetória de Albano 
P. do Nascimento, a partir de depoimentos orais, escritos e da 
documentação referente ao período. 

(CC-239) História e Cidadania: múltiplos espaços 
Espaços urbanos da noite 
Fernando Antônio Faria (UFF) - Coordenador 
A cidade também é um espaço do viver aventuras e des

venturas da noite. Onde imagens e sons trazem representações 
fragmentárias como suporte de memórias diferentes, contras
tadas, múltiplas, que delineiam espaços em constante 
movimento. Desta forma, pretende-se focalizar os fluxos de 
transformação e reconstrução presentes nas pedras e luzes da 
cidade noturna, através de seus agentes mais diretos: os 
boêmios; rastreando a experiência boêmia através da música. 

Não identifica-se na cidade a noite como um todo 
autônomo, ela deve ser focalizada de forma relacional, com
plementar e interdependente à do dia e à do trabalho e não 
como estando em confronto, devendo-se destacar toda a het
erogeneidade de manifestações e vivências que circulam no 
universo da boemia. 

Outro espaço - o domict1io e cotidiano femininos 
Maria Izilda Santos de Matos (PUC-SP) 
Tendo como centro São Paulo e Santos, no período entre 

1880 e 1930, este trabalho procura através da função dos 
criadores de servir, refletir sobre a singularidade do cotidiano 

no domicílio, onde conviviam criados e patrões, recuperando 
a organização do trabalho doméstico, além de resgatar as 
relações sociais, de gênero e étnicas, práticas e modos de vida. 
Pretende-se, assim, penetrar na organização de tempo e espaço 
do universo porta adentro, onde, ao contrário das transfor
mações urbanas mais explícitas, as alterações viabilizaram-se 
de formas veladas. 

Espaço urbano e cidadania feminina no Paraná da 
virada do século 

Etelvina Maria de Castro Trindade (UFPR) 
A lenta conquista do direito à cidadania teve no Brasil um 

processo ainda mais demorado sendo excluída de seu âmbito, 
até o final do século XIX, grande parte da população -
notadamente os escravos e as mulheres. 

Em contrapartida, a virada do século XIX para o XX 
marcou um surto de modernização em todo o país, verificado, 
sobretudo, nos principais núcleos urbanos. No caso do Estado 
do Paraná, desde sua instalação como Província do Império 
em 1853, várias pequenas cidades atingiram um estágio mais 
avançado de desenvolvimento: entre elas, Curitiba, 
Paranaguá, Ponta Grossa, Castro, Lapa. 

Nessas cidades, que se queriam modernas, a presença da 
mulher na vida pública e sua luta pelas prerrogativas de 
cidadã, ganhou uma visibilidade até então inusitada. 

O presente estudo procurou recuperar o entrecruzar da 
ampliação do direito de cidadania com as transformações dos 
espaços urbanos rumo à modernização e o avanço da emanci
pação da mulher na superação de sua menoridade. 

(CC-240) Cidadania e sonho na História 
O sonho político na Idade Média 
Teresa Aline Pereira de Queiroz (USP) 

Coordenadora 
A partir da literatura política de fins da Idade Média, como 

o Songe du Verjien e o Quadrilogne Invectif, analisaremos os 
sonhos que constituem nestas obras o contraponto a uma 
realidade considerada caótica. Paradoxalmente, através dos 
sonhos políticos vislumbramos a ordem, a harmonia social e 
a integração de todos os indivíduos no corpo político. 

O sonho no século XIX brasileiro: identidade, 
cidadania e alteridade 

Maria Helena Machado (USP) 
Nesta comunicação pretende-se analisar alguns sonhos do 

General Couto de Magalhães, anotados em seu diário, 
mostrando-os como documentos pertinentes ao quadro das 
questões prementes com as quais se defrontavam as elites do 
Império. 

Os livros de sonho e os públicos populares (razões 
práticas e mágicas) 

Jerusa Pires Ferreira (USP) 
Os livros de sonhos, em suas mais diversas gradações e 

variedades destacam-se no conjunto de livros produzidos em 
larga escala pelas editoras populares do eixo Rio-São Paulo, 
merecendo uma consideração toda especial: evocam e conser
vam antigos repertórios (e Freud soube buscar os que assim 
eram produzidos em seu tempo) e, além disso, desempenham 
importante papel social. Neles se reúnem o prático e o mágico, 
curiosidade e decifração, conhecimento e jogo. A mistificação 
exercida por essas editoras vai ao encontro de uma demanda 
constante de esperança e divertimento. 

(CC-241) A terra: memórias, identidades, 
migrações e direitos 

Cléria B. da Costa (UnB) - Coordenadora 
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Nesta exposição, pretendo mostrar os diferentes signifi
cados da terra nas representações imaginárias do trabalhador 
rural, no Brasil agrário contemporâneo. A idéia principal é que 
a imagem dela não é apenas de um instrumento de produção, 
mas de um modo de vida para aqueles que habitam no campo. 
E o argumento que utilizo para desenvolver essa idéia é o de 
que a terra expressa a possibilidade dos trabalhadores rurais 
manterem suas identidades de homens da roça, que lhes 
possibilita a manutenção de seus saberes populares, de suas 
singelas utopias e de um tempo regulado pela natureza, dentre 
outros. Por fim, pretendo mostrar que a terra significa a 
possibilidade de manutenção e (re )criação de suas identidades 
e memórias, bem como a conquista de um dos direitos inal
ienáveis do homem. 

Nancy Alessio Magalhães (UnB) 
O anonimato diluído no cotidiano, com suas permanências 

e rupturas, tensões, lutas e sentimentos pode materializar-se 
quando desafios são vividos de perto numa experiência de 
pesquisa, como a que participei com camponeses-migrantes 
de Guarantã do Norte-MT, voltada para a (re) construção 
simultânea de conhecimento histórico e de documentação de 
memórias com grupos excluídos. Enfrentamos esses anoni
matos na cultura, na história e na memória como questões 
obscuras, praticamente negadas em múltiplos aspectos, dos 
quais pretendo abordar alguns nesta comunicação. Até que 
ponto migram na busca e na luta por um enraizamento, pela 
conquista de direitos, pela terra como ponto de retorno, de 
referências culturais básicas, como patrimônio cultural e 
histórico? 

Olga Rosa Cabrera García (UFG) 
As intervenções do Estado, em Goiás, têm favorecido a 

agricultura de exportação, em detrimento da agricultura vol
tada para o mercado interno e com isso, têm provocado a 
fragmentação social no campo, o isolamento das famílias e a 
conseqüente migração dessas famílias para a cidade. 

Desejo também mostrar que essa migração campo/cidade 
tem contribuído para fortalecer, cada vez mais, o estrei
tamento das relações entre o campo e a cidade, mundo urbano 
e mundo rural. Dessa forma, a migração possibilita diminuir 
o antagonismo entre o mundo urbano e o mundo rural. 

(CC-242) O ensino de História e a construção da 
cidadania 

Fernando Seffner (UFRGS) - Coordenador 
Discutir as relações possíveis entre o ensino da História e 

o exercício da cidadania só ganha efeito se admitirmos a 
necessidade de construção de um projeto político para a escola 
e a sala de aula. 

A construção de um projeto dessa natureza exige 
nomeação de atores, definição de cenários, escolha de priori
dades, definição de regras de convívio, reconhecimento 
comum de prioridades de ação, dentre outros passos. 

O ensino de História pode trazer contribuições fecundas a 
quem deseja construir um projeto político crítico e emanci
patório para a escola. 

Propomo-nos discutir diferentes formas de construção de 
projetos políticos, e a participação da História nesse processo, 
a partir de relatos de experiências, notadamente a da Escola 
Cidadã, da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, 
dentre outras. 

Qual História? Qual ensino? Qual cidadania? 
Véra Lucia Maciel Barroso (FAPA) 
Qual perfil do professor de História que se está formando 

no Brasil, diante da Escola Cidadã, que se vem proclamando 
e defendendo nesta virada de século? 

Urge no debate clarear estas questões. 
Nesses últimos anos, muito se tem discutido sobre o papel 

da escola na construção da cidadania, mas nem sempre com a 
clareza e entendimento devidos. Conseqüentemente, seus 
atores não têm conseguido resgatá-la. 

Quer-se trazer aqui uma contribuição na indicação de 
caminhos que balizem uma prática de ensino de História, que 
de fato esteja a serviço da construção da sociedade cidadã. 

A exposição se fará relatando as experiências desenvolvi
das em projetos e oficinas nos últimos anos, com a nossa 
participação. 

Ensino de História e Currículo Multicultural 
Alzira Batalha Alcântara (UFF) 
A Historia cultural está em voga. Ao mesmo tempo as 

teorias curriculares mais recentes discutem o multicultural
ismo. Isto nos levaria a pensar que a temática cultural possi
bilita a abertura de um diálogo mais fecundo entre a História 
e a Educação, cujo vínculo se institui quando ambas as pre
ocupam em incluir grupos que outrora eram predominante
mente marginalizados seja no ensino em geral, na História ou 
na sociedade. 

Indagamo-nos, por um lado, se a história ensinada numa 
perspectiva curricular multicultural contribui no sentido de 
que essas minorias emudecidas exerçam plenamente a sua 
cidadania. Por outro, será que o curso multi cultural é um termo 
consensual? Caso contrário, necessitamos de uma reflexão 
mais acurada, pois diferentes acepções curriculares podem 
comportar distintas visões de cidadania. 

(CC-243) Buscando a Cidadania 
Quem reza para São Jorge ... acende uma vela para 

Ogum 
Felipe Santos Magalhães (PUC-SP) - Coordenador 
Religião fundamentada no culto aos espíritos, enfrenta até 

hoje a discriminação por parte da Igreja Católica, que não 
confere à umbanda o status almejado pelos seus fiéis, afir
mando ser ela uma heresia, uma crendice popular que não tem 
base nos preceitos bíblicos. 

O seu traço mais marcante é o sincretismo entre as culturas 
portuguesas - católicas - e as práticas culturais africanas, 
especialmente o Candomblé. Aliado a isto a doutrina karde
cista criada na Europa, por Alan Kardek teve grande recep
tividade junto aos brasileiros. Segundo Kardek, os espíritos 
dos mortos incorporam nos vivos para praticar a caridade e 
buscar um lugar mais avançado no mundo celestial. 

Tentando criar sua própria identidade, os umbandistas 
começaram a organizar-se em federações em fins dos anos 30, 
e a partir disto realizaram Congressos para definir os rumos 
que a nova religião deveria tomar. É com base nos anais destes 
Congressos e nas publicações católicas, que se é possível 
perceber como os umbandistas se reconheciam e eram vistos 
pela religião oficial do Brasil. 

Prostitutas de Foz do Iguaçu durante a construção 
da Usina de Itaipu 

Maria de Fátima Bento Ribeiro (PUC-SP) 
Durante a construção da Hidrelétrica de Itaipu muitos 

trabalhadores foram para Foz do Iguaçu em busca de trabalho. 
Resgatar a experiência social dos trabalhadores é uma tarefa 
no mínimo instigante. 

Mas salientar a importância da dimensão imaginária e da 
construção da memória dos trabalhadores como elemento de 
sua própria identidade sócio-cultural, para nós é fascinante 
quando centrarmos nossas pesquisas na figura da mulher, que 
além de discriminação das mazelas do sexo são aquelas que 
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pertencem aos excluídos, marginalizados e pobres da cidade 
- as prostitutas do baixo meretrício. 

Num dos processos de remoção realizados pela Itaipu 
foram transferidos para Três Lagoas, uma vila a 9 Km do 
centro de Foz do Iguaçu. 

Segundo Margarete Rago, explorar o imaginário da pros
tituição adquire grande importância enquanto um caminho 
possível para se conhecer as motivações e desejos de uma 
determinada sociedade, para além das relações econômicas ou 
políticas. 

Conquistando a cidadania através do violão 
Sérgio Estephan (PUC-SP) 
Minha pesquisa busca constituir um painel do Brasil, a 

partir das músicas para violão, compostas no primeiro quartel 
do presente século. Assim, a trajetória dos seus intérpretes e 
compositores, da mesma forma que a análise dos ritmos 
utilizados por esses músicos, os famosos chorões, formam a 
base pela qual minha pesquisa será conduzida. Esse viés me 
fornecerá elementos para uma análise da sociedade da época, 
além de conjunturas políticas e morais. O período sugerido, 
coincide com a transformação do violão; de instrumento 
capadócio a instrumento solista presente nas salas de concerto. 

Futebol e cidadania 
Carlos Henrique Ferreira da Silva (UFF) 
O futebol demorou bastante tempo para conseguir o recon

hecimento e a popularidade que desfruta hoje. Dentro desta 
perspectiva é importante analisar o processo de obtenção da 
cidadania dos atletas após a implantação do profissionalismo, 
principalmente na luta para vencer o estigma de malandros e 
vagabundos, basicamente associada aos jogadores oriundos 
dos extratos mais pobres da sociedade. 

Outro item importante a ser considerado é como os 
jogadores de futebol eram vistos através dos meios de comu
nicação e como eles próprios se reconheciam enquanto profis
sionais deste esporte. Neste aspecto, o início da organização 
profissional se mostra importante, pois surgia como uma 
entidade com o intuito de dar apoio aos jogadores. 

Entretanto, mesmo nesta trajetória de luta pela conquista 
da cidadania, que de alguma forma se dá através do status que 
os atletas possuem hoje, em virtude dos altos salários que os 
craques recebem, ainda permanece no seio do meio fute
bolístico a permanência das relações paternalistas, que surgem 
como mais um obstáculo à conquista da efetiva cidadania. 

(CC-244) Amazônia, Etnicidade e Memória 
Repensando uma etnicidade: Memória e 

reinvenção da história em comunidades 
remanescentes de quilombos na Amazônia 

Flávio dos Santos Gomes (UFPA) - Coordenador 
Esta comunicação tem como objetivo apresentar alguns 

resultados de pesquisas etnográficas em comunidades re
manescentes de quilombos na Amazônia. A partir de um 
trabalho de reconstrução histórica (considerando a memória 
como espaço - entre outros - de representações e reelabo
rações sociais) estamos analisando as perspectivas ?e análise 
no campo da Etno-História. Também com a Imguagem 
audiovisual (fotografias e vídeos produzidos) temos objeti
vado estabelecer uma abordagem sobre a manipulação e 
criação de símbolos de uma identidade étnica e sua articulação 
com a 1Ílemória da escravidão em várias comunidades re
manescentes de quilombos, nas áreas do Baixo Tocantins, 
Amapá e na divisa do Pará com o Maranhão. 

Etnicidade, Gênero e Memória em comunidades 
renascentes de quilombos: o caso da região de 
Tocantins-PA 

Benedita Celeste Pinto (PUC-SP-UFPA/Fundação 
Carlos Chagas) 

Nesta comunicação apresentamos alguns resultados da 
pesquisa etnográfica sobre alguns povoados remanescentes de 
quilombos da região do Tocantins no Pará. Nesta região desde 
a primeira metade do século XIX constituíram-se quilombos 
e mocambos. Na pós-emancipação estes transformaram-se em 
vilas e povoados de camponeses negros. Destaca-se nestes 
povoados as relações historicamente construídas entre a 
memória da escravidão, os significados étnicos e aqueles de 
gênero. É possível refletir de que modo se estabelece o papel 
das mulheres nestes povoados enquanto guardiões da 
memória. A partir de suas histórias de vida descortinamos as 
especificidades e os significados rituais simbólicos com re
lação à etnicidade e gênero. 

Identidade Étnica, escravidão e memória em 
comunidades rurais negras na Amazônia 

Maria Joana Pompeu Amorim (UFPA/Fundação 
Carlos Chagas) 

Esta comunicação visa apresentar alguns resultados das 
pesquisas etnográficas em andamento sobre comunidades re
manescentes de quilombos na Amazônia destacadamente nos 
municípios de Cametá e Baião, na região nordeste do estado 
do Pará. Ali houve desde os finais do século XVIII uma 
economia (extrativa e lavoura açucareira) baseada no trabalho 
do escravo negro. Como em outras partes do Brasil escravista 
houve luta e resistência negra contra a opressão do trabalho 
escravo. Nesta região formaram-se quilombos e até hoje ex
istem comunidades remanescentes dos mesmos transfor
madas em bairros rurais. Estamos realizando pesquisas 
etnográficas com objetivo de reconstituir a memória da 
história local assim como refletir de que modo o contexto da 
identidade étnica é percebido e reelaborado. Neste caso inves
tigamos as relações entre memória, escravidão, identidade 
étnica nesta região. 

As invenções da liberdade: quilombos e mocambos 
na Província do Grão-Pará (1840-1880) 

Siméia Lopes (UFPA) 
Esta comunicação apresenta uma proposta de pesquisa 

sobre o protesto negro na Amazônia, particularmente aquele 
dos quilombos e mocambos (como eram denominadas as 
comunidades de escravos fugitivos) no Brasil. Também no 
Grão-Pará - apesar de índices comparativamente reduzidos 
de população escrava negra - desde o período colonial houve 
inúmeros quilombos e mocambos que atravessaram todo o 
século XIX e alguns existem até hoje através de comunidades 
rurais de remanescentes. 

Nossa pesquisa visa analisar a movimentação de quilom
bos e mocambos no Grão-Pará a partir de 1840 (período 
pós-Cabanagem, quando se cria o Corpo de trabalhadores e 
toda uma legislação de repressão aos homens livres e a disci
plinarização do trabalho) até a última década da escravidão. 
A nossa perspectiva inicial é perceber de que modo as ações 
de grupos de quilombolas em várias regiões interioranas da 
província do Grão-Pará se articulavam com a sociedade en
volvente, através de trocas comerciais com taberneiros, 
pequenos lavradores e camponeses. Com base na histo
riografia mais recente sobre o tema e pesquisas em arquivos 
locais estamos refletindo de que maneira na Amazônia (Pará) 
grupos de quilombolas também formaram comunidades cam-
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ponesas e se integraram às estruturas econômicas de determi
nadas regiões. 

(CC-245) Amazônia, Escravidão e Cultura 
Política 

Turiaçu-Gurupi: Quilombos e Índios numa região 
de fronteira (1702-1920) 

Flávio dos Santos Gomes (UFPA) - Coordenador 
Esta comunicação tem como objetivo apresentar resul

tados da pesquisa a respeito dos quilombos maranhenses, 
especialmente aqueles da região do Tupiaçu-Gurupi (nos 
limites com a província do Grão-Pará). Em 1920, o engen
heiro Hurley visitaria esta região em virtude das autoridades, 
do então Estado do Pará, estarem preocupadas com os ataques 
dos índios Urubus e Conflitos de terras com grileiros. Ali 
encontrou - o que destacaria num longo relatório
inúmeras comunidades de camponeses, garimpeiro, migran
tes maranhenses negros, decendentes dos quilombo las do 
Turiaçu que também reivindicavam a posse das terras. Para 
esta própria região, em 1867, o memorialista Brandão Jr. -
em projeto no qual fazia também a defesa dos imigrantismo 
- chegou propor a transformação dos quilombolas maran
henses em colonos. 

Para esta região é possível reconstruir historicamente uma 
tradição quilombola. Analisamos a formação de um campes
inato negro na região associado a garimpagem, o paulatino 
aumento dos quilombos, uma cultura quilombola, tentativas 
de acordo, disputas entre as autoridades e os proprietários, 
projetos de colonização, acordo dos quilombolas com os 
empresários ingleses de Mineração interessados na região, 
proteção dos mocambos por vários setores da sociedades 
envolvente, negligências e conflitos entre autoridades da 
província do Pará e aquelas do Maranhão quanto à repressão 
sistemática a estes mocambos, campesinato de libertos e livres 
negros na região, conflitos e aliança com grupos indígenas e 
colonos cearenses. 

Esses miseráveis delinqüentes!: o mundo da 
deserção e dos desertores no Grão-Pará setecentista 
(1765-1789) 

Shirley Maria S. Nogueira (UFPA/CNPq) 
Este estudo tem como objetivo demonstrar as experiências 

históricas que envolveram as deserções militares na 
Amazônia colonial. Através dos temas da história social que 
procura enfocar as organizações, avanços e recuos dos setores 
não-hegemônicos da sociedade nos foi possível perceber os 
variados sujeitos históricos da região, principalmente dos 
homens alistados nas tropas militares. Além de observarmos 
a diversas estratégias de resistência e acomodações destes 
sujeitos frente a crescente militarização no Grão-Pará, no 
período pós-reforma militar de 1762, fizemos emergir as 
reinvenções e reelaborações históricas de vários setores da 
população livre, na Amazônia setecentista. Nosso objetivo 
busca enfatizar que esta população não se encontrava à 
margem dos sistema colonial, mas possuía projetos políticos, 
tanto quando escravos e senhores, sendo eles, também, re
sponsáveis pela construção da sociedade em que viviam. 

Entre padres, imperadores e mordomos: os pretos 
mina da Irmandade do Rosário da Campina, o Pará, 
no século XIX 

loelma Costa Barbosa (UFPA/PIPES) 
Este trabalho procura recuperar, em alguns aspectos, o 

cotidiano dos negros escravos e forros, que encontraram no 
interior da Irmandade, também chamada Confrarias, um local 

quase único de auto-afirmação étnica e sócio-cultural. Ali 
puderam compartilhar toda um vivência cotidiana, de certa 
forma, era comum ao corpo negro que formava a Irmandade. 
Da mesma forma, busca fazer uma releitura do livro de com
promisso da Confraria, penetrando em outros campos de 
análise, os quais permitem perceber que no seio do próprio 
grupo de confreiros existiam diferenças hierárquicas, interes
ses internos diferenciados. Tal questão nos possibilitou perce
ber a inviabilidade de se pensar a Irmandade enquanto um 
grupo homogêneo selado pelos da escravidão. Ao mesmo 
tempo, esta releitura do Livro de Compromisso nos forneceu 
mecanismos para analisarmos a relação de solidariedade que 
se estabelecia entre os mesmos confreiros, por razões diversas 
que vão desde suas relações com o sagrado até os campos mais 
simples de seu universo político e social. 

Em torno do medo: revolta escrava e os sentidos da 
Independência n Grão-Pará (1821-1824) 

Eliane Soares (UFPA) 
A partir do estudo sobre temores de uma insurrelçao 

escrava no Município de Cametá no ano de 1823 é nosso 
objetivo refletir como a luta em torno da emancipação política 
no Brasil, no caso do Grão-Pará, teve significados diferentes 
para vários setores sociais e, principalmente, havia um medo 
pânico de motins populares e levantes escravos. Analisamos 
o processo de independência no Grão-Pará, tendo como ro
teiro o episódio em torno dos rumores de uma insurreição 
escrava em Cametá - município do noroeste do Grão-Pará 
com uma economia escravista de relativa importância. É 
possível refletir como e porquê as elites políticas provinciais 
temiam a participação popular - através da massa escrava
naquele contexto de efervescência política. 

Abordamos ainda os significados que os escravos 
atribuíram para a emancipação política entre Brasil e Portugal, 
pensando na sua própria liberdade e/ou novas condições de 
vida e trabalho. É em torno das tensões e conflitos locais que 
podemos perceber o caráter sócio-racial do confronto entre 
brancos, negros, portugueses, brasileiros a respeito da inde
pendência e a gestação de laços de identidade. 

(CC-246) Religiosidade na diversidade do novo e 
do antigo pentecostalismo e catolicismo em disputa 
na Amazônia 

O fervor religioso carismático e sua simetria com o 
pentecostalismo 

Fernando Arthur de Freitas Neves (UFPA) 
Estudar a religião na modernidade pelo fulcro de um 

renascimento de um fervor religioso, a primeira vista, parece 
desconsiderar a presença deste aspecto entre as tantas práticas 
religiosas encontradas na história da humanidade que privile
giaram a intensidade das experiências vividas, tais como os 
movimento milenaristas, mendicantes, etc. A relevância que 
aqui se atribui ao novo da religião, não desconhece a existên
cia do fervor como uma entre as muitas práticas presentes nas 
religiões, em particular no catolicismo. 

Se utilizamos a idéia do novo como elemento de conven
cimento e coesão nas confissões religiosas e para demonstrar 
a imperiosa necessidade deste apelo como método de rejuve
nescimento das religiões tradicionais e para desmistificar o 
conteúdo das purezas apresentadas nestas como inerentes a 
estas renovações, e particulannente no movimento da reno
vação carismática católica. 

A sociedade de massas sofreu forte abalo com a seculari
zação da esfera espiritual através da reificação do próprio 
homem, alargando bastante a ponte que ligava a secularidade 

187 



a espiritualidade. Um século XX que atravessou a fronteira do 
espaço terrestre e viu prosperar a edificação de uma cultura 
técnico-científica, em que a idéia de Deus parecia poder ser 
descartada, apresentava poucas alternativas para a religião. 
Veremos nesta comunicação o desafio do pentecostalismo 
como nova forma de religiosidade. 

Pentecostais e Católicos numa comunidade 
camponesa da Amazônia: Água Viva 

José Henrique da Silva Soares (UFPA) 
Este trabalho está sendo realizado como monografia final 

para um curso de Especialização sobre o tema Produção 
Familiar Rural e Ciências Sociais. Nossa pesquisa de campo 
foi realizada na comunidade intitulada de Água Viva que fica 
no município de Medicilândia na Transamazônica, no Estado 
do Pará. 

Esta comunidade, composta de brasileiros de várias natu
ralidades é resultado de um processo de luta acentuada no 
sentido de obterem a terra, no período compreendido entre 
1989 e 1990, sendo muito grande a presença da Igreja Católica 
nos vários momentos de confronto que estes viveram. Este 
dado vai contribuir de maneira significativa para de certa 
forma moldar a comunidade, ou seja, a influência conceitual 
de comunidade da Igreja é muito forte no local. Hoje percebe
se uma certa tensão na comunidade motivada pela prese.nça 
cada vez mais forte da Igreja Pentecostal (Assembléia de 
Deus). 

Nossa intenção é ver no que a visão religião de mundo 
apresentada por estes pode diferenciar a organização política 
dos moradores, segundo alguns já significativamente fraca, 
sabendo-se que estes renegam algumas coisas do mundo que 
para outros é de vital importância. 

A Igreja Católica e a retomada da postura 
tradicio naZista 

Newton Ferreira Chaves (UFPA) 
A preocupação maior do tema ora apresentado, desen

volvido através de uma monografia para a obtenção do título 
de Bacharel em Ciências Sociais, encontra-se centralizado 
basicamente em tentar compreender as mudanças pensadas 
pela Igreja Católica Romana no que se refere a uma possível 
revitalização do Cristianismo a partir de uma pregação de 
emancipação do homem, sobretudo em forma dos aspectos de 
opressão e de dominação do Capitalismo, presente na teologia 
da libertação. 

A discussão preocupa-se em focalizar o caso Latino 
Americano, local indiretamente de onde poderá irromper o 
novo. Como dizia MARCHES o novo só pode irromper a 
partir de vítima do Espoliado do elo meio fraco de corrente. 
Sem dúvida não é de Roma ou da Europa capitalista que 
podemos esperar um processo de liberação exatamente no 
bojo desse debate que procuramos atribuir com a Sociologia 
da Religião em nossa contemporaneidade. 

Nesse sentido, o presente trabalho esforça-se em resolver 
três hipóteses. 

Em primeiro lugar, mostramos que a identidade da Igreja 
Católica hoje é uma identidade ainda construída no concilio 
de trento e profundamente marcada por suas diretrizes, sobre
tudo no que tange à centralização do poder em Roma. Daí o 
seu empenho em desbancar a Teologia da Libertação. 

Num segundo momento, traçamos uma linha que busca 
entender os concílios de trento e Vaticano 11 como momentos 
quentes da história da Igreja. O primeiro com reação a reforma 
e definidor de sua identidade católica; o segundo como ruptura 
com a postura tridentina e aderência aos problemas postos 
pela modernidade. 

Por último, procuramos mostrar que embora trento tenha 
sido derrotado por ocasião do concílio Vaticano 11, não signi
fica dizer que tenha perdido sua força. Pelo contrário, a 
herança tridentina continua a denunciar a exigência de uma 
igreja mais espiritualista, isto é, preocupada com um modelo 
de homem interessado unicamente na busca do transcendente, 
afastado e alienado de uma concepção crítica da realidade. 

Além, é claro, de procurarmos entender o debacle do 
socialismo real como possibilidade da emergência de um 
paradigma de fé na igreja. 

O Protestantismo e o mercado Pentecostalismo de 
fiéis: uma análise sociológica do crescimento da Igreja 
Universal do Reino de Deus em Belém, no período de 
1990 a 1995 

Josué Melo Rescinho (UFPA) 
O trabalho aqui proposto, vincula-se na área da sociologia 

da religião, delimitando-se em torno da relação protestantismo 
e mercado fiéis. Consiste em uma análise do protestantismo e 
sua atual forma de atuação junto à sociedade. Defini o dire
cionamento dos estudos à corrente dos pentencostais autôno
mos, e dentro deste universo, escolhi a Igreja Universal do 
Reino de Deus (IURD). 

A escolha pela IURD, se deu pela obtenção de informação 
e dados que mostra que esta igreja é que mais cresce na ala 
dos pentecostais autônomos (ala do protestantismo), tanto no 
universo de fiéis, como no universo patrimonial e financeiro. 

Com base nestes dados e através de observações empíricas 
que fiz, ficou o questionamento do porquê desta Igreja ser uma 
das mais freqüentadas e então me propus o desafio de re
sponder a estas questões. 

Assim sendo é isso que tento mostrar neste trabalho: uma 
análise sociológica do crescimento desta igreja diante dos 
olhos da sociedade capitalista, sendo a importância deste 
crescimento fundamental para o desenvolvimento da sociolo
gia da religião. 

(CC-247) Posse e acesso à terra 
A origem do LAtifúndio no Paraná 
Horácio Gutiérrez (UFG) - Coordenador 
A origem do latifúndio remonta no Paraná à primeira 

metade do século XVIII. A posse de extensas superfícies para 
serem utilizadas na pecuária e sua posterior legitimação por 
meio de sua transformação em sesmarias explicam essa 
origem. Os agraciados com sesmarias foram famílias abas
tadas, com estreitos laços familiares entre si, e que ampliaram 
suas posses com compras e heranças. As primeiras sesmarias 
foram concedidas no século XVII a exploradores de ouro e 
bandeirantes paulistas. Quase todas as sesmarias, no entanto, 
mais de 90%, foram distribuídas no século XVIII aos fazen
deiros de gado, atividade econômica que se tornaria a princi
pal do Paraná até o século XIX. 

Goiás e a Lei de Terras de 1850 
Maria do Amparo Albuquerque Aguiar (UFG) 
À época da Lei de Terras de 1850 a apropriação do ter

ritório goiano já se encontrava em estágio avançado. Essa 
constatação foi feita após o levantamento dos quarenta e 
quatro livros do Registros Paroquiais, que se encontram sob a 
guarda da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Goiás. 
Do levantamento resultaram sete mil e setecentas fichas de 
declarações feitas pelos ocupantes de terras, a qualquer título. 
Assim é que: a) o maior número de registros está nas proxi
midades das áreas remanescentes da mineração; b) 11,0% 
declararam ocupar as terras a título de posse; 24,7% tinham 
recebido as propriedades por herança; 2,6% foram terras 
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doadas; 34,7% declararam haver comprado as terras que 
ocupavam; 27% declararam outras formas de ocupação 
(aluguel, empréstimo, cessão, etc.); 80,7% das propriedades 
tinham áreas acima de mil hectares, sendo que 28,4 acima de 
cinco mil hectares e 2,4% acima de cinqüenta mil; em contra
partida, as propriedades com até cem hectares eram 4,1 %; d) 
embora as grandes propriedades estivessem disseminadas por 
toda a província de Goiás, estavam mais concentradas ao sul 
e sudoeste, enquanto as pequenas estavam basicamente próxi
mas às áreas de mineração; e) as raízes do modelo atual de 
distribuição da terra, em Goiás são, portanto, anteriores à Lei 
de 1850, não só no que se refere a tamanho das propriedades 
como também às preferências pelas terras mais próximas aos 
mercados consumidores. Juntamente com a produção, esses 
foram elementos fundamentais na configuração do espaço 
econômico goiano. 

Ocupaçãolcolonização de Goiás: Sesmarias -
1726/1770 

Edma José da Silva (UCG) 
Enfoca-se as características da penetração dos paulistas ao 

interior da colônia nos séculos que antecederam as descober
tas minerais. 

Goiás, antes da descoberta do ouro já era ocupado pelos 
índios, embora até 1726 fosse inexplorado e não incorporado 
efetivamente aos domínios da Coroa portuguesa, fora, em 
parte, visitado pelas bandeiras escravagistas paulistas e al
deadoras dos jesuítas, desde fins do século XVI. 

O bandeirismo como fenômeno político social, sua im
portância para a expansão geográfica no período colonial e 
sua relação com a história de Goiás. 

O sistema de Sesmarias, base jurídica para a ocupação 
territorial do Brasil, sob as capitanias hereditárias e sob o 
Governo Geral, prevalece até a Independência (1822). 

Os aspectos históricos de sua constituição em Portugal, 
definidos nas ordenações portuguesas, sua transposição para 
o Brasil, enquanto um instrumento jurídico hábil que possi
bilitou à Coroa portuguesa o pleno domínio sobre as terras 
virgens brasileiras, que de outro modo, não se enquadraria no 
espírito da lei formulada no reinado de D. Fernando, em 1375, 
preconizadora de que as terras privilegiadas e coutadas sob a 
condição de [ ... ] ermas e maninhos comunais [ ... ] retornassem 
aos domínios realengos. 

A bandeira oficial da descoberta do ouro goiano, chefiada 
por Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera II, foi a 
iniciadora da ocupação e anexação do novo território. Ele
mento detlagrador das atividades mineratórias, criatórias e de 
cultura da região recém incorporada. Os documentos de posse 
da terra, requerimentos, concessões e confirmações de ses
marias, espelham tanto as demandas por áreas minerais quanto 
por terras destinadas ao complexo de atividades que permitem 
que os adventícios se fixem na nova região. Estes são abor
dados em períodos distintos: o primeiro, de 1726 a 1739; o 
segundo, de 1740 a 1759 e o terceiro de 1760 a 1770, sendo 
esta também a divisão para a localização das terras requeridas, 
concedidas e confirmadas nos mapas. 

A representação gráfica encerra-se com um mapa em que 
constam todas as sesmarias entre meia e seis léguas para os 
anos de 1726 a 1770. 

Estes documentos sobre a posse oficial das terras goianas, 
a partir de 1726 pelos sertanistas paulistas, mostra-nos que a 
ocupação dessa nova região e a sua anexação à geopolítica 
portuguesa, assentou-se inicialmente numa atividade mar
cadamente subordinada a intluxos externos, a mineração. De 
outro modo e concomitantemente, subordinou-se a fatores de 
desenvolvimento interno, sendo estes, segundo os dado arro-

lados, os propiciadores de atividades econômicas outras, por 
si mesmas, fixadoras e reguladoras das relações dos homens 
com a terra e conseqüentemente, com a região. 

(CC-248) Biografia e História 
Joaquim Murtinho: Biografia e história 
Fernando Antônio Faria (UFF) - Coordenador 
Esta comunicação pretende analisar os mecanismos que 

propiciaram a Joaquim Murtinho manipular o poder em dif
erentes circunstâncias ao longo de sua atuação política no 
período republicano, bem como apontar as contradições lat
entes em sua vida pessoal que sustentaram, ao nível das 
aparências, um posicionamento crítico. 

Leolinda Daltro: indigenismo e feminismo na 
passagem do século 

Elaine Pereira Rocha (PUC-SP) 
Através de estudos sobre a biografia de Leolinda Daltro, 

esta pesquisa pretende analisar o caráter de sua militância 
política ligada à construção de uma política indigenista oficial, 
na Primeira República. Foi a primeira mulher indigenista 
brasileira, escreveu diversos artigos sobre os índios e sobre a 
situação da mulher em sua época. Seus trabalhos apresentam 
um panorama da sociedade e da cultura brasileira entre 1890 
e 1920. 

Varrendo Jânio 
Felipe Santos Magalhães (PUC-SP) 
Depois de perder um pouco de seu interesse, as biografias 

têm voltado a despertar a curiosidade do público leitor. Tra
balhos como os de Fernando Moraes - Olga e Chatô, o Rei do 
Brasil - e de Rui Castro - O Anjo Pornográfico -, apenas para 
citar alguns, tornaram-se grandes sucessos editoriais e 
acabaram por chamar a atenção dos historiadores para este 
gênero. 

É com esta inspiração que ora apresento esta comunicação 
que mostra um pouco da trajetória de Jânio Quadros, tendo 
como viés o período que se inicia com a sua eleição à Câmara 
Municipal de São Paulo e vai até à polêmica renúncia. 

Durante estes 14 anos, teve uma vida política intensa, 
repleta de idas e vindas. Surgido dentro de um sistema 
político-partidário com inúmeras ambigüidades e baseado nas 
práticas populistas pôde, através de seu carisma e de sua 
habilidade política, trilhar um caminho ascendente e vitorioso 
até 1960. Baseado na ambigüidade de sua figura, conseguiu 
transformar-se na esperança do proletariado e na segurança da 
burguesia. 

(CC-249) Estado e Agricultura no Brasil Pós-30 
Sônia Regina Mendonça (UFF) - Coordenadora 
Estado e Políticas Agrícolas na Era Vargas: O 

Ministério da Agricultura 
Carmen Oliveira Alveal (UFF) 
O trabalho pretende mostrar a importância do papel exer

cido pelo Ministério da Agricultura no pós-30 para tornar a 
agricultura um instrumento do processo de industrialização 
brasileira iniciada na Era Vargas. No marco do projeto 
brasileiro de modernização, o novo Ministério da Agricultura 
torna-se o agente nacional da política agrícola, centralizando 
o processo decisório e estabelecendo uma nova gestão espe
cializada da produção exportável contemplando os mais di
versos setores produtivos agrícolas, ainda que ligados a 
grupos de interesse contlitivos. 

Estado e representação de Interesses Agrários na 
Era Vargas 

Maria Clara da Silveira Pereira da Silva (UFF) 
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Meu trabalho pretende focalizar a relação do Ministério 
da Agricultura com grupos de interesses agrários institucion
alizados, que esse organismo de Estado procurou organizar e 
atender ao longo do período posterior ao movimento de 1930, 
transformando-se numa fase da substituição dos conflitos 
inter-classe dominante rural brasileira. Vale destacar que, na 
Primeira República, a agência constituía-se numa versão es
tatizada da Sociedade Nacional de Agricultura, instituição de 
classe de expressão nacional, que configurava um projeto 
contra-hegemônico ao da grande burguesia paulista, enquanto 
que, no pós-30, passaria a contar com novos grupos de 
interesse em seus quadros, com ênfase para aqueles vincu
lados à Sociedade Rural Brasileira, como uma espécie de 
resposta às pretensões da SNA. Os conflitos seriam amorteci
dos pela incorporação de representantes da grande burguesia 
cafeeira paulista ao Ministério, como por exemplo o 
agrônomo e proprietário Fernando Costa. Sendo assim, o 
Ministério da Agricultura contribuiria para a consolidação de 
uma nova concepção acerca do papel do Estado junto à 
sociedade em geral e à agricultura, em particular. 

Estado e Política Agrária: o Estatuto da Terra 
enquanto Transação Política (1962-1964) 

Maurício Fried da Silva (UFF) 
Meu objetivo neste artigo é demonstrar que o Estatuto da 

Terra foi resultado de uma negociação política entre grupos 
dominantes que, no entanto, possuíam perspectivas diversas 
de encaminhamento da questão da distribuição de terras no 
Brasil. Assim, importa traçar a trajetória da política agrária 
estatal, a partir da criação da SUPRA, como uma necessidade 
de administrar, por parte do Estado, (falta) do campo am
pliadas na década de 60. Desta maneira, o Estatuto da Terra é 
o ápice, já sob o regime autoritário, dos instrumentos formais 
de controle estatal sobre os excluídos do campo. Com isso, 
desejo relativizar a suposta ruptura ocorrida com o golpe 
militar de 1964 - no que se refere às questões da terra -
acreditando que a transação política continuou ocorrendo, 
porém favorecida pelo novo fortalecimento do poder Execu
tivo. 

(CC-250) Religião como forma de percepção e 
apropriação do mundo 

Lana Lage da Gama Lima (UFF) - Coordenadora 
Participação e envolvimento dos Irmãos do Rosário 

na produção ritual 
Célia Aparecida Borges (UFRJ) 

A comunicação a ser apresentada visa mostrar que as 
Irmandades do Rosário tiveram um papel na reorientação 
simbólica e imaginária da memória coletiva dos grupos afri
canos em Minas Colonial. 

Em função da dinâmica assumida no contexto minerador, 
as Irmandades foram em parte responsáveis pelo for
talecimento do sistema simbólico da tradição católica. Isso se 
deu em razão da forma de participação dos homens negros na 
festa das Irmandades. Assim, mostrarei o envolvimento dos 
leigos - cativos e forros - nos rituais religiosos e as con
seqüências dessa interação. 

Em busca de identidade social - os primeiros 
convertidos do protestantismo no Rio de Janeiro -
1859-1917 

Leila Menezes Duarte (UFRJ) 
Nesta comunicação procurarei identificar os primeiros 

convertidos ao protestantismo no Rio de Janeiro - núcleo 
inicial de conversão à nova religião no Brasil - e o signifi
cado simbólico construído por eles para a nova religião, 

através de uma abordagem cultural que compreende a religião 
como forma de percepção e apropriação do mundo. 

Ao ser introduzido no Brasil, no quadro da sociedade 
imperial onde o catolicismo não era somente a religião oficial 
mas a cultura dominante, o protestantismo atraiu uma parcela 
da gente modesta do Rio de Janeiro - embrião do prole
tariado urbano nascido no final do século XIX - que encon
trou na igreja protestante o espaço possível de construção de 
identidade social. 

Círculos operários cristãos: tradição, disciplina e 
poder 

Jessie Jane Vieira de Souza (UFRJ) 
Experiência católica junto ao mundo do trabalho, entre os 

anos 30 e 64, baseada nos pressupostos doutrinários da Rerum 
Novarum. Parte-se da hipótese de que tal experiência, corpori
ficadora da intervenção hierárquica da Igreja Católica 
brasileira, foi protagonista no processo de construção e imple
mentação da legislação previdenciária e trabalhista. Que tal 
intervenção caminhou na perspectiva de disciplinamento do 
mundo do trabalho no Brasil. 

Se as paredes da Catedral falassem: a Arquidiocese 
de Goiânia e o Regime Militar - 1968-1985 

Terezinha Duarte (UFG) 
Dissertação de mestrado que teve como objeto a relação 

entre a Arquidiocese de Goiânia e o regime militar, durante os 
anos de 68 a 85. O trabalho teve como hipótese que o processo 
de resistência da Igreja ao regime militar baseou-se nos fun
damentos éticos e morais. Percebeu-se que a Igreja e o regime 
militar estavam empenhados em um projeto de desen
volvimento para o país. O projeto de desenvolvimento do 
regime militar estava baseado no crescimento econômico 
enquanto a Igreja estava ancorada na defesa do conceito de 
desenvolvimento integral. 

(CC-251) História oral, Memória e identidade na 
Foz do Itajaí 

História e memória da imigração italiana no 
ltajaí-Mirim (SC) 

Ivan Carlos Serpa (UNIVALE) - Coordenador 
Uma comunidade de descendentes de imigrantes italianos, 

Limeira, localizada no Vale do Itajaí-Mirim, apresenta uma 
peculiaridade - mantém em funcionamento nos dias atuais, 
quase uma dezena de engenhos artesanais de farinha de 
mandioca, adaptações da milenar tecnologia dos moinhos 
d'água que remonta ao século r. Alguns ainda produzem 
farinha de mandioca para garantir a renda da família, outros 
são mantidos em funcionamento apenas como monumento do 
passado. 

Percebendo este trabalho simbólico dos engenhos, re
solvemos investigá-los através de método da historia oral, 
junto à comunidade. 

Memória popular na instituição - o Sanatório S. 
Beatriz 

Francisco Alfredo Braun Neto (UNIVALE) 
A pesquisa investiga a história do Sanatório Santa Beatriz 

de Itajaí (SC) no período compreendido entre 1962, ano de 
sua inauguração, e 1979, ano da sua desativação. 

Essa instituição, destinada ao tratamento da tuberculose 
teve uma existência de aproximadamente dezessete anos, na 
cidade de Itajaí. 

Através de depoimentos dos ex-funcionários, visitamos o 
Sanatório procurando, através das fontes orais, transformar a 
memória em história. 
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Consideramos, portanto, este trabalho, como mais um 
capítulo da história da região da Foz do Itajaí e do Estado de 
Santa Catarina 

Marejada - uma festa luso-açoriana: Lugar de 
memória e invenção de tradições 

Honório Bertolini (UNIVALE) 
Passados 250 anos da colonização açoriana em Se., nota

se um busca do que seriam as tradições luso-açorianas no 
Estado, sobretudo nas regiões litorâneas. 

O presente trabalho busca investigar uma das festas que 
evocam as tradições destes imigrantes - a Marejada, criada 
em 1987, em Itajaí. 

O trabalho investiga em que medida a festa está constru
indo a identidade luso-açoriana, reivindicada pelo discurso 
oficial. 

História e Memória da População Afro-Itajaiense 
(SC) 

José Bento Rosa da Silva (UNIVALE) 
Tendo em vista o grande silêncio da historiografia local no 

que tange à população negra, o presente trabalho utilizando-se 
das evidências orais, investiga antigas tradições desta popu
lação. 

Através dos depoimentos descobriu-se verdadeiros ter
ritórios de interação social ou residenciais afro-itajaienses. 
Um exemplo típico foram as antigas Irmandades de Nossa 
Senhora do Rosário, a localidade denominada Quilombo, a 
Sociedade Beneficente Sebastião Lucas, conhecida como o 
Salão dos Pretos e mais recentemente o Movimento Negro Tio 
Marco. 

(CC-252) Imagens de Povo e Nação no Brasil 
Entre a melancolia e a exaltação: Povo e Nação na 

obra de Plínio Salgado 
Eliana Regina de Freitas Dutra (UFMG) 
Essa comunicação toma como base a obra de Plínio Sal

gado, voltando-se para a sua concepção de PovolNação. O 
texto central utilizado para análise foi o Despertemos a Nação, 
que reúne textos escritos pelo autor entre 1926 e 1934. Tam
bém nos valemos das obras O Integralismo Perante a Nação e 
do seu Compêndio de Instrução Moral e Cívica. Interessa-me, 
sobretudo, situar as definições de Plínio Salgado dentro de um 
quadro referencial, onde se destacam traços que, a nosso ver, 
estão presentes em outros autores da sua geração, embora nem 
todos pertençam, necessariamente, à sua tradição política. 

Dualidade e identidade nacional n 'Os sertões de 
Euclides da Cunha 

Luciana Murai (FJP) 
Em obra Os sertões, Euclides da Cunha defendeu a idéia 

de que o Brasil seria uma ficção geográfica, em virtude da 
distância e do desconhecimento que separavam o Brasil mod
erno - genericamente referido como o litoral - e o Brasil 
arcaico - o sertão. Esse dualismo assume diferentes formas 
no discurso do escritor. Em A Terra, primeira parte da obra, o 
autor caracteriza o território da maior parte do país - com 
exceção do litoral - como inapto ao progresso, em virtude 
de suas condições naturais adversas. Em O Homem, ele dis
corre sobre os processos históricos de formação do homem do 
litoral e do homem do sertão, chegando a depositar na raça 
sertaneja as esperanças de formação de uma etnia brasileira. 
Em A Luta, narrativa da Guerra de Canudos, o escritor apaga 
a idéia de dualidade, mostrando como o barbárie e a violência 
unificavam o sertão retrógrado e o litoral alheio à realidade 
nacional. Mesmo condenando a violência da guerra, Euclides 
da Cunha a interpreta de acordo com um ideal civilizador, ou 
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seja, como a imposição das forças de modernidade sobre o 
anacronismo da sociedade sertaneja. 

João Ribeiro e sua História do Brasil 
Ciro F.C. Bandeira de Mello (UFMG) 
Discute-se como João Ribeiro trabalhou a idéia de Nação 

e homem brasileiro no manual História do Brasil - curso 
superior. Trata-se de um manual de largo uso nas primeiras 
décadas republicanas que aparece citado nos textos mais 
significativos das interpretações do Brasil no período. 

A idéia de Nação em Mário de Andrade 
João Antônio de Paula (UFMG) 
A multifacetada obra de Mário de Andrade, por vários 

campos em que ele atuou como poeta, romancista, contista, 
musicólogo, crítico, historiador, dirigente de instituições cul
turais, jornalista, professor, tem um traço unificador básico 
que é a busca de uma expressão cultural autenticamente 
nacional sintonizada com as grandes transformações estético
formais trazidas pelo modernismo. Mário de Andrade é, sem 
exagero, como se um programa de afirmação da cultura 
nacional e renovação estética. O texto que se vai discutir 
pretende rastrear na poliédrica obra de Mário de Andrade os 
momentos fundamentais da construção da idéia de nação e 
suas implicações estéticas e polícias. 

(CC-253) Representações e Identidades: 
miscigenação e cidadania 

Gênero, raça e pobreza no romance de Aluísio de 
Azevedo 

Susete Souza Carvalho (UNESP) 
Este estudo procura apreender a partir das representações 

literárias naturalistas do escritor Aluísio Azevedo, imagens 
femininas, sobretudo, as representações que remetem às 
questões de gênero e raça, que no decorrer do período das 
polêmicas sócio-culturais de fins do século XIX no Brasil, se 
integraram aos anseios que visavam a definição da identidade 
nacional. 

Mestiçagem e Exclusão: Silvio Romero e a 
problemática racial no Brasil 

Ricardo Marcolino Pinto (USP) 
Este estudo se ocupa das transformações ocorridas no fim 

do século XIX no Brasil, a partir das análises do caráter 
nacional brasileiro que Silvio Romero expôs no meio da sua 
produção intelectual, cuja visão de mundo expressou a aspi
ração de organizar e formalizar o Brasil enquanto Nação. 

Práticas e Crenças Afro-Brasileiras na São Paulo 
Moderna: Racismo e Exclusão Social 

Paulo Koguruma (USP) 
Pretendemos discutir a reelaboração cultural das religiosi

dades afro-brasileiras da Macumba e da Umbanda na cidade 
de São Paulo ente os anos de 1890-1920. Naquele momento, 
as religiosidades da Macumba e da Umbanda estavam nitida
mente vinculadas ao contexto de modernização e crescimento 
da cidade e do país, à expansão do sistema capitalista em nível 
mundial, às transformações, aos conflitos sociais, às tensões 
raciais e culturais que vingavam no cotidiano da tumultuária 
urbanização da cidade de São Paulo. 

Identidade e cidadania: a Imprensa Negra em São 
Paulo 

Marinalda Garcia (USP) 
Análise das principais matrizes culturais que nortearam a 

questão da negritude, na cidade de São Paulo na década de 20. 
Observar a partir das tradições das diferentes culturas, o papel 
dos jornais da imprensa negra tentando construir um perfil 
social e político para o povo negro, diante da modernidade 



representante naquele momento histórico para o país. Identi
ficar nas duas primeiras décadas da República a relação de 
construção ou de desconstrução da idéia de cidadania, aí 
imbricando na luta de classes e o acirramento do preconceito 
racial. 

(CC-254) Memória e História: Trabalhando com 
entrevistas 

Ângela de Castro Gomes (UFF) - Coordenadora 
O despertar de Nina: da disputa de memórias à 

construção de um mito 
Juliana Carneiro (UFF) 
Este paper pretende analisar como a História Oral tem se 

mostrado uma metodologia riquíssima para refletir sobre a 
questão da memória. Em minha pesquisa busco compreender 
o processo de disputa de memórias e de construção mi
tológica, existente hoje a respeito de Nina Arueira. Ela foi uma 
jornalista e militante comunista, que viveu na cidade de Cam
pos-RJ na década de 1930, e que escandalizou a sociedade 
campista com seus ideais de vanguarda. Com sua morte, ela 
passa a ser personagem principal de dois projetos (comunistas 
e espíritas) que disputam uma memória verdadeira e con
stróem um discurso mitológico a seu respeito. Ler o signifi
cado dos discursos e compreender as lógicas que orientam 
cada um destes dois projetos são desafios que a História Oral 
tem ajudado a superar. 

Metamorfoses do Ext1io 
Fernando Luiz Vale Castro (UFF) 
O presente trabalho propõe uma análise das entrevistas do 

projeto Militância Política e Exílio no Brasil pós 1964. 
O objetivo central, por nós proposto, ao trabalharmos com 

esse material, composto por mais de 50 horas de depoimentos 
de ex-exilados políticos, cedidos ao LABHOI pela pesquisa
dora Denise Rollemberg, é reconstruir as redes informais de 
sociabilidade criadas pelos exilados brasileiros no exterior. 

Memória Urbana 
Paulo César de Araújo (CFF) 
Este trabalho é parte integrante do Projeto Niterói -

desenvolvido no LABHOI/UFF - que visa uma releitura da 
história da cidade a partir da história de vida de antigos 
moradores. 

Trata-se de analisar o depoimento e a trajetória pessoal de 
Rosalvo Constâncio, ex-operador de cinema e ex-operário da 
indústria naval, resgatando a memória da vida operária urbana 
da cidade. 

(CC-255) Memória e construção de identidades 
Ângela de Castro Gomes (UFF) - Coordenadora 
Modernismo e Modernidade no Rio: Lanterna 

Verde e a Sociedade Felipe D'Oliveira 
Gabriela Oigman (UFF) 
Resultado de um trabalho desenvolvido junto ao -LAB

HOI-UFF sob orientação da Professora Angela de C. Gomes, 
este texto procura mapear e compreender o que é ser moderno 
na cidade carioca das décadas de 20, 30 e 40. O Modernismo 
é aqui entendido como um movimento que teve repercussão 
para além do campo artístico-literário, estendendo seus efeitos 
até o campo político. A revista Lanterna Verde, publicada pela 
Sociedade Felipe D'Oliveira é objeto desta pesquisa por ser 
um lugar de sociabilidade intelectual importante no período, 
no qual procuramos trabalhar suas redes de relações, a fim de 
apreender os diversos projetos de Modernismo que marcaram 
o Rio nas referidas décadas e seus desdobramentos políticos. 

Modernismo e Modernidade no Rio: a Revista 
Festa 

Carla Guedes Martins (UFF) 
Desenvolvido junto ao LABHOI-UFF, sob a orientação da 

Professora Ângela de Castro Gomes, este trabalho procurou 
mapear os grupos e as características do Modernismo no Rio 
de Janeiro tendo como objeto de estudo privilegiado os in
telectuais cariocas e a rede de sociabilidade por eles traçada. 

Com este objetivo analisei a revista Festa que circulou em 
dois momentos: o primeiro de agosto de 1927 a janeiro de 
1929 e o segundo momento inicia-se em julho de 1934 e se 
estende até agosto de 1935. Vale ressaltar que Festa preocu
pou-se em afirmar o Rio de Janeiro enquanto um espaço do 
Modernismo paulista, ao qual se opunha de forma mais aberta 
e profunda. 

O Diálogo dos Tempos: a memória do cativeiro e a 
construção de identidades sociais entre descendentes 
de escravos brasileiros. 

Karina Cunha Baptista (UFF) 
Este trabalho foi desenvolvido junto ao LABHOI-UFF, 

sob a orientação da Professora Hebe Mattos de Castro, cujo 
objetivo é analisar os processos de construção de identidades 
étnicas e sociais, através de relatos orais de descendentes de 
escravos brasileiros no Brasil rural dos pós-abolição. 

Foram analisadas algumas entrevistas de projetos de 
história oral que tratavam desta temática, assim como foi 
produzida por mim uma entrevista, que consiste no meu 
principal objeto de análise, na tentativa de mostrar o papel 
fundamental ocupado pela memória do cativeiro na formação 
das identidades (étnica e social) de descendentes de escravos 
brasileiros do mundo rural. 

(CC-256) Levantamento, ordenamento e 
cadastramento em banco de dados da documentação 
em São João Del Rey 11 

Leitura Cultural do Prcesso Crime da Revolta 
Escrava, em Carrancas, Minas Gerais, 1833) 

Maria Tereza P. Cardoso 
Através de uma leitura cultural, pretende-se fazer uma 

análise do rocesso crime da revolta de escravos ocorrida em 
Carrancas, 1833, procurando compreendê-Ia a partir de 
referências culturais africanas. 

Arquivos das Irmandades alocadas no Museu de 
Arte Sacra de SJDR 

Suely Aparecida Campos Franco (FUREI) 
Levantamento, organização e descrição dos arquivos das 

Irmandades alocados no Museu de Arte Sacra de São João 
De\-Rey 

Arquivo Paroquial de Nossa Senhora do Pilar 
Maria Leônia Chaves de Resende 
Levantamento, organização e descrição do Arquivo Paro

quial de Nossa Senhora do Pilar 

(CC-257) Levantamento, ordenamento e 
cadastramento em banco de dados da documentação 
em São João Del Rey I 

Arquivo da Santa Casa de Misericórdia de São João 
DelRey 

Lucy Gonçalves Fontes Hargreaves (FUNREI) 
Levantamento, organização e descrição do Arquivo da 

Santa Casa da Misericórdia de São João Del Rey 
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Arquivo da Irmandade de N. S. do Rosário 
Christianni Cardoso Morais (FUNREI) 
Levantamento, organização e descrição do Arquivo de 

Nossa Senhora do Rosário 
Arquivo da Câmara Municipal de São João Del Rey 
Clarice Saavedra Rodrigues (FUNREI) 
Levantamento, organização e descrição do Arquivo da 

Câmara Municipal de São João Del Rey 

(CC-258) Entre o local e o global: a cidadania em 
questão no Brasil contemporâneo 

Os anos JK e FHC: problemas de ciddania no 
Brasil em dois momentos da internacionalização do 
capitalismo 

Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida 
Desde as últimas eleições presidenciais, a imagem do 

então candidato Fernando Henrique Cardoso tem sido asso
ciada à de Juscelino Kubitschek. Com a vitória do primeiro, 
tornou-se inevitável a comparação, mais ou menos superficial, 
dos governos de ambos. O objetivo deta comunicação é con
tribuir para a análise comparativa destes dois períodos sob a 
ótica da questão da cidadania (e seus impasses), o que levará 
ao exame de alguns aspectos da relação, em cada momento, 
en~re regime político, política de Estado e dinâmica do capi
talIsmo em escala nacional e internacional. 

Duas Administrações, Duas Concepções Distilitas 
de Cidadania 

Jair Pinheiro 
Nesta comunicação trataremos, brevemente, de dois mo

dos distintos de administração do espaço urbano e, portanto, 
também de articulação da cidadania a gestão pública. O 
primeiro, marcado por grande preocupação em fazer dis
tribuição de renda e, portanto, de traço social-democrático, e 
tmha como lema: "São Paulo Para Todos"e; o segundo, 
marcado por grandes investimentos e infraestrutura e pela 
preocupação em transferir as responsabilidades com os 
serviços sociais para a sociedade, e tinha como lema: "São 
Paulo crescendo", com traço neoliberal. Referimo-nos, claro, 
à gestão petista e à malufista no município de São Paulo no 
período de 1989-96, respectivamente. 

Da Cidade Industrial a Metrópole Global: 
diferentes formas da segregação social e da luta pela 
cidadania em São Paulo 

Maura Pardini Bicudo Veras 
No contexto da globalização da economia, do capitalismo 

pós-industrial, da rediscussão do papel do Estado, da ociden
talização da cultura e da superexposição à mídia, propõe-se 
tratar da reorganização dos espaços em São Paulo, acompan
hand~ a. trajetória de cidade industrial à metrópole global, a 
constltulção de novas territorialidades, nova espacialização 
das classes sociais, a constituição de novos sujeitos e proces
sos de identidade e participação. 

Participação Popular em São Paulo: duas 
concepções de cidadania 

Joana Aparecida Coutinho 
O objetivo é contribuir para uma reflexão sobre como os 

canais institucionalizados de participação popular (tomando
se como exemplo o Conselho Municipal de Saúde) tem 
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propiciado diferntes modos dos cidadãos participarem na 
gestão da política de saúde. Segundo a forma como esta foi 
concebida e quais as dificuldades que se apresentam na sua 
prática cotidiana. Para isso, enfoca-se dois momentos da 
atuação desses conselhos: o de sua formação, no governo da 
petista Luiza Erundina, nos níveis municipal, regional e dis
trital; e o da gestão malufista, com o PAS - Plano de Atendi
mento à Saúde -, que consiste em repassar para cooperativas 
formadas por profissionais da área da saúde o gerenciamento 
das unidades prestadoras de serviços nesta área. 

(CC-259) Civilização e Cidadania Tutelada no 
Pensamento Brasileiro (século XIX) 

O Amálgama da Nação 
Miriam Dohlnikoff 
Nesta comunicação será analiado o projeto nacional de 

José Bonifácio de Andrada e Silva. Os inúmeros escritos 
deixados por ele, ainda inéditos, evidenciam um projeto 
global e coerente, pelo qual se pretende molda a sociedade 
escravista segundo o padrão europeu de civilização. Para 
tanto, Bonifácio advogada a adoção de medidas que garantis
sem a ordem interna, o desenvolvimento econômico e a im
plementação de um projeto civilizatório. O que passava, no 
seu entender, necessariamente pela ampliação de um projeto 
civilizatório. O que passava, no seu entender, necessariamente 
pela ampliação da cidadania, englobando, todos os setores 
sociais, inclusive negros e índios. Tornar cidadãos todos, ou 
quase todos, os habitantes do território nacional implicava em 
aboli~ a escravidão, promover a reforma agráfia, a integração 
dos mdígenas e universalizar a educação. Só assim a 
civilzação poderia ser alcançada. Como acontecerá com ou
tros depois dele, Bonifácio acabou derrotado pelas con
tradições da sociedade escravista. 

Inclusão e Exclusão na Política Indigenista do 
Império. 

John Manuel Monteiro 
Enfocando o Brasil meridional no século XIX, este texto 

avalia o emprego dos conceitos de civilização e de raça na 
política indigenista da região. As políticas propostas não se 
basearam apenas nos padrões estabelecidos no pensamento 
social e científico dominante na época, como também levaram 
em conta as experiências práticas de missionários e sertanis
tas, no passado e na atualidade. 

A Alternativa Antiliberal: o Republicanismo 
Positivista em São Paulo. 

Angela Alonso 
. . Esta comunicação pretende analisar o movimento posi

tIvIsta em São Paulo nas últimas décadas do século passado 
em suas relações com o repub1icanismo. O objetivo é demon
strar a e~istênc!a ~e um.a .v~~tente positivista nas origens do 
RPR de Importancla e VISIbIlIdade bem maior do que a bibli
ografia especializada normalmente reputa. Procuro demon
strar, enfocando a atuação de Luís Pereira Barreto Alberto 
Salles e Silva Jardim, que o positivismo paulista con~truiu um 
~rojeto reformista anti liberal alternativo ao dos demais repub
lIcanos, do qual constava uma série de medidas de inclusão 
social. 



RESUMOS DAS 
COMUNICAÇÕES LIVRES 

Família e Poder: os Corrêa de Sá no Rio de Ja
neiro nos séculos XVI e XVII3 

Abdala Farah Netto (UERJ) 
Esta pesquisa tem por escopo analisar as implicações 

políticas, econômicas e sociais decorrentes do esta
belecimento da família Corrêa de Sá no Rio de Janeiro, desde 
a sua fundação até o final do século XVII, quando justamente 
encerra-se a permanência dos mesmos no poder governamen
tal. Para esta comunicação, propor-me-ei a estabelecer um 
debate historiográfico acerca do contexto supracitado, 
visando sempre vincar as diferentes abordagens dos autores 
perscrutados, além de, obvi31mente, levantar questões perti
nentes ao objeto estudado. E importante ressaltar que o pre
sente trabalho tem a função precípua de atender as exigências 
referentes à disciplina monografia, indispensável para a con
clusão do Curso de História (Bacharelado) da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. 

A padronização da descrição nos arquivos 
brasileiros 

Acácia Maria Maduro Hagen (Arquivo Histórico 
R.G. Sul) 

A padronização da descrição documental é um requisito 
fundamental para que se implementem sistemas de troca de 
informações entre instituições arquivísticas. Existem normas 
nacionais de descrição em alguns países, como os Estados 
Unidos, Reino Unido e Canadá, e a norma internacional 
ISAD(G) (Norma Internacional de Descrição Arquivística -
Geral), mas no Brasil esta discussão ainda não foi amplamente 
desenvolvida. Neste trabalho, apresentam-se as características 
principais destas normas, bem como os problemas para a sua 
implementação nos arquivos públicos brasileiros. Uma das 
maiores dificuldades encontradas é a necessidade de se ter, 
previamente à atividade de descrição, um arranjo da docu
mentação segundo os princípios de respeito à proveniência e 
à ordem originai, o que pressupõe um conhecimento adequado 
da evolução da estrutura e das funções da administração 
pública. Tal conhecimento deverá ser fruto do trabalho con
junto de arquivistas e historiadores, e ainda precisa ser feito. 

À vista armada: Cunha Mattos e a corografia de 
Minas Gerais 

Acácio J. Lopes Catarino (UFPB) 
Relativamente obscurecida perante os registros da pas

sagem dos estrangeiros pelo Brasil nas primeiras décadas do 
Oitocentos, uma rica linhagem narrativa havia se configurado 
no império luso-brasileiro sob o formato de memórias, coro
grafias e itinerários. No limiar da descolonização, destacam-se 
entre seus autores militares especializados na engenharia e 
artilharia, herdeiros de saberes técnicos que remontam a 
Vauban. Sua participação constitui um índice da crescente 
proximidade entre preocupações que poderiam tornar-se 
como científicas e projetos de poder que procediam em 
primeira instância da iniciativa de círculos nucleares da 
Coroa. Esta interlocução conforma o caráter pragmático deste 
veículo privilegiado de transmissão de experiências por todos 
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os domínios portugueses. Inspetor nos Arsenais de Pernam
buco e Rio, governador das armas de Goiás e deputado por 
Minas Gerais, os escritos do Marechal Cunha Mattos eviden
ciam um novo patamar de representação do Brasil no interior 
daquela tradição. Fundador do IHGB, não pode ser 
desprezada a influência de suas proposições na construção de 
uma História para a jovem nação. 

Ensino de História e cidadania 
I}dair Carvalhais Júnior (UFMG) 
E patente uma separação entre a produção de con

hecimento - reservada aos Departamentos de História - e 
o ensino, como reprodução deste conhecimento - destinado 
aos docentes das escolas de 10 e 20 graus. 

Tal separação nos parece não contribuir para a construção 
de cidadãos conscientes, críticos e participativos,já que repro
duz, em suma, a divisão entre o pensar e o fazer. 

Este trabalho, que parte do pressuposto da não inevitabili
dade desta separação, procura responder a algumas questões, 
dentre às quais: de que maneiras é possível superar tal 
separação? Quais os limites para a produção de conhecimento 
nas escolas de lo e 20 graus? Qual a natureza do con
hecimento eventualmente produzido? Quais as condições ne
cessárias para que tal conhecimento se efetive? 

A dívida pública interna durante o Império 
Adalton Franciozo Diniz (USP) 
A historiografia brasileira recente, surgida a partir de 

meados deste século, deu maior ênfase à dívida externado País 
no século XIX. O endividamento era visto como um dos 
mecanismos fundamentais com o qual se exercia o domínio 
externo sobre a economia brasileira. Daí que ela fosse o foco 
das atenções num período marcado pela preocupação com o 
desenvolvimento econômico autônomo do Brasil. 

Contudo, os dados disponíveis demonstram que em raras 
ocasiões o volume da dívida externa excedeu ao volume da 
divida pública interna e, ao final do Império, esta última era 
mais de duas vezes superior à primeira. Por sua vez, em 
conseqüência, as despesas com o serviço da divida pública 
interna eram superiores às despesas com o serviço da dívida 
externa. Por outro lado, várias fontes apontam que a adminis
tração da dívida interna era objeto de permanente consulta 
entre diversos setores da sociedade brasileira. 

O estudo deste aspecto da história financeira do Brasil, por 
conseguinte, revela características fundamentais da economia 
e da sociedade brasileira durante o Império. 

A globalização desde uma perspectiva crítica 
Adelaide Maria Gonçalves Pereira (UFCE) 
Francisco José Pinheiro (UFCE) 
A ampliação midiática do chamado processo de globali

zação compõe um quadro que aponta para a tentativa de 
construção de determinados consensos conservadores em 
torno da questão. O tema da globalização, difundido a partir 
de formulações finalistas dos apologetas do mercado, mas 
com repercussão o interior da academia e evidente rebati-



mento na recente produção intelectual, pretende ser por nós 
analisado neste trabalho, com o propósito deTecuperar o tema 
desde uma perspectiva crítico analítica. Assim, adotamos 
como contraponto ao cânone conservador, um ponto de vista 
crítico que pode ser qualificado como de um intelectual contra 
ordem, James Petras. A partir do aporte conceitual oferecido 
por Petras, é nosso propósito observar neste ensaio os difer
enciados níveis de repercussão da globalização no mundo do 
trabalho, com ênfase particular nos processos que evidenciam 
a reelaboração de hierarquias no chão da fábrica. 

Conhecimento histórico e tecnologia digital: no
vos suportes 

Ademir Pereira dos Santos (UNIVAP) 
Na produção e divulgação de estudos históricos, tem pre

dominado até o momento, o uso do suporte físico livro e por 
decorrência, o discurso verbal, marcado pela linearidade, a 
despeito do uso de imagens, via de regra como ilustrações ou 
fonte primária complementar na melhor das hipóteses. 

Apresenta-se aqui os novos objetos, novas abordagens e 
outros problemas, para a concepção de novos suportes para a 
apresentação de estudos historiográficos, suscitados pela in
trodução da tecnologia digital, o CD-Rom, rede de compu
tadores (Internet), softwares ... 

A Argentina de Sarmiento no contexto ideológico 
do século XIX 

Adriana Gomes (UER}) 
A Argentina no século XIX no período do governo de 

Sarmiento era dominada pela ordem deste século, a supe
rioridade da "raça" branca e o progresso que países brancos 
tinham por terem a sua população desta cepa. 

O objetivo de Sarmiento era construir uma nação moderna 
na Argentina, com o auxílio de um complexo de idéias e um 
conjunto de imagens, onde incentivava-se a imigração em 
massa de "europeus qualificados" a fim de direcionarem a 
Argentina ao progresso como estavam os seus países, que 
passariam a ser cidadãos argentinos sem nenhum obstáculo e 
reverteriam a situação de barbárie a qual a Argentina, na ótica 
de Sarmiento, fazia parte. 

A la Macrobipolaridade da História: Tordesilhas 
Adriana Machado (UER}) 
A História como objeto de um processo de elaboração está 

diretamente ligada à noção de sentido e de fim, apesar de no 
mundo moderno tais conceitos terem sofrido crescente ausên
cia. Doravante, o problema da ação na História, é que a política 
só concebe legitimidade se houver um sentido prévio à ação, 
pois ela vale enquanto parte de uma realização, de um sentido 
maior, e esse sentido não está na política enquanto eventos, 
como denota Hannah Arendt em O conceito de História An
tigo e Moderno, mas na sua contribuição enquanto processo 
histórico. Assim, com a finalidade de trabalhar o meu pressu
posto teórico, concatenei uma linha de análise que engloba a 
disputa pelo poder e os acordos diplomáticos ibéricos, em sua 
vertente política, que ao longo da segunda metade do século 
XV dá a dimensão européia e ultramarina a marca do início 
do mundo moderno, período que historicamente mapeia as 
relações entre Portugal e Castela: a luta pela afirmação das 
fronteiras e por uma poderosa supremacia, os jogos de inter
esses ultramarinos e o confronto militar. A linha mestra para 
o desenvolvimento desta monografia é exatamente esta 
efervescência política das relações luso-castelhanas e os seus 
antagonismos: os sentimentos de amizade e desconfiança, as 
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alianças e rupturas, as aproximações e afastamentos, em suma, 
estas interligações que marcam a geografia política na qual, 
posteriormente, a América colonial portuguesa inserir-se-á. 

Inquisição e poder: para além do processo in
quisitorial 

Adriana Romeiro (UFMG) 
Estabelecendo como ponto de partida as inúmeras irregu

laridades do processo inquisitorial de Pedro de Rates Hen
equim e os bastidores de sua trajetória pelos cárceres do Santo 
Ofício, os texto propõe-se a investigar os usos e abusos a que 
o tribunal inquisitorial estava sujeito, convertendo-se, muitas 
vezes, em instrumento de repressão de crimes de natureza 
essencialmente política. Trata-se de proceder a uma análise 
crítica dos estudos mais recentes sobre a atuação da Inquisição 
portuguesa, chamando a atenção para as implicações de uma 
abordagem que tende a restringir a ação desta à esfera dos 
problemas relativos à moral e a religião. Neste sentido, o 
processo inquisitorial de Henequim impõe ao historiador a 
necessidade de se redimensionar a visão do Santo Ofício como 
instituição incorrupta e impermeável à manipulação política, 
ao mesmo tempo que fornece elementos para uma reflexão 
sobre os limites da documentação inquisitorial como fonte 
para a história. 

Ação coletiva na Europa Moderna 
Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira (UFOP) 
Nesta comunicação objetiva-se a discussão sobre os meios 

de ação coletiva existentes na sociedade européia na Idade 
Média, especialmente aqueles com um grau relativamente 
acentuado de articulação de interesses, como os corpos de 
ofício e a guildas de mercadores. Para o desenvolvimento 
deste trabalho, será discutida uma recente bibliografia dedi
cada ao estudo da lógica da ação coletiva na Europa dos 
períodos medieval e moderno. 

A juventude da pátria a(r)mada: o CEC em For
taleza 

Afonsina Maria Augusto Moreira (PUC-SP) 
O propósito central do trabalho ora em curso caracteriza-se 

como um esforço no sentido de compreender as múltiplas 
relações existentes entre o Estado Novo (1937-1945), o na
cionalismo, e a juventude. Para efeito de melhor sistemati
zação desse objetivo, centramos nossas reflexões sobre o 
aprimoramento físico e eugênico, bem como o disciplina
mento moral, pleiteados - por um estado nacionalista de 
traço marcantemente autoritário - para a juventude 
brasileira. Nesse sentido dirigimos nossos estudos para o 
Centro Estudantal Cearense que se consolida em Fortaleza 
neste contexto em que se preza por uma ação educativa junto 
à mocidade. A documentação utilizada na elaboração dessa 
análise resume-se no seguinte: Jornal O Povo; Diário Oficial 
do Poder Executivo do Estado do Ceará; Revista Cultura 
Política (DlP); Regulamento do CEC; Regimento da política 
estudantal; Folha Estudantal (CEC) e O Policial (P.E.). 

o comércio de São João del-Rei em 1830-32 
Afonso de Alencastro Graça Filho (FUNREl) 
As licenças municipais encontradas, ainda que restritas a 

poucos anos, nos permitem ampliar a parco conhecimento que 
possuímos sobre nosso objeto de pesquisa, ao fornecerem os 
nomes e ramos de negócio dos principais atacadistas de São 



João del-Rei. Tratam-se de 1.029 licenças, cobrindo o período 
de janeiro de 1830 a setembro de 1832. Momento de destaque 
de seu comércio, particularmente no papel de abastecedor de 
alimentos para a cafeicultura fluminense. 

O cruzamento dessas informações, em fase de elaboração, 
com as dos inventários post-mortem, existentes no acervo do 
Museu Regional de São João del-Rei, possibilitará a recon
strução da trajetória de algumas as riquezas locais e a apreen
são parcial do padrão de acumulação do comércio da cidade. 
Aspectos que desejamos apresentar em nossa comunicação. 

o discurso e a política trabalhista no surgimento 
de uma cidade industrial - Franca/SP (1945/1955) 

A.gnaldo de Sousa Barbosa (UNESP) 
Esta comunicação tem como objetivo central a análise do 

discurso e da ação política empreendidos pelas correntes 
ligadas ao trabalhismo na cidade de Franca, interior do Estado 
de São Paulo, entre os anos de 1945 e 1955. Movimento que 
emerge como importante instrumento na construção da iden
tidade política da classe trabalhadora no Brasil, o trabalhismo 
adquire, a partir de meados dos anos 40, dimensão e signifi
catividade consideráveis na política nacional, tornando-se, 
mesmo, uma "ideologia" que propunha projetos e alternativas 
de organização da sociedade. Em Franca, o florescimento do 
movimento trabalhista coincide com o início do processo de 
sua consolidação como cidade industrial e tipicamente op
erária, fazendo da massa emergente de trabalhadores urbanos 
e fabris os principais "alvos" do seu discurso político; por 
outro lado, o trabalhismo tornou-se a principal corrente 
política local até finais dos anos 50. Interessa-nos, portanto, 
nesta apresentação, refletir acerca da política trabalhista na sua 
relação com o surgimento de novos atores no q:nário político 
local, bem como com a nova configuração econômica que 
Franca passa a ter a partir desse momento histórico. 

Cidadania imposta, a política de nacionalização 
de Vargas nos anos 30 

A.lbene Míriam F. Menezes (UnB) 
Este trabalho faz parte de uma pesquisa sobre as relações 

bilaterais teuto-brasileiras no período de 1889 a 1942. 
Das questões que se desdobram no recorte de tempo 

delimitado, enfocamos a problemática do processo de nacion
alização das minorias étnicas, encetado pelo Governo Vargas 
nos anos 30. Com este recorte temático se analisa o signifi
cante, política de nacionalização, sob a perspectiva de seus 
significados nas relações teuto-brasileiras, assim como no 
espectro da diversidade cultural no Brasil. 

Famílias distinguidas, a gente baixa, o público e o 
privado no Paraguai da Pós-Guerra da Tríplice 
Aliança 

Alberto Moby Ribeiro da Silva (UFF) 
Já são relativamente conhecidas as condições em que se 

encontrava o Paraguai ao final da guerra contra a Tríplice 
Aliança: destruição e miséria para a ampla maioria da popu
lação sobrevivente - que, aliás, era escassa e composta, em 
sua maioria de mulheres, crianças e velhos. Os governos 
posteriores ao conflito, em geral defensores de uma sociedade 
liberal, incapazes de compreender e de atender aos anseios das 
populações mais pobres, acabaram, quase que infalivelmente, 
por defender soluções autoritárias para cercear, proibir ou 
regulamentar o que era visto como símbolo do atraso, da 
barbárie: os hábitos, costumes e manifestações culturais da 
chamada gente baixa ou de terceira classe. Enquanto isso, a 
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vida e as futilidades das famílias distinguidas eram ampla
mente divulgadas e exaltadas na imprensa do Pós-Guerra. O 
objetivo desta comunicação é apresentar um quadro do 
período, ensaiando algumas reflexões sobre os limites do 
pensamento liberal no Paraguai das três últimas décadas do 
século XIX, com ênfase especial para a propaganda ideológica 
sobre o papel da mulher, e como as mulheres das famílias 
distinguidas e as da gente baixa reagiram aos preceitos liberais 
da época a respeito delas. 

São João del-Rei e o Teatro de Revista 
Alberto Tibaji (FUNREl) 
São João del-Rei é uma cidade com um passado teatral 

importantíssimo e ainda pouco conhecido. O aspecto que 
exploraremos nesta comunicação será a relação que a elite 
local mantinha com este teatro. Trataremos das peças de teatro 
de revista montadas pelo "Clube Teatral Arthur Azevedo", um 
dos grupos de teatro amador mais importante que já houve na 
cidade. V árias destas peças eram escritas e/ou representadas 
pela elite local. Sendo este gênero teatral considerado inferior 
e profano, nossa pergunta é: por que a elite são-joanense 
preferia nitidamente este gênero dramático numa cidade de 
tradição religiosa tão presente? Para respondê-Ia, pensaremos 
a relação teatro de revista/elite local dentro do binômio "con
trole social/circularidade da cultura". Serão utilizadas as 
seguintes peças manuscritas ou datilografadas do Acervo do 
"Clube Teatral Arthur Azevedo" sob a guarda da FUNREI: 
Tim tim por tim tim (várias representações; autor português); 
Número um (1917, autor local); São João del-Rei (1934, autor 
local); Terra das Maravilhas (1938, autor local). Além das 
peças serão utilizadas entrevistas e jornais locais. 

Tutela de órfãos: o aparato jurídico-legal 
Alessandra David (UNESP) 
A tutela era o canal institucional usado pela sociedade de 

Franca no século XIX, para o encaminhamento de crianças 
desamparadas para instâncias consideradas utilitárias. Anal
isarei o modo como funcionava a tutela, tanto no aspecto legal, 
fornecido pelas fontes impressas, quanto pelos aspectos infor
mais, ou seja, pelas alusões à situação de tutelados e tutores, 
contidos nos processos de tutela. 

Entre pierrots e lundus: o carnaval na Belém dos 
modernistas, 1923-1926 

Alessandra de J. Sodré Batista (UFPA) 
Na Belém do início do século surgiu os novos, grupos de 

literatos que tinham por objetivo produzir uma arte genuina
mente nossa. Para divulgar estas idéias e suas produções; 
fundaram uma revista na década de 1920, a Belém Nova. 

Apesar do discurso de produzir uma arte nacional, o car
naval belemense, que se misturava com outras práticas com 
lundus, cobras grandes, etc., tipicamente regionais, não apare
cem nas crônicas dos literatos da Belém Nova. Ao contrário, 
na fala dos novos, essa festa parece celebrar personagens 
tipicamente europeus, como pierrots, colombinas e arlequins. 

O carnaval surge, assim, como um campo de diálogo entre 
os literatos e os sujeitos que misturam à festa suas práticas e 
tradições. Esse dialogo conflituoso entre esses dois grupos é 
no que se constitui o objeto desse trabalho. 

o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes: 
a Educação e o Regime Militar (1964-1984) 

A.lessandra Figueiredo Bittencourt (U FP B) 



o presente trabalho constitui-se em uma das temáticas 
desenvolvidas no projeto de pesquisa sobre a história do 
Centro de ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), da 
Universidade Federal da Paraíba. 

Através deste projeto maior, pretende-se recuperar a 
memória histórica daquele Centro desde as suas origens ainda 
enquanto Faculdade de Filosofia. 

A temática que ora pretende-se abordar prende-se ao papel 
desempenhado pelo CCHLA face à política educacional auto
ritária advinda dos ideais militaristas promotores do golpe de 
64. Em síntese, pretende-se descortinar os desafios vividos por 
este Centro frente à repressão instalada a partir do Golpe de 
1964 e às novas diretrizes elaboradas pela Ditadura Militar. 

Um brasileiro da gema: contribuição da obra de 
Manuel Arruda da Câmara para a formação da 
Pátria (1790-1811) 

Alex Gonçalves Varella (FIOCRUZ) 
Nosso objetivo é mostrar a importância de Manuel Arruda 

da Câmara para o progresso das ciências no Brasil. A prática 
científica do nosso cientista tinha como meta ajudar a resolver 
os problemas da sua Pátria, do seu País, do Brasil. A ciência 
deveria ser utilizada para o bem estar da sua sociedade e, ao 
mesmo tempo, ajudara a forjar a brasilidade (devemos lembrar 
que a palavra mazombo já não se encontrava mais no vo
cabulário de Arruda da Câmara). Por outro lado, a defesa do 
americano, a exaltação da natureza brasileira frente às 
acusações dos europeus e o desenvolvimento de uma prática 
científica autônoma, não mais vinculada à da metrópole, 
contribuíram para conformar um ambiente cultural renovador, 
permitindo a tomada de consciência do Viver em Colônias e, 
conseqüentemente, o aparecimento de idéias políticas pró-in
dependência. Neste sentido, podemos considerar o botânico 
Arruda da Câmara como um precursor da independência do 
Brasil. 

Providência e Necessidade: o 
Natureza no pensamento ilustrado 
Vandelli Portugal- 1771-1808 

Alexandre da Cunha Costa (UFF) 

conceito de 
de Domingos 

Este trabalho tem por objetivo examinar a complexidade 
de questões e idéias que envolveram a elaboração do conceito 
de Natureza pelo naturalista italiano Domingos Vandelli 
(1730-1816), conceito que serviu de fundamento para uma 
nova forma de pensar ilustrada, assimilada e reproduzida por 
um segmento importante da intelectualidade portuguesa em 
fins do século XVIII, constituída pelos homens de ciência, que 
passavam a concorrer - na esfera sócio cultural, por um lugar 
de destaque nos quadros institucionais da monarquia por
tuguesa. O período analisado abrangerá um recorte histórico 
importante para afirmação social desse segmento e da cultura 
ilustrada que representavam, situado entre a reforma 
pedagógica da Universidade de Coimbra implantada em 1772 
e a transferência da Corte para o Rio de Janeiro em 1808, 
momento em que a ordem político-social da monarquia por
tuguesa foi ameaçada pelos desdobramentos do conflito an
glo-francês . A História Natural, Original, s/do (Biblioteca 
nacional do Rio de Janeiro. Manuscritos 24,4,13), obra 
inédita, constitui aqui o principal terreno documental onde 
examinaremos este conceito e o ponto de contato das idéias 
ilustradas com a realidade, confrontadas com outras memórias 
e escritos desse mesmo autor. Analisar o conceito de Natureza 
nesse momento finissecular é também analisar a afirmação de 
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discursos e formas de pensar que concorriam com outros 
discursos e pensamentos pela legitimidade jntelectual nas 
esferas de saber e poder da monarquia portuguesa. No pen
samento ilustrado de Vandelli, a Natureza condicionava uma 
dupla pedagogia, conciliando uma moral religiosa - com
patível com os valores de um homem cristão e civilizado, com 
uma função pragmático-científica, que forneceu as bases para 
um novo pensamento econômico desenvolvido em finais do 
setecentos, sendo Vandelli um dos seus principais repre
sentantes. 

"Entre cantos e chibatas": a pobreza em rima rica 
na música de João Bosco e Aldir BIanc 

Alexandre Felipe Fiúza (UFPB) 
Nosso trabalho, desenvolvido na disciplina "Seminário de 

Pesquisa em História Social da Arte", tem o objetivo de 
discutir como a História e a Memória são (re)vistas na música 
de João Bosco e Aldir Blanc. 

A experiência de João Bosco no circuito universitário, 
aliado à genialidade do psiquiatra Aldir Blanc, gerou uma das 
mais produtivas duplas da música popular brasileira. Baseado 
numa bibliografia que discute Memória e Sociedade, estabele
cemos sua relação com as composições da dupla, buscando 
refletir sobre a constante alusão ao cotidiano das classes mais 
pobres e à História. 

o dia de Guariba 
Alexandre Marques Mendes (UNESP) 
A comunicação é parte do trabalho que vimos desenvol

vendo no programa de pós-graduação em Historia, na referida 
instituição, sob a orientação da Profa Dra Laima Mesgravis. 

Na madrugada do dia 15 de maio de 1984, bóias-frias 
deflagram em Guariba, cidade do interior de São Paulo, um 
movimento grevista com dimensões e resultados inéditos. Um 
clima de perplexidade e descontentamento coletivo foi um dos 
condutores dessa forma de reivindicação, marcada pela 
revolta e muita violência. 

A intenção maior da pesquisa, em fase terminal, não é 
apenas abordar novas versões destes fatos através de de
poimentos, mas, sobretudo, procurar contextualizar e inserir 
nestes acontecimentos a trajetória histórica do surgimento e 
desenvolvimento dessa nova categoria social que se tornou o 
trabalhador volante, temporário ou bóia-fria no universo so
cial da cidade de Guariba, assim como nas agroindústrias 
açucare iras da região. 

Imagens da Revolução Farroupilha 
Alexandre Miranda de Almeida (UFRJ) 
Em 1935, devido à comemoração da Revolução Far

roupilha, uma certa memória desse evento estava tentando 
fundar-se. E, para isso, foi proposto nos volumes de 
comemoração da Revolução Farroupilha do Instituto 
Histórico do Rio Grande do Sul um monumento ao herói 
Bento Gonçalves. A análise versa justamente sobre a Repre
sentação produzida por esse monumento dedicado à memória 
deste herói. 

Morte e cidadania nos testamentos coloniais da 
Vila Real de Sabará 

Alexandre Pereira Daves (UFMG) 
Os rituais de sepultamento no século XVIII mineiro pre

screviam a condição jurídica e social do defunto. A vontade 
do moribundo, expressa os testamentos da época, estava limi-



tada pela instituição eclesiástica e pelas irmandades leigas, 
controladoras do último transe. Mesmo assim, o testador 
planejava detalhadamente todo o cerimonial, desde o cortejo 
até a descida do corpo amortalhado ao túmulo, esse localizado 
no interior das igrejas. A democratização deste espaço sagrado 
e reservado aos mortos foi um processo lento, que envolveu 
mudanças na sociabilidade dos vi vos para com os seus mortos. 
Ao que tudo indica, no transcorrer do XVIII, a consciência 
coletiva do destino da espécie sinalizava para uma sensibili
dade mais individualizada do cidadão setecentista frente à 
morte e aos signos do Além. Essas representações aparecem 
com freqüência nas disposições testamentárias. Quando se
riadas tornam-se verdadeiros termômetros de mudanças de 
mentalidades, projetadas em atitudes que vão desde a preocu
pação com a salvação da alma até o medo de ser enterrado 
vivo. 

Palavras-chave: morte -cotidiano - testamentos - sepul
turas - irmandades. 

Visões de mundo difundidas pela TV e o ensino 
de História no 10 Grau: um vínculo possível? 

Alexia Pádua Franco (UFU) 
Esta comunicação pretende apresentar a trajetória, os fun

damentos teórico-metodológicos de uma pesquisa de mes
trado em desenvolvimento no Mestrado em Educação da 
Universidade Federal de Uberlândia, intitulada Visões de 
Mundo difundidas pela TV e o Ensino de História no 10 grau: 
um vínculo possível? 

Esta pesquisa visa, através da análise dos programas mais 
assistidos no ano de 1996, por alunos de 10 a 14 anos que 
cursavam de 5a a 8a séries, e das aulas de história ministradas 
a estes alunos neste mesmo, investigar uma afirmativa que 
tem-se tornado comum nas propostas curriculares de História 
mais recentes, nos discursos dos educadores em geral e dos 
professores de História: a escola e o ensino de história pre
cisam e podem contribuir na formação de alunos capazes de 
fazer uma análise crítica das informações veiculadas pela TV, 
ou seja, na formação de telespectadores críticos. 

Projeto de Gestão Documental 
Alice Vargas (DMAE e UFRGS) 
O Departamento Municipal de Água e Esgotos da Prefei

tura Municipal de Porto Alegre - DMAE, buscando a melhoria 
dos serviços de arquivo e visando a implementação de uma 
Política de Preservação do seu patrimônio documental, desen
volveu o Projeto de Gestão Documental. As etapas do Projeto 
contemplaram a criação de Comissão Permanente de 
A vali ação Documental, levantamento da situação dos depósi
tos de documentos, registro fotográfico dos depósitos, seleção 
e remoção de acervos, reuniões de divulgação e sensibilização 
do Projeto e dos Fundamentos de Arquivologia, desen
volvimento de recursos humanos nas técnicas arquivísticas e 
assinatura de convênio para assessoria em arquivo. 

Pensamento feminino no Chile e Argentina (1900-1930) 

Alícia Noemí Salomone (Universidad de Santiago 
de Chile) 

Claudia Carrillo Figueroa (Universidad de 
Santiago de Chile) 

Esta comunicação se enquadra na história do pensamento 
latino-americano, em uma perspectiva de gênero. Procura 
uma revisão da postura tradicional dos estudos neste campo, 
uma vez que estes não têm considerado a contribuição femin
ina produção intelectual do continente. Isto implica no desen-
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volvimento de duas linhas de análise: 1) reconsideração da 
produção ensaística vinculada, desde o século XIX, à busca 
de identidades nacional e cultural; 2) observação da expressão 
intelectual feminina em sua multiplicidade de formas discur
sivas (jornalismo, novelas, poesia, conto, cartas, depoimentos, 
etc.), atentando para sua especificidade. Esta perspectiva me
todológica permite recuperar um conjunto textual, produzido 
por homens e mulheres, mas silenciado por um enfoque 
tradicional, e ampliar o horizonte sobre a produção das idéias 
na América Latina. Seu objetivo é revisar a produção en
saística feminina, particularmente a chilena e argentina, nas 
primeiras décadas do século XX, através do pensamento de 
Gabriela Mistral e Victória Ocampo, em busca de elementos 
que permitam um abordagem comparativa. 

A visão do movimento operário da la República 
sobre o crime 

Alinnie Silvestre Moreira (UFRJ) 
A apresentação irá deter-se em uma reJeitura do autor 

anarquista Everardo Dias, em sua obra: Bastilhas Modernas. 
Buscando chegar a novas abordagens no sentido de contem
plar uma parte do projeto de monografia de final de curso e 
futuro projeto de pesquisa, cujo tema e proposta será buscar o 
olhar do movimento operário da 1 a. República sobre o crime, 
este enquanto infração da lei, na tentativa de comparar por 
meio de seus periódicos e boletins internos, este olhar com o 
das grandes elites intelectuais brasileiras. 

A Religiosidade dos Confrades Negros em Minas 
Gerais no século XVIII 

Alisson Eugênio (UNESP) 
Alguns estudiosos da religiosidade se inclinam diante da 

tese que apresenta a religião enquanto mantenedora da ordem 
social, na medida em que ela funciona como amortecimento 
dos impactos sociais sobe os oprimidos, sendo que a prática 
religiosa é a manifestação da busca de consolo no além para 
as amarguras cotidianas. 

Se partirmos do presusposto de que a realidade é multi
facetada, é possível aceitar a tese acima, desde que com
provada, sem, no entanto, generalizá-Ia, já que outras; leituras 
da religiosidade podem ser feitas, se pudermos comprová-Ias. 

Sendo assim, o objetivo desta comunicação é apresentar a 
religiosidade dos negros inseridas nas confrarias religiosas 
das Minas Gerais setecentistas enquanto críticas à ordem 
escravista, a partir das festas em homenagem a seus padroeiros 
(as). 

1793-94; 1893-94: Espectros franceses na 
República brasileira 

Almir de Carvalho Bueno (UFRN) 
A comunicação pretende sugerir, a partir da análise de 

jornais da época no Rio Grande do Norte, analogias - mais 
imaginárias que reais - entre a situação da França no "Ter
ror" e a do Brasil durante o governo do Marechal Floriano 
Peixoto (que era visto pelos opositores como o "Robespierre 
tupiniquim" e pelos partidários como o "salvador da 
República"). Sugere também que o "jacobinismo" foi um dos 
constantes espectros que rondou, no discurso e na ação de 
muitos de nossos republicanos, a vida política da então novís
sima república brasileira. 



o Instituto Histórico do Ceará - Memória, Rep
resentações e o Pensamento Social Cearense no final 
do século XIX 

Almir Leal de Oliveira (UFCE) 
A produção de uma memória social e historiográfica do 

Instituto Histórico do Ceará está definida e delimitada no 
campo das representações sociais. O estudo pretende investi
gar os mecanismos utilizados na construção de uma memória 
para a região, os caminhos percorridos pelos construtores 
desta historiografia e ainda, como se definiram os elementos 
ordenadores do pensamento social cearense, enquanto ações 
transformadoras de uma determinada memória em referências 
ideológicos. Objetiva-se compreender os discursos que estru
turam o pensamento comum da elite cearense na sua con
strução. A memória estabelecida do passado deste grupo será 
o elemento aglutinador de perspectivas sociais e políticas, 
formador de uma justificação sócio-ideológica e revelador da 
construção das identidades, da produção e reprodução do 
poder. A pesquisa se desenvolve, portanto, na análise da 
produção intelectual e no seu consumo (cultural). Caminhar 
nessas duas direções poderá ser a possibilidade de entender a 
ação do Instituto do Ceará na sua historicidade de produtor e 
difusor de uma memória e os seu significados para a orde
nação de uma realidade social no Ceará no final do século 
XIX. 

A dimensão sócio-econômica da cidadania: o dis
curso do empresariado nacional sobre o bem-estar 
social nos anos 40 

Almir Pita Freitas Filho (UFRJ) 
Esta comunicação analisa os principais argumentos pre

sentes no discurso do empresariado nacional relacionados 
com a criação de uma rede assistencial voltada para os trabal
hadores do setor industrial nas décadas de 40 e 50. Partindo 
da clássica divisão de T.H. MARSHALL do conceito de 
cidadania em três partes, a civil, a política e a social, enfati
zamos a dimensão sócio-econômica que, também nos países 
berço do capitalismo, estava sendo construída naquela con
juntura histórica. E, embora fosse um processo que se desen
rolava na maioria dos países capitalistas ocidentais, no Brasil 
ganhava um significado distinto, face à difusão ainda restrita 
dos componentes civil e político da cidadania, e da necessi
dade de se incrementar o desenvolvimento econômico, tendo 
por base o setor industrial. A análise toma como referencial 
os discursos do líder industrial EUV ALDO LODI, além de 
depoimentos de outros empresários e educadores que partici
param da implementação de um projeto assistencialista con
substanciado na criação do SESI em 1946. 

As mulheres e a imprensa na Paraíba dos anos 20 
Alômia Abrantes da Silva (UFPB) 
Modeladora e, em alguns casos, porta-voz da mulher 

urbana. Assim a Imprensa no Brasil atua com relação a con
dição feminina no início deste século. Na Paraíba, de forma 
particular, esta atuação conhece um momento de grande in
tensidade nos anos 20, quando alguns dos principais periódi
cos locais debatem com avidez o papel social da mulher na 
eminente sociedade moderna. Tal debate propicia o vigora
mento da presença feminina nas páginas dos jornais e revistas, 
elaborando seções, assinando artigos. A Imprensa passa então 
também a ser modelada por e para as mulheres. Nesta relação, 
reflete-se a construção de vários perfis femininos - as me
lindrosas, as feministas, as intelectuais e donas-de-casa - e, 

em torno destes, a sociedade paraibana modifica e/ou reafirma 
seus valores. 

Estado Novo e colaboracionismo estudantil 
Altemar da Costa Muniz (UECE) 
A caracterização do aparato disciplinador, repressor e 

fiscalizador do Estado Novo na produção historiográfica, 
muitas vezes foi vinculada a órgãos governamentais como o 
DIP, ou de organismos da sociedade civil como a Igreja e 
sindicatos controlados pelo Ministério do Trabalho. Entre
tanto, em nossa pesquisa sobre o Centro Estudantal Cearense 
e sua relação com o Governo do estado do Ceará no período 
de 1931 a 1943, percebemos uma colaboração estreita e uma 
grande sintonia de ação entre estudantes e governo. Como 
exemplo podemos dizer que a referida entidade era recon
hecida como de utilidade pública pelo governo estadual do 
qual recebia verbas, bem como da prefeitura e do governo 
federal. Era encarregada de fazer a identificação dos estudan
tes através de uma caderneta estudantil, pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, que a encarregava também de 
responder por estudantes pobres quando de insenção das taxas 
escolares nas escola públicas, e de fiscalizar e mesmo prender 
estudantes que se comportassem de forma indigna nos cine
mas da cidade de Fortaleza, além de possuir uma abrangente 
área de atuação na vida estudantil do período como provam 
seus departamentos que incluíam desde aspectos culturais à 
assistencialistas, dificultando qualquer iniciativa organi
zacional paralela. Tal caso permite uma leitura sobre as formas 
de controle não-oficiais que caracterizam o período em 
questão. 

Levantamento histórico-bibligráfico da História 
Política Cearense (1887-1996) 

Altemar da Costa Muniz (UFCE) 
Tal trabalho é parte das atividades do GT de História 

Política do Ceará, surgido em abril de 96, que faz parte do 
Núcleo de Documentação Cultural (NUDOC) do curso de 
História da Universidade Federal do Ceará (UFC) e vinculado 
ao GTHP da ANPUH nacional. Desde o início de nossos 
trabalhos, o GTHP procurou nas discussões das novas 
abordagens teorico-metodológicas da História Política, ob
jetivar uma atividade de pesquisa que colocasse em discussão 
a produção de História Política de nosso Estado. Optamos pelo 
levantamento bibliográfico, tomando como referencial, o tra
balho coordenado pela Professora Maria Helena Capelato 
sobre a produção da pós-graduação em História no Brasil de 
1985-1994. Listamos mais de treze acervos onde realizamos 
as pesquisas englobando desde o Instituto Histórico Cearense 
- fundado em 1887 - até mestrados. que vão desde a Saúde 
Pública ao Direito, visando captar as várias visões, temáticas, 
objetos e abordagens de história política nestes trabalhos e 
obras publicados, contextualizando-os nos períodos em que 
foram produzidos. 

Homens do Mar: marinheiros e oficiais na ar
mada brasileira (1880-1910) 

Álvaro Pereira do Nascimento (UNICAMP) 
O artigo analisará o livro Política Marinha escrito por um 

oficial da armada em 1911. É de autoria anônima e aborda a 
revolta dos marinheiros de 1910 chefiada pelo marinheiro 
negro João Cândido. Suas interpretações partiram das difer
enças raciais, apontando alguns "vícios" que, segundo ele, 
eram inatos ao elemento negro. Razão pela qual ficaria o negro 
impedido de alcançar os costumes e valores próprios da 
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civilização ocidental. Com esse argumento, o autor procurou 
descaracterizar a luta dos marinheiros, mormente negros, por 
liberdade e cidadania na sociedade brasileira de então. Outros 
oficiais contemporâneos à revolta escreveram sobre o assunto 
e terão seus textos analisados. 

Estando o preconceito racial presente na atualidade, o que 
põe em discussão os espaços ocupados pelo negro na so
ciedade brasileira e, por conseguinte, o seu direito à cidadania, 
espero recapitular um momento importante de reivindicação 
e conquista do negro durante a revolta dos marinheiros de 
1910. 

Copa do Mundo de 50 - Nação, confronto e der
rota 

Álvaro Vicente do Cabo (UFRJ) 
Analisando o discurso da imprensa e a escassa literatura 

esportiva, buscarei demonstrar a importância da realização da 
Copa do Mundo de Futebol de 1950 para a nação brasileira, 
assim como os efeitos da inesperada derrota ocorrida na final 
perante o Uruguai. A importância do futebol para a nossa 
identidade nacional e a relação de conflito existente nas par
tidas desse esporte serão abordadas a partir desse estudo de 
caso sobre o maior evento esportivo realizado em nosso país. 

o ensino da História e a ilusão da cidadania 
Allira Batalha Alcântara (UFF) 
O surgimento da disciplina História está vinculada ao 

Estado cujo papel foi a formação do cidadão político, dentro 
da necessidade de se construir uma identidade coletiva comum 
à nação. 

O ensino de História, nesta perspectiva, centrou-se na 
questão política, de uma forma romantizada criando mitos, 
símbolos e heróis a fim de legitimar esse Estado Nacional. 

Propomo-nos a discutir as implicações no plano político, 
epistemológico e pedagógico dessa história. Igualmente, in
dagamos-nos que memória e qual visão de cidadania essa 
História vem perpetuando. 

A infância escrava no agro fluminense 
Ana Cláudia Quinta Pereira (UFRJ) 
O trabalho desenvolvido, no âmbito da história de

mográfica da escravidão, tem como problemática central a 
infância escrava no meio rural fluminense, entre os anos de 
1789-1807. Para tanto, estamos nos utilizando de uma série 
de inventários Post-Mortem. 

Destes inventários constam as listas de avaliação dos 
cativos que fornecem importantes informações passíveis de 
serem quantificadas por se tratar de uma fonte homogênea, 
maciça e que se reproduz no tempo. 

Este tipo de fonte e sua quantificação permitiram perceber, 
por exemplo, os limites cronológicos da infância, baseado nos 
padrões do mercado de cativos, pois esta fonte nos fornece, 
não apenas a avaliação destas mas também outros fatores que 
influenciam conjuntamente, permitindo estabelecer o fim 
desta infância frente ao mercado. 

Sindicalismo corporativo no Brasil - o caso dos 
bancários do Rio de Janeiro 

Ana Lúcia Valença de Santa Cruz Oliveira (UFRRJ) 
Este trabalho é um esforço no sentido do preenchimento 

das lacunas deixadas pela literatura especializada na discussão 
da adesão dos trabalhadores ao sindicalismo corporativo de 
estado do pós-30. É uma discussão sobre o sindicalismo 
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corporativo, centrada no estudo do caso dos bancários do Rio 
de Janeiro. 

A maior parte da literatura que se dedicou a analisar o 
sindicalismo brasileiro pós década de 30 centralizou sua 
atenção nos setores mais organizados do movimento sindical, 
principalmente o operariado paulista e, sobretudo, aqueles 
setores que já possuíam uma trajetória relativamente longa de 
lutas e organização. Em síntese, houve a preocupação dos 
autores com o estudo da aniquilação do sindicalismo inde
pendente e da construção do sindicalismo oficial. 

A reação de muitos desses setores à proposta de insti
tucionalização das relações de classe foi, de certa forma, 
generalizada para o conjunto da classe trabalhadora. Deixando 
de fora de suas análises aqueles setores sem tradição organi
zativa ou mobilizatória, que estiveram longe de enquadrar-se 
no comportamento julgado padrão e descrito pela literatura. 

Enquanto em alguns setores a luta pela autonomia e liber
dade sindical se constituiu numa importante bandeira, em 
outros, a lei foi vista como uma oportunidade para expandir a 
atividade sindical. Para os bancários a lei de sindicalização 
(1931) apresentou-se como uma possibilidade para facilitar a 
conquista de suas reivindicações. 

Imprensa alternativa: contexto e desempenho na 
História recente do Brasil (1972-1982) 

Ana Maria Barros dos Santos (UFPE) 
Analisando o período autoritário-militar, instalado no 

Brasil entre 1964 e 1985, onde as restrições à liberdade de 
manifestação do pensamento foi a sua característica marcante 
e que se expressava no exercício sistemático da censura nos 
meios de comunicação, à produção cultural e científica, além 
do cerceamento de outras liberdades. É neste contexto desfa
vorável ao pensamento crítico, que vai surgir uma oposição 
coesa formada por setores intelectuais, da Igreja e de elemen
tos da sociedade civil em torno da chamada IMPRENSA 
ALTERNATIVA, assim chamada pois seus jornais fugiam 
amplamente do esquema da GRANDE IMPRENSA. Dos 
jornais alternativos, destacam-se o OPINIÃO e o 
MOVIMENTO, objetos das nossas pesquisas. 

Igreja na Idade Média e construção do conceito 
de cidadania 

Ana Maria Coutinho (PUC-MG) 
O trabalho objetiva pensar a construção do conceito de 

cidadania no período medieval, a partir da reflexão sobre o 
papel e a função da Igreja dentro da cristandade. 

Urbanização de João Pessoa na década de 20 
(entre a tradição e a modernidade) 

Ana Maria de Souza Martins (UFPB) 
A proposta do trabalho é discutir o processo de urbani

zação em João Pessoa, na década de 20, e as questões que 
envolviam as relações entre as tradições do meio rural e as 
necessidades de urbanização da capital que se afirmava como 
uma nova ordem de poder, ou seja, a afirmação do urbano 
como espaço político. 

Trabalho de pequenos produtores rurais e seu 
migrante (60-90) 

Ana Maria Ferreira dos Santos (UFG) 
Novas abordagens trouxeram a pluralidade das vozes dos 

pequenos discursos que fazem parte da História, mas que na 
maioria das vezes não foram consideradas. Os métodos da 



História Oral possibilitam ouvir as vozes do outro, dos grupos 
sociais que fazem parte da História. Vivenciando o seu cotidi
ano, transpor fronteiras éticas, estéticas, morais e simbólicas 
que fazem parte hoje da vida e dos comportamentos, torna-se 
fundamental para compreendermos e conviver em harmonia 
com a pluralidade da nossa cultura, valorizando a participação 
ativa do outro como sujeito histórico. No desenvolvimento 
do trabalho são demonstrados os entrelaçamentos que a me
todologia da História Oral possibilita de conhecer as vivências 
dos pequenos produtores rurais nas suas relações com a cidade 
e a importância para eles do trabalho nos espaços urbano e 
rural. 

Comissão de Fábrica: Dilemas e desafios, partici
pação e controle 

Ana Maria Freitas Teixeira (USP) 
A ampliação dos espaços de representação e organização 

dos trabalhadores têm se constituído numa questão freqüen
temente apontada na fala do movimento sindical. Sob esse 
aspecto as Comissões de Fábrica poderiam representar uma 
alternativa aos conflitos do cotidiano fabril, enquanto dimen
são em que se confrontam as mais diversas formas de coerção 
e controle capitalista sobre a força-de-trabalho e as estratégias 
de resistência dos trabalhadores. 

Contudo, profundas têm sido as transformações no mundo 
do trabalho. A introdução de novas tecnologias e formas de 
organização e gestão da produção, implicando em novos 
requisitos à força-de-trabalho tem indicado os contornos de 
uma problemática que vem ganhando certa central idade nas 
discussões em torno das perspectivas da ação e organização 
dos trabalhadores. Tal questão refere-se ao conteúdo da noção 
de resistência ao processo capitalista de trabalho, bem como 
às formas que essa resistência tem assumido no âmbito desse 
reordenamento. 

Recoloca-se uma velha discussão: a democratização do 
poder no espaço fabril, enquanto um desafio diante do acel
erado processo de implantação das modernas técnicas de 
gerenciamento. 

As vasilhas arqueológicas Guarani para fazer 
cauim: preparando-se para a beberagem coletiva 

Ana Paula Simão (UEM) 
Francisco Silva Noelli (UEM) 
Os Guarani faziam vasilhas com função específica para 

elaborar cauim - bebida fermentada alcoólica -, denomi
nadas cambuchi, que seriam tanto para produzir o cauim 
quanto para servi-lo, sendo um objeto culturalmente impor
tante. Neste trabalho pretendemos apresentar os resultados 
iniciais de uma pesquisa arqueológica realizada às margens da 
lagoa Xambrê, município de Altônia - PR. Analisaremos 
elementos formais e funcionais dos cambuchi empregando 
vestígios arqueológicos e informações históricas. A partir do 
desenvolvimento dessas pesquisas poderemos gerar infor
mações úteis para abordagens históricas e sociológicas, espe
cialmente sobre as ainda pouco conhecidas reuniões festivas 
ou rituais da sociedade Guarani. 

Progresso e cidadania - pesquisa em Alberto Tor-
res 

Anderson da Silva Nogueira (UERJ) 
Alberto Torres foi um dos ideólogos do Progresso da 

República Velha, mas não somente um teórico (foi sociólogo, 
advogado e jornalista) mas também procurou colocar tais 
idéias em prática, através da política; foi Presidente do Estado 
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do Rio de Janeiro, Ministro de Estado com pasta na Justiça, e 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

A relevância dessa pesquisa está em configurar essa teoria 
e prática, até porque, Alberto Torres, tratando do Progresso, 
trabalhava com três idéias principais: 

· Construção da Nação 
· Estruturação do Estado 
· Centralização da Economia 
O Progresso seria então o resultado dessas três idéias, ou 

seja, sem elas postas em prática não haveria Progresso, e as 
demais idéias partiriam dessas três matrizes, como a idéia de 
Soberania, vinculada a Estruturação do Estado e a Centrali
zação da Economia. 

Na questão da Cidadania, Torres, ao mesmo tempo que 
defendia um Estado forte e centralizado, cuja a base seria uma 
legislação na qual o Estado seria o responsável pelo estar do 
cidadão, defendia também os direitos individuais do cidadão, 
tendo as leis para defender esses direitos perante o Estado. 

Brizola: um furacão populista. As eleições de 1982 
no Rio de Janeiro 

André Alexandre Guimarães Couto (UFF) 
A partir da análise da vida política de Leonel Brizola, 

podemos perceber que o seu êxito nas eleições de 1982 para 
governo do estado do Rio de Janeiro não foi estritamente 
resultante da manifestação emocional da relação candidato
eleitorado, vemos que sua vitória deveu-se à sua campanha 
estratégica de intimidar os adversários através de um discurso 
populista, antichaguista, carismático e voltado para a massa 
eleitoral urbana. 

Os suplicantes da Capitania do Rio Grande de 
São Pedro no início do século XIX 

André Atila Fertig (UFRGS) 
A comunicação abordará a relação existente entre o 

Estado, caracterizado pela figura do governador e capitão
general, e a sociedade rio-grandense do início do século XIX 
representada, nas fontes pesquisadas, pelos suplicantes, ou 
seja, por aqueles indivíduos que através de requerimentos 
enviaram petições ao poder público. 

A intenção é analisar o papel desempenhado por estes 
requerimentos em benefício da administração da Capitania, 
representante local da Coroa portuguesa. Neste sentido, pre
tendemos entender a petição como uma brecha instituída pelo 
Estado português para qualificar sua dominação, já que viabi
Iizava, pelo menos em tese, a possibilidade de as pessoas 
serem ouvidas pela Coroa ou seus representantes e, ao mesmo 
tempo, propiciava um meio de o poder institucional obter 
informações sobre as principais questões e tensões presentes 
na sociedade. 

Já sob a ótica dos suplicantes, nosso intuito é caracterizar 
os requerimentos como um canal importante, muitas vezes 
único, para comunicação de suas queixas e reivindicações ao 
Estado, configurando-se assim um instrumento de expressão 
política, embrião de uma prática cidadã. 

Novos Rumos: Rumos Novos 
André Luiz Rossa (UFRJ) 
Esta pesquisa faz parte do projeto Voz Operária: uma visão 

de Brasil, desenvolvido no Núcleo de Pesquisas e Estudos 
Históricos (NPEH), o qual tem como objetivo o estudo da 
imprensa do PC entre o período de 1958 (Declaração de 
Março) e 1964 (quando o partido é cassado), procurando fazer 
uma análise baseada nos diagnósticos dos comunistas sobre a 



realidade política brasileira. As principais fontes de pesquisa 
são: o jornal Voz Operária, órgão oficial do Partido (restring
indo-me ao ano de 1958), e o semanário Novos Rumos, criado 
em 1959 e fechado em 1964. 

Esta comunicação referir-se-á ao estudo dos editoriais do 
semanário Novos Rumos entre os anos 1959 e 1963, pro
curando enfocar mudanças de concepção de mundo do Pc. 

A influência de M. Weber na objeção de Agnes 
Heller à idéia de Teleologia na História 

André Gustavo Ferreira da Silva (UFPE) 
O objetivo deste trabalho é analisar a influência de alguns 

conceitos de Max Weber na solução dada pela autora ao 
problema da idéia de sentido na História levantado por ela nos 
seguintes termos: O problema que colocamos é o de saber se 
a história persegue algum fim (HELLER. Cotidiano e 
História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 3.ed. p. 2). A nossa 
hipótese é que a autora encontrou a solução para a questão 
levantada assimilando de Weber a crítica às tese de Roscher 
e as idéias sobre a Objetividade do Conhecimento na Ciência 
Social (WEBER. Metodologia das Ciências Sociais. Vol. I, 
São Paulo: Cortez, 1993, 2.ed.). 

Segundo a autora, não existe uma relação de causalidade 
imanente na realidade pois os fins que os homens se colocam 
abre constantemente novos leques causais fragmentando a 
possibilidade de causalidade teleológica imanente ao real 
(HELLER: 1989, 02). Esse princípio também é encontrado 
em Weber na crítica feita por ele ao substancialismo e or
ganicidade da concepção de História adotada por Roscher 
(Weber, 1993, 1-30). Quanto a questão da existência de sen
tido na História, a filósofa nos diz que Devemos responder a 
essa pergunta com um não inequívoco (Heller, 1989, 15). Nos 
diz ainda que: Não podemos conhecer a meta da História, nem 
sua necessidade [ ... ] Mas podemos estabelecer a possibilidade 
de um subseqüente desenvolvimento dos valores, apoiar tal 
possibilidade e, desde modo, emprestar um sentido à nossa 
história (idem), com o que coincide com Weber quando nos 
diz que: O destino de uma época cultural que provou da árvore 
do conhecimento é ter de saber que podemos falar a respeito 
do sentido do devir do mundo, não a partir do resultado de 
uma investigação [ ... ], mas a partir de nós próprios que temos 
de ser capazes de criar este sentido (Weber, 1993, 113). 

Portanto, concluímos que a autora constrói determinados 
princípios de sua teoria da história assimilando as posições de 
Weber contra uma concepção de história teleológica e or
ganicista de tom hegeliano, afastando-se de suas origens teóri
cas lukacsianas. 

Entre o progresso e a civilização: os projetos de 
construção de imaginário nas reformas urbanas do 
Rio de Janeiro (1903-1906) 

André Nunes de Azevedo (UER]) 
Este trabalho tem por fim estabelecer um contraponto com 

as análises até então realizadas sobre as reformas urbanas do 
Rio de Janeiro (1903-1906). A historiografia que se deteve no 
tema analisou o projeto de remodelação urbana carioca como 
um bloco monolítico, desconsiderando as c1ivagens político
morais nela inscritas, bem como os distintivos projetos de 
construção de imaginário que se embatiam nas reformas. A 
presente comunicação pretende evidenciar estes projetos dis
cutindo suas finalidades no contexto do Rio de Janeiro e do 
Brasil de início do século. 
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A opção pelo cotidiano: suas justificativas e bases 
sociais 

André Ricardo Valle Vasco Pereira (UFES) 
O objetivo deste comunicação é discutir as justificativas 

apresentadas acerca do estudo do cotidiano como locus privi
legiado da história. De uma forma geral, a Escola dos Annales 
relaciona este fenômeno com o processo de evolução da 
disciplina, naturalizando uma abordagem calcada na longa 
duração, na aliança com a antropologia e centrada no domínio 
das mentalidades. Parte-se aqui da hipótese de que tal opção 
não é técnica, mas motivada politicamente. O que se pretende 
demonstrar são as bases sociais desta escolha. 

Fundação do Rio de Janeiro: Mito e Utopias 
Andréa Albuquerque de Mello (UER]) 
A iniciação de pesquisa para fins de. monografia de 

bacharelado em Historia tem como base inicial a análise 
bibliográfica sobre o tema Fundação do Rio de Janeiro: mito 
e utopias, englobando as diversas formas de abordagem sobre 
a fundação do Rio de Janeiro como criação mítica e/ou 
utópica. 

O que se pretende é a tentativa de percepção dos aspectos 
singulares da cidade em relação à Metrópole e o resto da 
colônia no que se refere ao processo de sua fundação e a 
construção histórica deste evento, através da analise bibliog
ráfica dos formadores do conceito de mito e utopia. 

História Oral de vida operária - Relações de 
dominação em Morro Velho - Nova Lima (década de 
20,30 e 40) 

Andréa Casa Nova Maia (UFMG) 
O trabalho discute a apreensão da experiência de vida do 

Sr. Waldir dos Santos, 80 anos, operário negro e pobre que 
trabalhou na mina de Morro Velho - Nova Lima (décadas de 
20, 30 e 40), através da História Oral. A partir do relato deste 
representante da classe operária, resgata-se uma das versões 
da história da relação empresa-operário, além da vivência 
desses operários dentro do cotidiano novalimense: festas, 
religião, boemia, e outros elementos do cotidiano. 

Apresentamos também qual metodologia de História Oral 
foi por nós utilizada, discutindo as possibilidades desta nova 
metodologia na construção da História contemporânea. 

Por fim, falaremos das perspectivas desta pesquisa que 
está sendo ampliada e tematizada no que diz respeito a visão 
que não só este operário, mas outros que trabalharam neste 
período, têm da figura de Getúlio Vargas e discutiremos o que 
representou a implementação das leis trabalhistas deste gov
erno para esses operários da Mina de Morro Velho. 

O novo flâneur das cidades do século XX - Cul
turas híbridas do espaço urbano 

Andréa Casa Nova Maia (UFMG) 
Nosso flâneur benjaminiano já não existe mais. Ou será 

possível? Será possível achar alguém exercendo a flânerie do 
século passado em nossas metrópoles de final de milênio? Em 
minha opinião o flaneur não morreu com o congestiona
mento, com o trânsito louco, com o caos da nova cidade. O 
flâneur se metamorfoseou em algo novo, condizente com a 
realidade da vida cotidiana das cidades do final do milênio. 



o soldado-cidadão: militares de esquerda no 
Brasil (1930-1996) 

Andréa Paula dos Santos (USP) 
A participação da esquerda nas forças armadas brasileiras 

é estudada desde a década de 30, quando dos conflitos com os 
integralistas e do levante comunista de 1935; passando pelas 
décadas de 40 e 50, com a marginalização imposta pelo 
período varguista e a luta pelas questões nacionalistas, como 
a campanha do petróleo é nosso. Esses acontecimentos foram 
narrados pelos próprios protagonistas recentemente, com
preendendo trajetórias de vida em busca de uma cidadania (ao 
invés de tutela) militar na história do Brasil. 

Mulheres faveladas em busca de cidadania 
Andréa Paula dos Santos (USP) 
A partir da pesquisa publicada no livro Ponto de vida: 

cidadania de mulheres faveladas (São Paulo, Ed. Loyola, 
1996), de minha autoria, pretendo relatar como as mulheres 
faveladas adquirem o direito à cidadania através de suas lutas 
por moradia. saneamento, escolas, creches, hospitais, ingres
sando nos movimentos sociais promovidos pela Igreja 
Católica, pelas entidades independentes e pelos partidos 
políticos. A metodologia de História Oral também mostrou-se 
um importante meio de afirmação da cidadania, já que as 
entrevistadas sentiam-se reconhecidas em sua luta. 

A construção do espaço imperial na cidade do Rio 
de Janeiro: a vida política carioca e as transfor
mações urbanas no início do século XIX 

Andréa Slemian (USP) 
A comunicação visa a discussão das mudanças ocorridas 

no espaço urbano da cidade quando de sua transformação em 
capital do Império Português, e posteriormente do Império 
Brasileiro (10 Reinado). Assim, como desdobramento da pes
quisa de mestrado, pretende-se diagnosticar as reformulações 
no uso dos espaços físicos, sociais e simbólicos da cidade, 
dando ênfase à reconstrução do espaço político. Na perspec
tiva do estudo dos descritores da cidade no período se discutirá 
o cotidiano da vida política dos seus habitantes e sua relação 
com o espaço urbano, tendo como pano de fundo o processo 
de descolonização do Brasil. 

o sistema defensivo da Capitania de Pernambuco 
Andredick Fontes Moura (UFPE) 
Este projeto é parte integrante de um pesquisa em desen

volvimento, realizada pelo Laboratório de Arqueologia da 
UFPE. A referida pesquisa tem como um dos seus objetivos, 
o entendimento da distribuição espacial das diversas unidades 
funcionais, existentes na Capitania de Pernambuco durante o 
século XVI - dentre elas, as obras destinadas à defesa -
buscando estabelecer relações entre o sistema de defesa ado
tado e o desenvolvimento da Capitania. 

O inicial interesse português pelas terras americanas, ma
terializou-se, sobretudo, pela extração do pau-brasil (Caesal
pinia echinata). O interesse pelo corte, preparo e envio do 
pau-brasil não era apenas português. Outras nações se inter
essaram pelo produto e iniciaram o contrabando da madeira 
procurada. 

A concorrência da exploração do pau-brasil entre por
tugueses e franceses, levou ambas as partes a procurar fortifi
car certos trechos do litoral mais ricos e proveitosos. 
Construíram para isto, pequenos fortins em regiões próximas 
aos armazéns de estocagem de madeira, tendo como objetivo 

guarnecê-los. em caso de ataque inimigo. Tais estabelecimen
tos militares, contudo, não tiveram uma ocupação longa, 
sendo guarnecidos apenas entre o período de coleta e embar
que do produto e, posteriormente abandonados. Com o surgi
mento de núcleos de povoamento e o desenvolvimento de 
outras atividades econômicas na Colônia - notadamente a 
produção' de açúcar - sentiu-se a necessidade de uma estru
tura defensiva que viesse a resguardar a costa de possíveis 
invasões. 

A distribuição das fortificações ao longo da costa, obe
decia a padrões de defesa que procuravam guarnecer pontos 
estratégicos de acesso ao continente. bem como defender os 
núcleos urbanos e produtores. Contudo, dada a grande exten
são da costa, vastas áreas do litoral eram desprovidas de 
proteção, podendo facilmente haver desembarque, salvo as 
localidades impedidas de atracagem pelos mangues e pelos 
arrecifes. As partes povoadas deveriam estar fortificadas de 
maneira a resistir à chegada de qualquer invasor, fosse por 
terra ou mar. 

A construção de fortificações como fortes, fortalezas e 
fortins entre outros, esteve vinculada ao desenvolvimento das 
capitanias, sendo de primordial importância para implantação 
do sistema colonial português nas novas terras. Nesta perspec
tiva, o estudo do sistema de defesa do Brasil colonial, adquire 
extrema importância para o entendimento da fixação do ele
mento português e do desenvolvimento da sociedade. 

Reconstituição da história das associações de 
moradores de Blumenau 

Anelise Schumacher (FURB) 
O trabalho tem por objetivo resgatar a história das asso

ciações de moradores de Blumenau até o ano de 1992 e suas 
repercussões na vida organizativa das comunidades, assim 
como de suas relações com o poder local. Após a pesquisa. 
concluiu-se que as associações de moradores de Blumenaujá 
nasceram de forma institucionalizada tendo um projeto 
político "conservador-institucionalizado", além de serem bas
tante dependentes do poder público e de suas lideranças 
utilizarem as mesmas como trampolim político. O relaciona
mento entre as lideranças das A. M. com o poder local é 
explicado através do conceito de c1ientelismo de quadros. 

Recuperação da memória cultural da Vila Itou
pava 

Anelise Achumacher (FURB) 
O presente trabalho consiste de um relatório de pesquisa 

realizada em um distrito do município de Blumenau, iniciada 
em março de 1996. A pesquisa pretendeu resgatar a memória 
cultural dos moradores da Vila Itoupava, estimulando-os a 
uma participação efetiva no que concerne à preservação de 
seus bens históricos, aliado à busca de iniciativas que possi
bilitem uma estabilidade econômica e financeira para os mes
mos. Como resultado do trabalho dispõe-se de um 
cadastramento de todas as casas em estilo enxaimel existentes 
na região, além do registro da história de cada casa. 

Memória na calçada: exposições fotográficas e 
transeuntes (?flâneurs?) 

Angela Cristina Sampaio (SEEMG) 
Relato do trabalho realizado para o Curso Promove Ltda. 

sobre o casarão situado à Avenida João Pinheiro. 164 e as 
primeiras cinco décadas de Belo Horizonte. Pesquisa histórica 
e exposições fotográficas realizadas no período de 
junho/dezembroI1996. Estas exposições eram temáticas e 
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foram afixadas nos tapumes da obra de restauro&construção 
daquela edificação. Instalações compostas de fotografias e 
fragmentos de textos que buscaram despertar o interesse dos 
transeuntes da avenida para as comemorações do centenário 
da Capital - antecipando a sua data, já que este só se com
pletará em 12 de dezembro de 1997 - como também com
prometê-lo com a apropriação dos espaços da cidade. 

D. João - o Rei da identidade nacional segundo o 
Cronista Fernão Lopes 

Angela Maria Oliveira de Carvalho Santos (UFF) 
O processo de centralização política em torno dos monar

cas se iniciou na Europa no século XII e só encontrou sua 
consolidação ao longo dos séculos XIV e XV. Nos finais da 
Idade Média, estabilizou-se o poder do Rei, com a autoridade 
para manter a ordem, defender o reino, arrecadar tributos e 
cunhar moeda. 

Coube ao Cronista Régio, a função da propaganda da 
Dinastia de A viz, fazendo do Mestre o Rei Nacional- o Rei 
Português. Nesta perspectiva, pode-se ver o desdobramento 
sucessivo nas três Crônicas: D. Pedro, D. Fernando e D. João, 
uma seqüência ordenada, que tem como linha de força a 
eleição do Mestre de A viz, instrumento encontrado pela 
Providência Divina para viabilizar a Salvação Nacional, con
tra o inimigo castelhano, apoiado pela força do povo. 

As Crônicas de Fernando Lopes, confrontadas com outras 
fontes da época, como as Ordenações Afonsinas, a Virtuosa 
Benfeitoria e o Espelho dos Reis, serviram de apoio para a 
análise do processo de formação do sentimento nacional por
tuguês. Foram usadas na análise palavras-chave como 
ReilPovo, Rei NacionallRei Não-Nacional. 

A chegada do Santo Ofício ao Brasil Colonial 
Ângelo Adriano Farias de Assis (UFF) 
A Primeira Visitação do Santo Ofício ao Brasil, entre 1591 

e 1595, marca uma mudança no panorama social da colônia, 
graças às várias denunciações contra o grupo de cristãos-no
vos e sua subcategoria de criptojudeus - aqueles que, não 
aceitando a conversão forçada ao catolicismo imposta pelo rei 
português em fins do século XV, mantêm secretamente as 
antigas tradições judaicas - terminando com a relativa tran
qüilidade existente nas relações sociais. Dentre os cripto
judeus, um dos que mais chama a atenção é João Nunes, 
homem importantíssimo para os interesses colonizatórios do 
reino, dono de engenhos, mercador fazedor de onzenas e 
controlador do comércio de negros, acusado de guardar um 
crucifixo em um ambiente imundo onde fazia suas necessi
dades, ofendendo-o material e moralmente: além de bater no 
crucifixo, xingava-o e urinava sobre ele. Também era muito 
execrado por manter uma relação de concubinato, amance
bando-se com a mulher de um dos homens com os quais 
negociava. Sendo um dos mais denunciados por pessoas das 
mais diversas classes sociais durante a visitação comandada 
por Heitor Furtado de Mendonça, espanta o resultado final do 
processo contra ele movido pela Inquisição lisboeta, do qual 
sai inocentado de seus atos, praticamente sem sofrer maiores 
agruras, se sem nenhuma acusação direta de criptojudaísmo. 
Ademais, surpreende a preocupação mostrada pelos repre
sentantes clericais, empenhados em sua absolvição, a ponto 
de corresponderem-se a esse respeito com o Tribunal de 
Lisboa. O caso de João Nunes é deveras importante para a 
construção do quadro social existente durante o período de 
colonização, e para a percepção de como interesses privados 
- ou mesmo estatais - poderiam influir em decisões à 
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primeira vista imparciais, como o Santo Ofício pretendia 
demonstrar em suas práticas. 

A Revolução de 1930: a academia e as esquerdas, 
semelhanças e diferenças 

Ângelo José da Silva (UFPR) 
A partir de uma das discussões realizadas em minha Dis

sertação de Mestrado, desenvolvo a idéia de que os principais 
documentos analíticos produzidos pela esquerda brasileira, 
mais especificamente entre os comunistas e os trotskistas, 
contém as principais teses explicativas sobre a Revolução de 
1930, que serão retomadas pela academia. Esses documentos 
produzidos pelo PCB e pelos trotskistas da Liga Comunista 
Internacionalista nos anos de 1930 e 1931, principalmente, 
apresentam análises que vão considerar aquela Revolução 
como sendo, basicamente, uma contradição interimperialista 
no caso do Partido Comunista ou, como afirmam os trotskis
tas, o resultado de uma contradição entre as oligarquias mar
ginalizadas do poder central- gaúchos, mineiros e nordestinos 
- e a oligarquia paulista. A título de exemplo, temos autores 
como Celso Furtado, que desenvolveu esta e outras teses do 
PCB e Boris Fausto, no seu clássico A Revolução de 1930 -
Historiografia e Historia, que trabalhou com as principais 
teses trotskistas elaboradas no calor da hora. Procuro, assim, 
demonstrar a herança analítica sobre o tema em foco deixada 
pelos comunistas e trotskistas e que fez escola na academia 
brasileira. 

Quando novos sujeitos entram em cena: trabal
hadores rurais no Paraná: 1945-1964 

Ângelo Priori (UEM/PR) 
No processo de abertura política pós Estado-Novo, novos 

grupos sociais emergem no cenário político brasileiro. Entre 
eles, os trabalhadores do campo (camponeses, arrendatários, 
colonos, assalariados, etc.), que buscam não só um espaço de 
visibilidade social, procurando forjar sua própria identidade, 
como se apresentam também, como novos sujeitos da história, 
capazes de ameaçar o ordenamento social estabelecido. 

Partindo desse princípio, ganha considerável importância 
o cotidiano político e de trabalho desses agentes sociais, bem 
como suas práticas e experiências na construção dos mais 
diversos mecanismos de luta: organização sindical, realização 
de conferências e congressos, luta armada, impetração de 
processos trabalhistas na justiça, entre outros. 

O objetivo dessa comunicação é expor algumas idéias 
neste sentido, tendo como base a pesquisa que ora desenvolvo, 
sobre práticas e experiências de trabalhadores rurais, no 
Estado do Paraná, no período 1945-1964. 

Médicos do Trabalho no Brasil: memória e 
história 

Anna Beatriz de Sá Almeida (FIOCRUZ) 
O objetivo desta comunicação é apresentar e discutir o 

projeto de pesquisa Médicos do Trabalho no Brasil: memória 
e história, que estou desenvolvendo no Departamento de 
Pesquisa da Casa de Oswaldo Cruz e que pretendo tornar 
objeto do meu doutoramento. Buscaremos analisar o processo 
de constituição do campo da medicina do trabalho no período 
de 1930 a 1960, enfocando os diferentes grupos de atores que 
dele participaram, em especial, os médicos e higienistas do 
trabalho, as instituições públicas e privadas, as diferentes 
concepções e propostas em disputa e os espaços de produção 
e circulação do conhecimento (associações, congressos e 
periódicos, p. Ex.). 



Na busca de (re)construir a(s) memória(s) e história(s) do 
campo da medicina do trabalho, utilizaremo-nos, em conjunto 
com as fontes documentais escritas (relatórios, legislação, 
periódicos, produção acadêmica, anais de congressos, entre 
outras), depoimentos de pessoas que atuaram de diferentes 
formas na construção desta história. Consideramos a história 
oral um método privilegiado para esta pesquisa na medida em 
que, a análise das trajetórias de vidas destes atores, suas 
experiências, concepções, atividades profissionais e acadêmi
cas, poderá enriquecer os estudos sobre o campo da medicina 
do trabalho e seus atores. 

Movimento feminino pela anistia: a esperança do 
retorno à democracia 

Anna Flávia Arruda Lanna (UFMG) 
A dissertação versa sobre o Movimento Feminino pela 

Anistia em Minas Gerais no período de 1975 a 1980. O 
objetivo foi reconstituir a atuação do MFPA, em Belo Hori
zonte, no período compreendido entre os anos de 1975 a 1980 
(fundação nacional e desagregação do MFPA-MG), levando 
em consideração sua motivação e objetivos, suas formas de 
ação e a repercussão dessa ação junto ao Estado e à sociedade 
civil. 

Como subsídio a este objetivo, a dissertação analisa a 
relação entre a campanha pela anistia e a campanha pelo 
retorno à democracia; a relação entre o pioneirismo feminino 
na campanha pela anistia com o papel da mulher na sociedade 
brasileira. Além disso, procura demonstrar também de que 
forma a campanha pela anistia, conduzida pela sociedade 
civil, não correspondeu aos objetivos do governo (conciliação 
nacional), caracterizando-se como um movimento organizado 
e autônomo. 

A abordagem inclui análise sobre o início da transição do 
autoritarismo à Nova República, e sobre a participação do 
Movimento Feminino pela Anistia nesse processo de tran
sição. Além disso são abordados temas como: exílio, liber
dade, partidos políticos. 

O tema refere-se a história política, com ênfase na história 
imediata. Procurou-se dar ênfase à relação entre os movimen
tos da sociedade civil e ou do poder instituído. As fontes 
utilizadas na pesquisa foram: jornais da grande imprensa, 
jornais alternativos, documentação do MFPA e entrevistas de 
história oral com integrantes do Movimento. 

Organização do Cememor 
Silvana Gomes Resende (UFMG) 
Anny Jackeline Torres Silveira 
Criado em 1975, o Centro de Memória da Escola de 

Medicina assumiu, durante esses anos, um papel de suma 
importância na preservação da memória, do patrimônio e da 
história científica de Minas Gerais. No entanto, atualmente, 
seu acervo encontra-se disperso e desorganizado, bastante 
comprometido em seu estado de conservação. 

A falta de uma organização sistemática do acervo, bem 
como a ausência de uma política de recolhimento documental 
vem comprometendo seriamente as propostas iniciais do Cen
tro. Essa comunicação busca apresentar e discutir algumas 
propostas de organização do acervo e algumas medidas de 
intervenção urgentes que objetivam a recuperação e dinami
zação deste Centro de Memória. 

Imaginário político e identidade no processo de 
construção do Estado Argentino 

Antônio Carlos Amador Gil (UFES) 
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A crise do estado colonial se deu a partir do acirramento 
das contradições internas que determinaram "a forma e a 
direção particulares dos efeitos provocados pelas influências 
externas" (Dob, In: Sweezy et aI. A transição do feudalismo 
para o capitalismo, 1977, p. 60). Dentre estas contradições 
internas podemos destacar as disputas c1ânicas, fruto de um 
sistema de solidariedade e coesão das linhagens familiares que 
deu lugar a um sistema clientelístico e oligárquico. 

Os conflitos intra-oligárquicos foram alimentados por ri
validades familiares e também por rivalidades ideológicas, 
sendo que estas rivalidades ideológicas permitiram a criação 
e difusão de valores contra a ordem até então estabelecida e 
que serviram como referências a outros grupos ou coletivi
dades, desafiando os grupos dominantes a partir de seu próprio 
interior, usando os mesmos referenciais. 

Pretendemos, portanto, neste comunicação analisar o 
imaginário político que se formulou nos períodos iniciais após 
a independência argentina, ou seja, na transição da colônia ao 
estado "revolucionário" que se instaurou a partir de maio de 
1810. Tentaremos avaliar o papel das idéias veiculadas por 
alguns periódicos do período, assim como o papel das alianças 
na consolidação de uma "elite" dirigente que tentou consoli
dar, embora sem muito êxito, um bloco hegemônico no Estado 
recém-instaurado. 

Fontes orais para a História Contemporânea de 
Sergipe: A luta dos trabalhadores rurais pela posse 
da terra (1985-1996) 

Antônio Fernando de Araújo Sá (UFS) 
Inserido no contexto de uma pesquisa mais ampla, em 

torno do Projeto de Alfabetização e Educação para Jovens e 
Adultos nos Acampamentos e Assentamentos de Reforma 
Agrária em Sergipe, esta comunicação objetiva elaborar uma 
avaliação preliminar sobre uma proposta de formação de um 
acervo de história oral em torno da luta dos trabalhadores 
rurais pela posse da terra como subsídio para a alfabetização 
de jovens e adultos envolvidos no referido projeto. 

A história oral da vida camponesa é encarada, neste con
texto, como uma alternativa à história oficial, na medida em 
que, resgatado do silêncio as vozes dos camponeses que lutam 
pela posse da terra, promove uma democratização da própria 
visão de história, demonstrando que todos os cidadãos comuns 
somos sujeitos da história e parte integrante do mesmo proc
esso de luta pela afirmação da cidadania. 

Este acervo, portanto, além de possibilitar a recuperação 
da auto-estima dos alfabetizados enquanto sujeitos da história 
brasileira contemporânea, será utilizado como suporte para a 
produção de material didático sobre a história de cada assen
tamento e acampamento analisado. 

Ao recuperarmos o histórico das lutas camponesas na 
contemporaneidade, percebemos a necessidade de identificar
mos os principais agentes mediadores da mobilização cam
ponesa (Igreja, Sindicatos, Partidos Políticos, etc.) no 
processo de conquista da terra. Neste sentido, elegemos, por 
suas contradições e especificidades, os assentamentos da 
Barra da Onça (1985-1996), Santana do Cruiri (1989-1996) e 
Quissamã (1991-1996), procurando interpretá-los nas diver
sas estratégias de mobilização e luta dos camponeses e dos 
agentes mediadores, bem como da caracterização dos assen
tados enquanto membros da comunidade camponesa. 

A instrução pública no Ceará (1844 a 1872) 
Antônio Germano Magalhães Júnior (UECE) 



Aprofundar o nível de entendimento sobre as mudanças 
ocorridas na Instrução Pública, na província do Ceará, com a 
criação do "Liceu do Ceará" ocorrida através do Art. 9° da Lei 
n° 304, de 1844. Foi entregue ao diretor do referido órgão a 
incumbência de inspecionar toda a instrução pública e nomear 
os diretores de aula da província. O período delimitado até 
1872, quando o então Presidente da Província, decreta a 
autonomia da administração da instrução pública. 

Sousa (1955, p. 72 in Férrer, 1955) "registra, em sua obra 
Sistema Educacional Cearense que, a partir da fundação do 
Liceu do Ceará, pode-se observar, quer pela legislação quer 
pelos relatórios dos presidentes da Província ou dos Diretores 
da Instrução, que o ensino se desenvolve, e que, a partir 
daquela data, passa a haver, por parte dos governantes, maior 
interesse pelo desenvolvimento da instrução pública no 
Ceará". 

Com base nas informações acima referidas, esta pesquisa 
visa analisar exaustivamente e criteriosamente a documen
tação existente em arquivos e bibliotecas no Estado do Ceará. 

João do Rio: a crônica entre literatura e experiên
cia 

Antônio Marcos Sanseverino (ULBRA e Faculdades 
Integradas Ritter dos Reis) 

O pressuposto teórico é a relação entre literatura e ex
periência, já que a crônica de João do Rio resulta de uma 
resposta dada aos dilemas da modernização do Rio de Janeiro 
no inÍCio do século XX. Ele saiu às ruas para buscar a matéria 
de crônicas como as encontradas em A alma encantadora das 
ruas e Cinematógrafo. A matéria de seu texto é fruto do 
confronto entre os "civilizados" cinematógrafo, fonógrafo, 
automóvel, iluminação elétrica, e os excluídos trapeiros, esti
vadores, crianças de rua, prostituta. Assumindo o papel de 
jornalista participante, ele formula um discurso que representa 
novas experiências urbanas, útil aos seus leitores como uma 
mediação que os liga às novidades do bota-abaixo. 

O padrão literário é europeu, vindo da França (Jean de 
Lorrain) e da Inglaterra (Oscar Wilde). O sentido histórico, 
particular, que a forma literária assume nas crônicas do João 
do Rio extrapola o modelo tomado. O caso exemplar é o do 
narrador distanciado (modelo do aristocrata decadentista 
acima da massa) que descreve a multidão entusiasmada as
sistindo uma rinha de galo, o sangue correndo. Não se identi
fica com o prazer do povo, mas ao contrário dele se afasta. 
Esse distanciamento mostra a frieza de um olhar, tornado 
estrangeiro em sua terra, que procura naturalizar a marginali
zação e a degradação do homem como expressões da regra 
universal, do cosmopolitismo de Paris e Londres. 

Análise histórica, morfológica, tipo lógica e social 
de Caruaru - Comércio x população 

Araceli Acosta Rodriguez (ESUDA) 
O tema proposto nesse trabalho tem como objeto de estudo 

Caruaru, cidade agrestina do interior de Pernambuco. O es
tudo tem como proposta analisar a ocupação do solo e a 
organização do espaço urbano da área central de Caruaru, cujo 
crescimento se deu a partir de 4 limitadores físicos, o rio 
Ipojuca, o Morro do Bom Jesus, a Ferrovia e a Rodovia de 
Caruaru crescendo de forma circular; controlando o progresso 
de adensamento e expansão da cidade. Como também enten
der as alterações dos aspectos sociais, econômicos e históricos 
da população da Caruaru e os impactos dessas mudanças no 
cotidiano do caruarense e na morfologia da cidade tais como: 
a expansão esmagadora do comércio, descaracterização ar-
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quitetônica, a substituição da população residente por esta
belecimentos comerciais. 

A visão social a partir da ótica de um Prelado 
Português do século XIV 

Armênia Maria de Souza (UFG) 
Esta pesquisa tem por objetivo a análise da obra de Álvaro 

Pais Status et Planctus Eclesiae (Estado e Pranto da Igreja). 
Faremos algumas considerações a respeito da sociedade me
dieval (século XIV) abrangendo dados relativos aos usos e 
costumes, idéias e instituições, dando-nos subsídios para en
tendermos o modo de agir, viver e pensar das classes sociais 
à época do autor. Além de elucidar as razões pelas quais o 
Bispo de Silves realiza severas críticas não só aos clérigos, 
mas também aos reis e imperadores e às demais camadas 
sociais de seu tempo e buscar a compreensão a respeito de 
como esta sociedade estava estruturada numa época de gran
des transformações ocorridas na Europa Católica do século 
XIV. 

Arquivo Histórico de Joinville: Diferentes possi-
bilidades de pesquisa 

Arselle de Andrade da Fontoura (ARJ) 
Cláudia Fonseca Ramos (ARJ) 
Janine Gomes da Silva (ARJ) 
O Arquivo Histórico de Joinville foi criado em 

20/03/1972, a partir da preocupação da população e do poder 
público em preservar suas memórias, especialmente a da 
imigração alemã, em Joinville e no Brasil. Contudo, hoje 
verifica-se a preocupação com as diferentes memórias con
struídas na cidade, não mais restringindo-se apenas ao tema 
imigração e colonização. Neste sentido, esta comunicação tem 
como objetivo apresentar o AHJ através de um audiovisual, 
e divulgar as múltiplas possibilidades de pesquisas existentes 
em seu acervo. 

Por entre luzes e sombras: (re) significando um 
espaço da loucura 

Arselle de Andrade da Fontoura (UFSC) 
O Hospital Colônia Santana, fundado em 1941, é uma 

instituição psiquiátrica que representa o lugar simbólico desti
nado a loucura. A disciplina, a normatização, a homogenei
zação, a busca de uma padronização de condutas leva muitas 
vezes à percepção deste local como um espaço homogêneo, 
destituído de singularidade. Contudo, é possível perceber ao 
adentrarmos no universo da Colônia, que este espaço pode ser 
visto a partir de uma outra dimensão, a dimensão do detalhe, 
do singular, do insignificante '" Percebe-se uma multiplici
dade de maneiras de como os indivíduos se relacionam com 
o hospital gerando uma nova organicidade à instituição. Ob
servando esta multiplicidade, estas táticas articuladas sobre os 
detalhes do cotidiano, que desenvolvo minha pesquisa. Detal
hes, modos de fazer que ganharam um novo significado, um 
outro olhar, direcionando outros caminhos na escrita de uma 
história da Colônia. Uma história construída através de narra
tivas, vivenciadas por seus moradores no interior do hospital, 
outras em relação ao mundo social que está inserido. 

o crime sob o olhar do Estado Colonial Português 
em Rio Grande de São Pedro 

Augusto da Silva (UFRGS) 
O território que hoje conhecemos por Rio Grande do Sul 

foi, no final do século XVIII e início do XIX, marcado por 



uma série de transformações políticas, sociais e culturais. Os 
diversos grupos que nele se encontravam como os índios 
(aldeados ou não), os escravos (libertos ou não), aventureiros, 
portugueses, castelhanos, tiveram que se enquadrar a partir daí 
às novas formas de organização social impostas pela presença 
cada vez mais atuante do estado colonial. Este período é 
marcado pela consolidação da colonização portuguesa através 
da criação de diversas instituições administrativas - execu
tivas, legislativas e judiciárias. 

Este trabalho tem como objetivo dar início ao estudo da 
violência e criminalidade em Rio Grande de São Pedro no 
final do século XVIII e início do XIX, identificando os atores 
e grupos acima referidos que interagem nos conflitos, bem 
como entender estes dentro de um contexto histórico e social 
mais abrangente. E, mais especificamente - como a fonte 
histórica utilizada serão os documentos oficiais, principal
mente os processos -crime -, compreender a visão que o 
Estado tinha desses grupos e conflitos. Quais dentre eles eram 
tidos como perigosos para a sociedade colonial? Que tipos de 
delitos movimentavam as instituições judiciais? 

A análise desses processos criminais pode nos oferecer 
substanciais elementos sobre as formas de exclusão e inclusão 
social de grupos e indivíduos além de evidenciar as diferentes 
manifestações de resistência oferecidas por estes. 

Da Monarquia à República: música e cidadania 
no Brasil 

Avelino Romero Simões Pereira (Colégio Pedro 1I
RJ) 

A última década do regime monárquico no Brasil assistiu 
a um intenso movimento musical na Corte Imperial, acompan
hado de reflexões críticas desenvolvidas por parte de diversos 
músicos, que se ressentiam da qualidade e do alcance social 
da música que se fazia e de suas relações com o poder imperial. 
Sonhando com a "civilizada" e distante Europa, ansiavam por 
transformações no país, que o levassem à criação de uma arte 
"moderna". Anteviam-se, ali, aspirações que viriam a se reali
zar nos primórdios do regime republicano. Instaurado este, 
alguns artistas buscaram posições no Estado, donde lhes fosse 
possível desenvolver uma atuação política concreta, no sen
tido de pôr em curso seu projeto a um tempo político e estético, 
configurado na transformação do antigo Conservatório Impe
rial em Instituto Nacional de Música. Convertido em capital 
de uma espécie de República Musical, este tornou-se palco 
das lutas, em que os "cidadãos-professores" reproduziam 
idéias e práticas do novo regime e transpunham conflitos 
políticos para o discurso musical. 

A política educacional do governo Getúlio Vargas 
e o surgimento das classes urbanas 

Bárbara Cristina Soares Pessanha (UERJ) 
O sistema educacional inicialmente caracterizou-se por 

elementos arcaicos, seletivos e aristocráticos. Com uma her
ança cultural transplantada da Europa, como base da formação 
de projeto educacional brasileiro, fortemente desvinculado da 
realidade brasileira. 

Na República Velha a estratificação social era bastante 
demarcada no Brasil. Os letrados e os não-letrados. Os 
primeiros, os privilegiados da Primeira República, os não-le
trados excluídos da sociedade republicana brasileira, que 
espelhava-se nos ideais da civilização européia. 

Neste trabalho pretendemos analisar as mudanças 
efetuadas após a década de trinta, com a ampliação da edu
cação na sociedade brasileira; havendo uma demanda social 
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de educação, diversificando e expandindo o ensino, a um 
número cada vez maior de brasileiros, possibilitando a in
serção no mercado de trabalho emergente comprometido com 
o futuro do país e, com a proposta governamental de industri
alização e racionalização da burocracia, e qualificação de 
mão-de-obra como nos países desenvolvidos. 

A Idade Média e as origens do pensamento cien
tífico moderno 

Beatriz Helena Domingues (UFJF) 
A autora se propõe a mostrar que as ligações entre o 

pensamento medieval e a ciência moderna são muito mais 
estreitas do que se tem pensado. O aristotelismo medieval, em 
sua versão tomista, forneceu ao pensamento ocidental algu
mas das bases sobre as quais se edificou, em princípios do 
século XVII, a chamada "ciência moderna". 

Um aspecto que vamos privilegiar é a importância de 
pensadores árabes e ibéricos (Avicenas) na difusão do aris
totelismo na Europa, bem como na preparação da síntese entre 
cristianismo e Aristóteles empreendida por Santo Tomás de 
Aquino no início do século XIII. Desde então, o pensamento 
religioso medieval passou a se abrir também para as coisas 
deste mundo, inaugurando uma "filosofia da natureza" sem a 
qual a física e a filosofia modernas seriam inconcebíveis. 

Cidadania e utopia no movimento "Diretas-Já" 
Bernardo Pereira da Sá Filho (UFPI) 
A transição do regime militar, imposto ao Brasil em 1964, 

para um regime civil, traduziu em todo o país um grande 
descontentamento popular. O movimento "Diretas-Já", ponto 
alto dessa transição, mobilizou os mais diversos setores da 
sociedade civil, os quais expressaram repugnância pela di
tadura e acreditaram na reconstrução imediata da cidadania. 
Em Teresina, como em todo o Brasil, pessoas de todos os 
segmentos sociais, nas ruas e nas praças, tornaram-se iguais, 
exigindo seus direitos. A não aprovação da emenda consti
tucional Dante de Oliveira, transformou a utopia da cidadania 
em uma das maiores frustrações já sofridas pelo povo 
brasileiro. 

"Ir ao povo": o modernismo russo e a imperativo 
social 

Bruno Barretto Gomide (PUC-RJ) 
A idéia de que a literatura deve tecer considerações sobre 

o homem e a sociedade, atuando decisivamente na história, é 
crucial na formação e desenvolvimento do romance russo no 
século XIX. A crítica empreendida pelos simbolistas, futuris
tas e formalistas não eliminou este modo de encarar a ativi
dade artística. Meu objetivo nesta comunicação é mostrar 
como um determinado segmento da prosa russa nos anos 
vinte, através de seu representante mais brilhante, o escritor 
Isaak Babel (1894-1941), apresentou uma modificação do 
imperativo social, de forma a respeitar a autonomia da obra 
literária. 

Campo, cidade e anticomunismo católico no RS 
Carla Simone Rodeghero (Univ. de Passo Fundo) 
Procurar-se-á analisar a relação construída por diversos 

setores dentro da Igreja Católica, no Rio Grande do Sul, entre 
os temas meio ruraV valores/ anti comunismo e entre cidade/ 
vícios/ difusão do comunismo, no período entre 1945 e 1964. 
Serão buscadas as razões que explicitem o uso dessas corre
lações, a partir da hipótese geral de que o anticomunismo foi 



utilizado pela Igreja Católica como um subterfúgio para 
questionar e posicionar-se frente aos processos de modern
ização, laicização e secularização da sociedade. 

Habitação popular em Belo Horizonte: o bairro 
Dom Cabral (1964-1982) 

Carla Ferretti Santiago (PUC-MG) 
Nosso trabalho tem como tema central o problema da 

habitação popular em Belo Horizonte, no período da ditadura 
militar recente. Para tanto, elegemos o bairro do Dom Cabral, 
bairro popular situado na zona oeste da cidade, como nosso 
objeto, procurando, a partir do estudo de sua história, de sua 
concepção e ocupação, dar visibilidade àquela questão maior. 
Ao mesmo tempo, a análise da história do bairro, no período 
compreendido entre os anos de 1964 a 1982, nos possibilita 
compreender o posicionamento de três sujeitos históricos 
diante do problema da habitação popular: e governo estadual, 
a Igreja Católica e os próprios setores populares. 

O Dom Cabral surge, para nós, como o microcosmo que 
nos permite pensar questões relativas à ocupação do espaço 
em Belo Horizonte, inserido na problemática dos lugares das 
cidades, particularmente da constituição de um lugar determi
nado, aquele reservado às classes populares no tecido urbano. 

Espelho infiel. Memórias: imagens distorcidas do 
século XVIII mineiro 

Carla Maria Junho Anastasia (UFMG) 
Esta pesquisa pretende analisar a percepção dos memoral

istas do século XVIII mineiro sobre a administração das minas 
e a violência coletiva na região mineradora, confrontando-a 
com o contexto delineado pela documentação oficial do 
período. 

Pretende-se apontar para as construções históricas forte
mente assépticas que estão presentes nas memórias e que têm 
contaminado os trabalhos acadêmicos acerca das minas sete
centistas. 

Varadouros da Liberdade: Empates no modo de 
vida dos seringueiros de Brasiléia-Acre 

Carlos Alberto Alves de Souza (Univ.Federal do 
Acre) 

Esta Tese de Doutorado é um estudo acerca dos Empates 
organizados por seringueiros da região acreana de Brasiléia, 
como forma coletiva de resistência em defesa do seu modo de 
vida nos seringais, apresentada, em 1996, ao Programa de 
Estudos Pós-Graduados em História, da Pontifícia Universi
dade Católica de São Paulo - PUC-SP, vinculada à sua linha 
de pesquisa Cultura e Trabalho. 

A proposta foi trazer para o campo da História as experiên
cias sociais de trabalhadores seringueiros que, ao criar e 
recriar seu modo de vida nos seringais, resistindo, de várias 
formas, às dominações impostas ao seu viver, contribuem, 
com suas lutas, para a formação de uma cultura da região. Isto, 
implicou na opção por um método que não excluísse esse 
trabalhadores do cenário histórico, estudados enquanto reais 
sujeitos de uma historiografia. 

Do cais à cidade: os estivadores de Rio Grande nos 
anos 60 

Carlos Alberto de Oliveira (PUC-SP) 
A presente comunicação tem por objetivo apresentar ele

mentos que apontam a reconstituição da trajetória dos esti
vadores da cidade portuária de Rio GrandelRS, dentro e fora 
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do ambiente de trabalho. A partir de depoimentos colhidos em 
entrevistas com ex-estivadores, procurou-se visualizar as dif
erente formas de ocupação por parte dos estivadores. 

Ao acompanharmos a trajetória destes homens do porto, 
foi possível perceber suas relações de camaradagem e 
coleguismo, bem como sua relação com a cidade e suas opções 
com relação à utilização de seu tempo livre. 

Literatura e ideologia no Império Romano: a 
História Augusta 

Carlos Augusto Ribeiro Machado (USP) 
Considerada uma das mais importantes fontes para a 

História do Império Romano entre o início do século 11 a.e. e 
o final do século III d.e., a História Augusta tem atraído a 
atenção de estudiosos desde o século passado. Elementos 
básicos de sua crítica documental, como a autoria e a datação, 
permanecem incertos e questionáveis, envoltos por fraudes, 
especulações na maioria das vezes estilísticas e filológicas e 
debates acirrados. Tentando estudar alguns aspectos ideológi
cos que informam a sua composição, no caso como a obra 
constrói - em sua narrativa - uma representação das re
lações entre o Senado e a corte imperial, podemos identificar 
alguns elementos que contribuirão para este debate. Em espe
cial as biografias dos imperadores Marco Aurélio Antonino e 
Cômodo (161-180 d.e. e 180-192 d.e., respectivamente), 
constituem fontes bastante ricas para este tipo de estudo. 

Banco do Brasil: crise de uma estatal financeira 
pós 1986 

Carlos Augusto Vidotto (UNICAMP) 
A trajetória do Banco do Brasil após as reformas financei

ras de 1964/65, como locus de formulação e instrumento de 
um conjunto de políticas centrais para o programa de modern
ização capitalista do governo então instalado, atravessou dois 
períodos desde aquele momento. 

Até 1986, o BB dispôs de amplos fundos de origem 
predominantemente orçamentárias para poder, como estrutura 
vertebral do Sistema Nacional de Crédito Rural, viabilizar a 
consolidação dos modernos complexos agro-industriais 
brasileiros. Ao mesmo tempo, a partir da Carteira de Comércio 
Exterior (CACEX), contribuiu decisivamente para o processo 
de industrialização por substituição de importações. 

Em 1986, com a reforma das finanças públicas, o BB 
perdeu a prerrogativa de acessar diretamente os recursos do 
Banco Central, deixando de ser considerado parte da autori
dade monetária. Manteve, entretanto, a incumbência dos mes
mos papéis. A crise da dimensão pública, enquanto 
instrumento de políticas, e na dimensão privada dessa estatal, 
compelida a gerar resultados, aí originada, projeta-se até os 
dias de hoje. 

A exposição pretende situar historicamente esse processo 
e ressaltar seus determinantes centrais. 

A questão populacional e a conformação do 
estado de bem-estar social na Suécia 

Carlos Aurélio Pimenta de Faria (IUPERJ) 
O debate acadêmico acerca da origem e expansão do 

Welfare State tem, nas últimas décadas, enfatizado argumen
tos díspares. Partindo da tese conhecida como da lógica da 
industrialização, passando pela argumentação marxista, pela 
lógica dos recursos de poder (que destaca o papel do 
movimento sindical e dos partidos trabalhistas) e pela elabo
ração neo-institucionalista, a controvérsia tem passado ao 



largo de relevante papel da questão populacional na confor
mação do estado de bem-estar social. 

Sabe-se que as taxas de natalidade declinaram acentuada
mente nas primeiras décadas deste século nos países mais 
industrializados da Europa Ocidental. A reação governamen
tal à chamada questão populacional, contudo, variou sobre
maneira de um país para outro. No caso da Suécia, pode-se 
dizer, sumariamente que a preocupação generalizada quanto 
ao espectro do despovamento foi canalizada em medidas 
positivas de estruturação do sistema de seguridade social. 

O presente texto analista os trabalhos das duas comissões 
de investigação instauradas na Suécia para analisar o assunto, 
as políticas implementadas e seu legado para o Welfare State 
conhecido por proporcionar proteção social do berço ao 
túmulo. O texto contrasta ainda, topicamente, a experiência 
sueca de incentivo à natalidade com a de outros países 
europeus. 

A medida do progresso: as elites imperiais e a 
adoção do sistema métrico no Brasil 

Carlos Eduardo Barbosa Sarmento (UFRJ) 
A adoção do sistema métrico decimal no Brasil, em 1862, 

o coloca como uma das primeiras nações a promulgar uma 
legislação metrológica, em um momento em que o novo 
sistema de pesos e medidas não achava-se consolidado num 
mesmo na própria França, onde fora originalmente elaborado. 
O objetivo desta comunicação é apresentar uma interpretação 
para este pioneirismo brasileiro, entendendo a adoção do 
sistema métrico como parte de um projeto, implementado por 
setores das elites imperiais, de modernização e equiparação 
do país às mais desenvolvidas nações européias do século 
XIX. Rastreando a discussão parlamentar acerca desta 
questão, que remonta ao princípio da década de 1830, e os 
principais textos científicos sobre o tema, procuraremos ob
servar como o sistema era representado como uma verdadeira 
alavanca civilizatória para o Império Tropical, discutindo 
também os nítidos limites deste discurso modernizante. 

A pesquisa do tipo etnográfico na prática de 
ensino de História 

Carlos Eduardo Moreira da Silva (FAED-UDESC) 
Pretendo discutir nesta comunicação algumas reflexões 

preliminares sobre um possível diálogo da Antropologia, em 
especial a Pesquisa do Tipo Etnográfico, com a Educação. 
Esta tentativa de diálogo surgiu da minha prática como pro
fessor-orientador de estágio, nas disciplinas de Prática de 
Ensino e Didática Especial da História, no segundo semestre 
de 95 e 96, no curso de História da Faculdade de Educação 
(FAED/UDESC), onde introduzi a pesquisa em ensino como 
parte do estágio supervisionado. Chamo de Pesquisa do Tipo 
Etnográfico, como sugere a Profa. Marli André, por entender 
que o nosso trabalho é uma adaptação da Etnografia à Edu
cação, através da apropriação do sistema de referências da 
Antropologia Social, desvendando dimensões e conceitos que 
orientam o trabalho de campo e inspiram o olhar antro
pológico. Este olhar deve permitir a desconstrução de certos 
estereótipos, pensados a partir de modelos deterministas, e 
proporcionar uma leitura social do espaço escolar pelos 
alunos-estagiários. 

A vida cotidiana do Recife na vlsao dos que 
viveram e freqüentaram a Esquina Lafaiete (1923-
1938) 

Carlos Eduardo Romeiro Pinho (UFPE) 
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O trabalho que pretendemos apresentar está sendo por nós 
desenvolvido a título de mestrado. Procuramos analisar aspec
tos políticos, culturais e sociais do Recife, pela visão dos que 
viveram o período. Usaremos como fontes, documentos, car
tas, matérias em jornais e revistas daqueles que faziam parte 
dos encontros da Esquina Lafaiete. 

A Esquina Lafaiete vem a ser um ponto de encontro de 
vários segmentos da sociedade, desde boêmios até políticos e 
intelectuais. Em nossa dissertação resolvemos trabalhar com 
o chamado Cenáculo da Lafaiete. 

O Cenáculo foi uma reunião de intelectuais que acontecia 
no Café Continental localizado na referida esquina. Nestas 
reuniões eram trazidos livros novos, com alguma repercussão 
no Brasil e no exterior, comentados pelos seus integrantes 
antes mesmo de qualquer referência em jornais ou revistas 
locais. 

A Lafaiete foi escolhida por nós por representar um foco 
de intensa agitação política e cultural. O período do Cenáculo 
propriamente dito vai do ano de 1923, época da adesão do 
poeta Joaquim Cardozo, até meados de 1938, quando o poeta 
transferiu-se para o Rio de Janeiro. 

As relações entre Estado e sociedade acerca das 
loterias no Brasil Império 

Carlos Teles de Menezes Júnior (UFF) 
Ao analisar as fontes jurídicas do Brasil no decorrer do 

século XIX, percebemos que desde a chegada de D. João VI, 
era usual a rotina da comercialização de bilhetes de loterias, 
em sua maioria, por instituições de cunho religioso, social e 
cultural, que obtinham a autorização do Rei para gerenciá-las, 
prática esta que perduraria durante parte do período do Im
pério. O objetivo da comunicação é relatar como era efetivado 
o processo de concessões de loterias pelo Estado, dando ênfase 
a uma abordagem nas relações entre o Estado e sociedade ao 
passo que as loterias passaram por uma sucessão de mudanças 
que culminou com o total controle do Estado na sua gestão, e 
a sua consecutiva inclusão nos planos orçamentários. 

Projeto Memória - Arquivo Municipal de Divina 
Pastora - realidade e perspectivas através de fontes 
documentais 

Carmen Barreto Lima (UFS) 
Os arquivos desde os tempos mais remotos, são considera

dos fontes de documentação histórica, caracterizando-se por 
verdadeiros acervos, os quais passam a subsidiar informações 
para o momento presente, constantemente interligados com o 
passado. Dessa maneira, passam a ter finalidade específica, 
com uma produção natural e orgânica de qualquer sociedade, 
atendendo a diversas atividades da vida pública e privada, 
individual e coletiva. Por assim considerar, O Projeto 
Memória volta-se para a preservação da história local do 
município de Divina Pastora, no estado de Sergipe, com 
objetivo de dinamizar o arquivo municipal, o qual se tornou 
realidade após a iniciativa e implantação do referido Projeto. 
Para tanto, foi possível contar com o apoio dos órgãos insti
tucionais, a saber, a Prefeitura local e a Universidade Federal 
de Sergipe, através do convênio firmado com o Programa de 
Integração das Prefeituras MunicipaislPROPREF, e, posteri
ormente, com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comu
nitárioslPROEXlUFS. Acreditamos possuir em acervo uma 
das mais completas fontes documentais preservadas do 
período Império da província de Sergipe, certamente um dos 
poucos dentre os municípios do Estado, que guarda seu acervo 



documental no próprio local de origem, o que contempla os 
princípios e a política nacional de arquivos. 

A revalorização da análise econômica na História 
Carmen Lieia Palazzo (UnB) 
A proposta que estamos apresentando é a de uma reflexão 

sobre a importância da análise econômica no ensino superior 
de História, bem como sua relevância enquanto instrumental 
para a tarefa do historiador. 

A partir da leitura de diversas obras e debates que tivemos 
a oportunidade de seguir, especialmente na Europa, procura
mos sintetizar as questões levantadas e avançar mais no tema 
em apreço, apontando alguns fatores que, em nosso entender, 
são fundamentais para a revalorização da História Econômica. 

O assunto é polêmico, na medida em que aborda também 
a discussão em torno das definições de História e o fato 
histórico, mas importante porque insere no debate mais amplo 
sobre o papel social do historiador. 

A proposta excludente do separatismo paulistano 
no conturbado contexto brasileiro do final do século 
XIX 

Cássia Chrispiniano Adduei (PUC/SP) 
Elaborado em um dos vários momentos da história do 

Brasil em que se tematizava a nação, o ideário separatista 
surgiu como uma das opções para a superação do contexto de 
crise que marcava o país em finais do século passado. Opção 
que escolheu, de modo mais explícito, o caminho da exclusão. 
Foram diversas as soluções elaboradas na tentativa de viabi
lizar um país que via ruir sua estrutura monárquica e escravista 
frente às pressões, cada vez mais intensas e freqüentes, para 
ampliar os contornos da cidadania. A análise do separatismo 
paulista permite avaliar o grau das tensões da sociedade da 
época. No debate que a exposição destas idéias gerou se 
expressaram os impasses em torno do fim da escravatura, da 
concepção de democracia, dos desejos e receios do novo 
grupo que lutava para alcançar a hegemonia dentro da classe 
dominante no Brasil - o dos cafeicultores do Oeste paulista. 

A contribuição do movimento popular por mora
dia no Paraná na construção da cidadania 

Celene Tonella (UEM) 
A pesquisa em questão busca reconstruir processos recen

tes de luta dos trabalhadores pobres por um lugar para morar, 
nos municípios mais urbanizados do Paraná: Curitiba e Lon
drina. Os conflitos no meio urbano paranaense começaram a 
partir dos anos 80. 

A Capital, Curitiba, conhecida como a capital ecológica 
por ter padrões de vida comparável às cidades de primeiro 
mundo, segundo a mídia e seus governantes, esconde em sua 
periferia a história de extrema carência de milhares de trabal
hadores. No que diz respeito à moradia, a pesquisa dedica-se 
a analisar as mobilizações ocorridas, em Curitiba, nas regiões 
conhecidas por Xapinhal e Ferrovila. Em Londrina, a pesquisa 
reconstitui a história de luta por moradia na região denomi
nada União da Vitória. 

Os casos têm como característica em comum uma prévia 
organização dos ocupantes com auxílio de associações comu
nitárias, partidos políticos e da Igreja Católica. Uma outra 
característica comum diz respeito ao enfrentamento com todas 
as conseqüências da força policial, seguido de um processo de 
negociação com o poder público. 

Lembranças dos campos de Barbacena: relatos 
de viagem e historias de vida 

Célia Toledo Lucena (PUC-SP) 
A proposta é entrelaçar subjetividade da memória de imi

grantes com a lembrança de cenários vividos por viajantes na 
Mantiqueira, nos campos de Barbacena. Barbacena é a cidade
pólo da região da origem de migrantes que se deslocaram para 
São Paulo na década de 60. Desde o século XVIII, a cidade 
mineira, por ser entroncamento de caminhos, desempenha a 
função de pouso e local de parada de viajantes que circulavam 
pelo caminho real do Rio de Janeiro a Vila Rica. A experiência 
subjetiva e individual é sempre carregada de emoção, de 
sensibilidade. Cada pessoa lembra o cenário vivido ou visi
tado movida pelas imagens e imaginação no momento da 
interpretação. Tanto para o que viveu como para que passou 
pelo lugar, associam imaginação e memória no ato da criação 
de imagens. 

A cidadania em tempos de guerra 
Celina Kuniyoshi (USP) 
Análise, baseada num livro de viagem, da fragilização dos 

direitos de cidadão estrangeiro num país totalitário e em 
guerra. Relato da experiência do brasileiro Mário Botelho de 
Miranda no Japão, durante os anos de 1940 a 1942. Advogado 
recém-formado, Miranda viajou ao País do Sol Nascente 
integrando caravana de estudantes da Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco. Permaneceu no Japão depois do retorno 
de seus companheiros de excursão, com o objetivo de conhe
cer a cultura e o povo nipônicos e também para aprimorar seu 
domínio da língua japonesa. Viveu o momento do ataque 
japonês a Pearl Harbour (08/12/1941) e todas as conseqüên
cias advindas da declaração de guerra do governo brasileiro 
ao Japão (29/01/1942): vigilância sobre seus passos, revista 
policial em alojamento, recolhimento a um campo de concen
tração, apresentação consecutiva às autoridades policiais, 
comportamento xenófobo da população em diversas si
tuações, etc. 

A cidadania e a exclusão: os filhos da imigração 
Celso Péricles Fonseca Thompson (UERJ) 
Nossa pesquisa está centrada na trajetória social dos de

scendentes das primeiras levas de imigrantes germânicos, na 
região serrana do atual estado do Rio de Janeiro. Nesta tra
jetória estão explicitadas as possibilidades e limites da inte
gração destes grupos aos direitos de cidadania no projeto 
liberal do Estado nacional no final do século XIX. 

Para fins de comunicação, apresentaremos o caso dos 
descendentes das primeiras levas de colonos na região de 
Petrópolis e sua inserção às práticas de reconhecimento, limi
tado, de sua cidadania. Exporemos, através das fontes dis
pOlllvels, a auto-percepção do grupo quanto ao 
reconhecimento de sua cidadania. 

Origens institucionais da Polícia Política paulista 
César Augusto Atti (Divisão de Arquivo do Estado) 
A origem da polícia política especializada remete-se, em 

última instância, à instalação do regime republicano no Brasil. 
Propondo um novo ordenamento na sociedade, a partir de 

um rígido controle social, irá tratar os desvios (individuais e 
coletivos); a ordem vigente, como caso de policia. Vários 
delitos entendidos como crimes sociais, passaram para a es
fera de delitos políticos. É o nascimento de setores especiali
zados à sua repressão. A polícia civil de São Paulo será 
pioneira neste aspecto. 
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A presente comunicação tratará destes primórdios insti
tucionais. 

Festa e Golpe de Estado na Colômbia 
César Ayala (UFSC) 
A comunicação tratará dos conteúdos e formas de adesão 

que utilizou o governo militar colombiano entre os anos 1953 
e 1957. Descreve e analisa o ambiente de festa e entusiasmo 
que se viveu na Colômbia com a chegada do General Rojas 
Pinella ao poder em junho de 1953. 

História, literatura e imaginário urbano 
Charles Monteiro (PUC-RS) 
Herdeiro da tradição da ficção urbana sobre Porto Alegre 

inaugurada por Dyonélio Machado e Érico Veríssimo, na 
década de 1930, Moacyr Scliar em Os voluntários (1979), A 
Guerra no Bom Fim (1972) e Os deuses de Raquel (1975) 
compõe uma narrativa onde se destacam o imaginário e os 
elementos de etnicidade que caracterizam três espaços da 
cidade, respectivamente o centro, o bairro Bom Fim e o bairro 
Partenon. Essas narrativas abordam as particularidades que 
portugueses, judeus e alemães imprimem através de redes 
sociais, do tipo de atividade profissional e práticas culturais 
na cidade. Scliar trata ainda das mudanças nas formas de 
sociabilidade e nos espaços urbanos relacionadas ao cre
scimento e desenvolvimento urbano de Porto Alegre, onde 
mesclam-se a trajetória pessoal das personagens aos novos 
cenários urbanos. Pretendo sob a perspectiva da Historia 
problematizar a produção deste saber literário sobre a cidade. 

Documentos do Arquivo do Fórum da Comarca 
de Assis (SP): uma fonte inédita para a história 
ambiental regional 

Christian Brannstrol11 (Centro de Desenvolvimento 
do Vale do Paranapema/University ofWisconsin) 

Neste trabalho discuto o aproveitamento de documentação 
jurídica do Arquivo do Fórum da Comarca de Assis (SP) para 
a história ambiental regional. A documentação é valiosa 
devido aos detalhes ambientais e agrícolas em sua localização 
específica e escala espacial reduzida. Tomando-se em conta o 
aumento de interesse na história ambiental exemplificado pela 
obra recente de Warren Dean, A ferro e fogo, discuto como o 
historiador pode utilizar Processos como (I) Mediação e 
Divisão de Fazenda, (2) Arrolamento e Inventário, (3) 
Manutenção e Reintegração de Posse e (4) Reclamação Tra
balhista e Ação Ordinária para uma nova história regional 
sobre as mudanças ambientais e agrárias. A concepção geral 
de história ambiental que dirige esta discussão é que deve 
procurar-se as explicações sociais, econômicas e políticas 
para a degradação e conservação ambientais, assim como 
mudanças na agricultura regional. 

Os trabalhadores rurais na imprensa pernambu
cana dos anos 1940 

Christine Paulette Yves Rufino Dabat (UFPE) 
Este trabalho intenta analisar a maneira como a imprensa 

cotidiana de Recife, nos anos 1940, apresenta os trabalhadores 
rurais, em particular no que diz respeito aos canavieiros. Com 
efeito, à atividade canavieira e à indústria açucareira sobre
tudo, ramos de liderança secular no âmbito econômico do 
Estado de Pernambuco, são dedicados amplos espaços na 
cobertura jornalística. Em contrapartida, no que diz respeito 
às classes trabalhadoras, em particular do campo, a mídia 
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tende a adotar um discurso raro e bastante estereotipado. 
Ademais, notam-se traços distintos no tratamento reservado 
aos chamados rurícolas de acordo com suas regiões geo
climáticas de origem. 

o eurocentrismo na historiografia 
Christine Paulette Yves Rufino Dabat (UFPE) 
Este trabalho emerge de reflexões a respeito do eurocen

trismo em História. Examinando os principais etnocêntricos 
(eurocêntricos) que norteiam a concepção da História Univer
sal como ela é geralmente aceita, até hoje, pode-se evidenciar 
axiomas subjacentes emanentes dos difusionismo e do evolu
cionismo cultural, condenando a posições subalternas quais
quer outras regiões do mundo. A transferência dos conceitos 
oriundos da experiência histórica européia ao resto do mundo 
em implicações profundas, notadamente em matéria de se
leção e hierarquização dos assuntos reconhecidamente históri
cos (com sua respectiva dimensão geográfica) e de 
periodização. 

Livros didáticos de História: 'conceitos' e descon
struções 

Cícero Antônio Agra Medeiros (UFPB) 
Nesta comunicação, tento mostrar um trabalho de pesquisa 

realizado durante o ano de 1996, onde enfoco que grande parte 
dos conceitos utilizados por alguns livros didáticos de história 
são distorcidos, ou seja, esses conceitos são sempre levados a 
se aproximar do discurso da historiografia tida como "oficial", 
onde sempre é analisada a história dos vencedores (heróis e 
mitos). Será que o conceito de República se reduziria apenas 
a uma data? A República não seria um conceito mais ampio? 
Desta forma, tento desconstruir algumas utopias trazidas pelos 
livros didáticos. Os livros de 10 e 20 graus tentam dar uma 
seqüência lógica ao curso de história, a história seria linear, 
com início e fim? 

"Educação para a cidadania" ou Dona Cidadania 
nunca tira férias" 

Cíntia Miranda Scelza (UFRJ) 
O objetivo desta exposição é abordar algumas questões 

concernentes ao processo educacional como modo de inclusão 
no meio social, considerando a escola como apenas parte de 
todo este processo. Nossa tese central é de que a cidadania se 
aproxima mais da Educação como um todo que da escola 
propriamente dita. 

A diplomacia do interesse nacional: a política 
externa do Governo Médici 

Cintia Vieira Souto (UFRGS) 
O golpe militar de março de 1964 produziu uma solução 

de continuidade na política exterior que vinha sendo desen
volvida desde o segundo governo Vargas em 1951. Sob diver
sos aspectos, representou um retrocesso em termos de relações 
internacionais. Contudo, a inoperância da nova política, bem 
como o anacronismo em que incorria, levaram os próprios 
militares a retomar os preceitos de política externa para o 
desenvolvimento. 

Dentre os governos militares, é o governo Ernesto Geisel 
que é visto como inovador. O chamado pragmatismo respon
sável retomou a política externa para o desenvolvimento e 
levou a diplomaeia brasileira a algumas das posturas interna
cionais mais ousadas da história do país. Todavia, se não há 
dúvidas de que o governo Geisel foi, no plano internacional, 



inovador, o mesmo não se pode dizer do caráter conservador 
do Governo Médici. O presente estudo tem por objetivo 
analisar o caráter da política externa do Governo Médici, no 
contexto dos paradigmas de política externa implantados 
pelos militares desde 64. Igualmente, pretendemos esclarecer 
de que forma as modificações do quadro intencional e as 
demandas internas de desenvolvimento influenciaram a for
mulação dessa política externa. 

A emancipação dos escravos e o futuro dos liber
tos no mercado de trabalho, Piracicaba: 1870-1920 

Cláudia Alessandra Tessari (UNICAMP) 
Este trabalho tem como objetivo estudar como se pensou, 

desde o início do processo de emancipação escrava brasileira, 
em aproveitar o trabalho do ex-escravo e como se deu efeti
vamente sua incorporação após a abolição da escravidão. A 
aprovação da Lei do Ventre Livre em 1871 deu início ao 
processo de abolição da escravatura no Brasil. A partir daí até 
1888, quando é abolida definitivamente a escravidão, o tema 
da possibilidade de aproveitamento do trabalho do liberato 
será amplamente discutido nas sessões parlamentares. Du
rante o período vários projetos e leis foram discutidos e 
aprovados sobre o assunto. No final do século XIX e início do 
XX novas oportunidades de trabalho surgiram propiciadas 
pela urbanização, pela melhoria dos transportes, criação de 
uma infra-estrutura urbana e pelo surgimento das primeiras 
fábricas. A indagação que norteia o trabalho é como, quando 
e onde e em que medida os ex-escravos serão atraídos pelas 
novas oportunidades e inseridos na sociedade livre como 
trabalhadores e cidadãos. A pesquisa focaliza o município de 
Piracicaba na província de São Paulo. Piracicaba não tinha as 
mesmas características dos municípios grandes produtores de 
café, típicos da província de São Paulo em fins do século 
passado, isso se deveu ao fato de Piracicaba ter se firmado 
como um centro essencialmente açucareiro. Tal característica 
deve dar especificidades ao modo como se organizaram as 
relações de trabalho na agricultura e especialmente com re
lação ao ex-escravo. De acordo com a bibliografia o cultivo 
da cana de açúcar sempre foi baseado no trabalho escravo, 
diferentemente do café que é visto como a planta democrática. 
O tema é pouco estudado pela historiografia do período, e a 
leitura e análise de obras de caráter geral e específico sobre o 
tema aponta para várias lacunas e divergências quanto à 
inserção do liberto durante o processo de emancipação ou 
mesmo logo após a transformação das relações de trabalho. 

"A Concordia Ordines". A idéia polítiça da "ho
monoia" na ecclesia grega e na para augusta 

Cláudia Beltrão (UFPB) 
A filosofia política grega sempre fizera derivar suas regras 

sobre a conduta humana (social) das leis divinas do universo 
(kosmós), às quais chamava "physis". O termo "homonoia", 
traduzido pelos jurisconsultos romanos como "concordia or
dines" parece ter surgido pela primeira vez na medicina grega 
- o corpo e a harmonia entre suas partes - passando depois 
às especulações sobre a sociedade humana e a harmonia do 
corpo social, ao lado do conceito de "sympnoia" (o espírito 
comum, que liga as partes do corpo entre si), o "pneuma" que 
rege o corpo e a sociedade humanos. Heráclito, Xenofonte, 
Platão, Aristóteles, Górgias, entre outros, utilizam-no como 
base da ordem social na Politéia. O termo aparece também 
relacionado à disciplina espartana e, nomeadamente, à eccle
sia reunida na ágora, num sentido de submissão do corpo 
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social ao espírito (pneuma) comum que garante a ordem sobre 
o caos. 

Em Roma, a homonoia torna-se uma deusa, a "De a Con
cordia", sob os Antoninos. Anteriormente, Cícero utilizara-se 
da Concordia em "De Re Publica" e Horácio, nas "Odes 
Romanas", cantara-a como a deusa do Estado por excelência, 
entre outros como Sêneca e Tito Lívio. 

Estes termos - homonoia/Concordia - variam de função 
e sentido conforme a obra e o contexto. Em nossa exposição 
pretendemos observar as indicações claras de sua importância 
no estudo da ética social, da jurisprudência, da organização e 
administração do Estado e da filosofia política antigas. 

Pensamento feminino no Chile e Argentina (1900-1930) 

Alícia Noemí Salomone (Universidad de Santiago 
de Chile) 

Claudia Carrillo Figueroa (Universidad de 
Santiago de Chile) 

Esta comunicação se enquadra na história do pensamento 
latino-americano, em uma perspectiva de gênero. Procura 
uma revisão da postura tradicional dos estudos neste campo, 
uma vez que estes não têm considerado a contribuição femin
ina produção intelectual do continente. Isto implica no desen
volvimento de duas linhas de análise: 1) reconsideração da 
produção ensaística vinculada, desde o século XIX, à busca 
de identidades nacional e cultural; 2) observação da expressão 
intelectual feminina em sua multiplicidade de formas discur
sivas (jornalismo, novelas, poesia, conto, cartas, depoimentos, 
etc.), atentando para sua especificidade. Esta perspectiva me
todológica permite recuperar um conjunto textual, produzido 
por homens e mulheres, mas silenciado por um enfoque 
tradicional, e ampliar o horizonte sobre a produção das idéias 
na América Latina. Seu objetivo é revisar a produção en
saística feminina, particularmente a chilena e argentina, nas 
primeiras décadas do século XX, através do pensamento de 
Gabriela Mistral e Victória Ocampo, em busca de elementos 
que permitam um abordagem comparativa. 

Regulamentando a Cidadania: transições e con
stituições (1946-1988) 

Cláudia Eliana Silveira Lara (Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia) 

A amplitude da luta e do debate no seio da sociedade civil 
e a possibilidade e capacidade dos setores populares interferi
ram na elaboração constitucional e influenciaram a extensão 
das conquistas democráticas das Constituições de 1946 e de 
1988. Relacionadas às conjunturas nas quais foram elaboradas 
e promulgadas, as Constituições de 1946 e 1988 apresentam 
concepções de democracia e cidadania fundamentalmente 
diferentes, apesar de terem em comum o fato de serem elabo
radas em períodos de transição de ditaduras para regimes 
democráticos. 

Fruto de uma conjuntura de transição pelo alto, na qual os 
movimentos da sociedade civil não obtêm espaço para par
ticipar, a Constituição de 1946 sanciona concepções de matriz 
liberal e, portanto, restritas de democracia e cidadania. Já a 
Constituição de 1988, tem sua elaboração e promulgação 
marcada por grande participação da sociedade civil. Desta 
forma, no que diz respeito à sua Declaração de Direitos, 
promove a extensão da participação dos cidadãos. 

Arquivo Histórico de Joinville: Diferentes possi
bilidades de pesquisa 

Arselle de Andrade da Fontoura (AHJ) 



Cláudia Fonseca Ramos (ARJ) 
Janine Gomes da Silva (ARJ) 
O Arquivo Histórico de Joinville foi criado em 

20/03/1972, a partir da preocupação da população e do poder 
público em preservar suas memórias, especialmente a da 
imigração alemã, em Joinville e no Brasil. Contudo, hoje 
verifica-se a preocupação com as diferentes memórias con
struídas na cidade, não mais restringindo-se apenas ao tema 
imigração e colonização. Neste sentido, esta comunicação tem 
como objetivo apresentar o AHJ através de um audiovisual, 
e divulgar as múltiplas possibilidades de pesquisas existentes 
em seu acervo. 

o Código Negro: a utilização do Pelourinho na 
cidade de Belém do Grão Pará (Século XIX) 

Cláudia Márcia Dias da Silva (UFPA) 
O Pelourinho era uma coluna de pedra colocada nas praças 

públicas, à qual era amarrado um preso para escarmento ou 
para ser açoitado. Assim como em outras capitais, o pelour
inho em Belém serviu para o açoite de escravos negros con
denados por faltas graves. O objetivo desta pesquisa é buscar 
a utilização do pelourinho para o cumprimento do Código 
Negro, na cidade de Belém do Grão Pará, nos primórdios do 
século XIX. Assim utilizar-se-á os códigos de postura, bem 
como os processos crimes e o código de crimes do município 
de Belém do início do século XIX, que encontram-se espal
hados em diversas instituições, assim como o Arquivo Público 
do Estado do Pará. Importante também para os objetivos desta 
pesquisa, é a investigação junto aos jornais da época, sobre a 
opinião pública em relação à lei de açoites e seu cumprimento. 

A viação comercial brasileira: a crise da Real 
Cláudia Musa Fay (PUC-RS) 
A empresa aérea REAL (Redes Estaduais Aéreas Ltda.) a 

partir de 1950 alcançou um grande crescimento tornando-se 
ao final da década a maior companhia aérea brasileira. 

A presente comunicação pretende abordar os fatores de 
crescimento da empresa e os motivos que levaram a compan
hia, durante o governo Jânio Quadros, a entrar em crise. 

Pretende-se destacar a maneira encontrada pelo Governo 
Federal para solucionar os problemas enfrentados pela em
presa que nesta época era a única a realizar vôos para costa 
oeste norte-americana e para o Japão. 

Um reinado de negros em um estado de brancos 
Cláudia Viana Torres (UFPE) 
A coroação do rei do Congo ou congados, promovida pelas 

Irmandades do Rosário pelo Brasil afora, no período colonial, 
em Recife era mais que uma festa de negros, escravos ou 
livres: era a festa da posse do líder de uma organização de 
escravos, eleito por eles mesmos, e denominado Rei do 
Congo. 

A organização social do Rei do Congo incluía uma outra 
organização, a do trabalho escravo. Nessa organização tam
bém havia um líder, de acordo com o tipo de atividade 
exercida pelos escravos, denominado governador. Para cada 
corporação de trabalho escravo havia um governador, gover
nador dos canoeiros, governador do pretos ganhadores, etc. 

Essas organizações eram reconhecidas pelas autoridades 
governamentais da Capitania de Pernambuco, através da con
cessão de patentes aos governadores, líderes dessas corpo
rações de trabalho escravo. 
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Ocupação negra da Ilha das Flores, Ilha do 
Quilombo 

Cláudio Baptista Carte (IPHAN-MINC) 
A antiga Ilha do Quilombo, hoje parte Norte da Ilha das 

Flores, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul foi 
ocupada no século XIX por escravos alforriados. Existem 
vários documentos que indicam que nesta ilha vários negros 
fugitivos se abrigaram durante todo o século, no período da 
escravidão. Hoje não existem mais negros morando nesta ilha 
e para confirmar tal fato realizamos uma investigação ar
queológica na área. Constatamos diversa evidências destas 
ocupações pretéritas e determinamos tal ocupação em dois 
momentos distintos, um inicial ao século XIX e outro inicial 
ao século XX. É sobre estas duas ocupações negras que iremos 
abordar. 

Leitura e representação 
Cláudio DeNipoti (UEL) 
Apresentar-se-á aqui resultados parciais da pesquisa sobre 

leitura na virada do século, focalizada na efervescência cul
tural e intelectual do Leste Paranaense neste período. 

A comunicação buscará dar conta das representações so
bre o universo da leitura (livro, biblioteca, etc ... ) como ele
mento de coesão de um projeto intelectual de grande porte, 
expresso no movimento simbolista, nos embates anti-clericais 
e nas religiões do saber neo-pitagóricas. 

Classes médias e cotidiano na crônica de Luís 
Fernando Veríssimo 

Cláudio Pereira Elmir (UNISINOS) 
Não obstante as dificuldades de se trabalhar com este 

grupo, cuja caracterização sofre das ambigüidades de sua 
própria conformação social, os textos de Luís Fernando Verís
simo podem ser lidos como representações da sociedade 
brasileira submetidas a uma visão de classe média. Ou seja, 
os setores médios não são simplesmente representados nas 
crônicas do autor, constituindo o próprio universo compartil
hado pelo mesmo; o que implica numa crítica social interna. 
Esta abordagem será empreendida especialmente pela análise 
das Comédias da Vida Privada e das Novas comédias da Vida 
Privada, conjunto de 224 crônicas selecionadas, publicadas 
recentemente pelo autor. 

Problemas relacionados à uma interpretação de 
Paul Veune sobre o Satyricon de Petrônio 

Claudiomar dos Reis Gonçalves (UEL) 
O historiador e latinista Paul Veyne, ao estudar o person

agem Trimalchio do Satyricon (um liberto enriquecido), 
propôs uma interpretação a qual se tornou hegemônica dentro 
de uma vertente historiográfica. Baseado neste estudo anal
isou, em trabalho posterior, um relevo funerário do século I 
d.C. Nossa comunicação visa propor uma nova interpretação, 
baseada no estudo da semi ótica, estética e teoria literária que 
se contraponha a esta vertente interpretativa. 

o homem pré-histórico no semi-árido paraibano 
Cleide Erice Pinto Neves (UFPB) 
Tem-se dito que a seca é um fenômeno natural. No entanto, 

adotamos o conceito de fenômeno social, cujos primeiros 
registros, feitos pelo homem branco, datam de 1530. Pro
pomo-nos analisar as mudanças climáticas através dos regis
tros arqueológicos (rupestre, Iíticos e cerâmicos) para 
demonstrar a existência de comunidades pré-históricas con-



vivendo em regiões hoje assoladas pela seca. Embora o clima 
semi-árido tenha tido início no pleistoceno, pretendemos veri
ficar as mudanças climáticas ocorridas na região do semi
árido paraibano estudando a fauna, a flora e o nomadismo do 
homem pré-histórico através de levantamento e mapeamento 
de registros paleontológicos (megafauna) e arqueológicos. 

Dissidentes no Grão-Pará: negros escravos e 
libertos no processo de adesão da Província à eman
cipação política do Brasil (1822-1823) 

Cleodir da Conceição Moraes (UFPA) 
Esta comunicação tem como objetivo fazer uma análise 

das práticas políticas de negros escravos e libertos no processo 
de adesão da Província do Grão-Pará à emancipação política 
do Brasil, preocupando-se, especialmente, em procurar perce
ber se esses sujeitos históricos incorporaram ou não suas 
próprias reivindicações nas manifestações políticas do 
período, como, por exemplo, na revolta nativista ocorrida na 
localidade de Muaná, no interior da Província, que se mostrou 
contrária à permanência do domínio metropolitano nessa parte 
da Colônia portuguesa. Dessa forma, pretende-se rediscutir a 
idéia do escravo-coisa - percebido como indivíduo passivo 
diante das regras do jogo da sociedade escravista e, portanto, 
facilmente sujeito à cooptações e aliciamentos por parte das 
elites locais - ainda marcante em grande parte da histo
riografia regional que trata sobre essa temática. Não se trata, 
porém, de procurar fazer uma história dos vencidos, em con
traposição a uma história dos vencedores, mas sim de tentar 
construir uma interpretação que perceba esses homens e mul
heres atuando no denso e complexo campo de lutas político
ideológicas, que caraterizam esse procsso. 

Relato acerca da proposta e primeiros resultados 
do projeto de pesquisa "História e Música: uma 
aproximação possível" 

Cristiane Sander (UNlJUÍ) 
A presente pesquisa visa uma aproximação entre o estudo 

da história e o estudo da música. Sendo duas disciplinas 
bastante diferentes, buscará relações, vínculos que possam 
aproximá-Ias e construir um conhecimento integrado. 

Esta pesquisa está sendo feita nos municípios de Santo 
Cristo e Três de Maio (região Noroeste do RS), através do 
resgate histórico de corais ou grupos de canto. Esses corais ou 
grupos de canto, na sua maioria, surgiram com a chegada dos 
imigrantes alemães e seus descendentes na região men
cionada. Por ocasião da II Guerra Mundial, muitos desses 
corais se desintegraram, a partir da proibição do uso da língua 
alemã, visto que seus integrantes não tinham muito con
hecimento acerca da língua portuguesa. Sob tal perspectiva, 
este pode ser considerado um dos principais motivos para o 
desaparecimento de muitos desses grupos. 

A pesquisa acontecerá baseada num aprofundamento 
teórico sobre a metodologia histórica e a análise musical. 
Neste caso, a problemática teórico-metodológica enfocada 
incluirá também as técnicas e preocupações da história oral, 
ao ouvir pessoas integrantes ou ligadas de alguma forma aos 
corais e grupos de canto. 

Este projeto de pesquisa propõe-se a discutir as perspecti
vas da historiografia atual, na medida em que levanta uma 
temática bastante diferenciada, assim como pretende realizar 
uma experiência de campo, baseada na mesma proposta. 

Evita em Hollywood 
Cristina Isabel Abreu Campolina de Sá (UFMG) 
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Pretendo fazer uma análise do filme "Evita" representado 
pela pop star Madonna. O filme realça o carisma, o estilo e o 
estrelismo de Evita responsáveis por sua fama mundial. Minha 
discussão centrar-se-á no que há de verdadeiro e de construído 
na imagem da mulher do Presidente Perón. 

Nessa comunicação enfatizarei a habilidade política de 
Perón, que ao meu ver, deu à Evita - a estrela - o tratamento 
de grande dama da política argentina. Discutiremos, entre 
outros pontos, as estratégias políticas de Perón, que a partir de 
1951 tiveram em Evita a principal protagonização, entre elas, 
a sustentação do slogan "Perón - Eva Perón la Formula de la 
Patria", em sua decadência e quase impossibilidade de 
reeleição. 

Descaracterização das áreas históricas de 
Caruaru - ação patrimonial x população 

Cybele Martins Bion (UFPE) 
O trabalho desenvolvido tem como objetivo analisar a 

descaracterização das edificações históricas da cidade de 
Caruaru, cidade agrestina no planalto de Borborema-PE, 
através de depoimentos dos moradores da cidade, na tentativa 
de reconstituir as imagens arquitetônicas destruídas do pas
sado e analisar a falta de legislação rigorosa na cidade que 
garantem a preservação do cenário histórico e arquitetônico 
ainda existente. A cidade teve origem a partir de uma fazenda 
em 1787, crescendo aceleradamente em função do comércio, 
sem acompanhamento de especialistas provocando transfor
mações e perda de inúmeras construções de significado para 
população, como a avenida 15 de Novembro (antiga rua do 
Comércio), rua Vigário Freire (antiga rua Afonso Pena), 
avenida Rio Branco (antigo cine-theatro Rio Branco). 

Na era da Guerra Fria: a imagem do ocidente na imprensa 
brasileira (1946-1960) 

Acidente radioativo de Goiânia: análise de dis
curso 

Cyntia Staciarini (U FG ) 
O objetivo geral do trabalho é discutir em um estudo de 

caso, a forma pela qual o homem interage com o meio ambi
ente. Enfocamos na análise o acidente radioativo com o Césio 
137 ocorrido em Goiânia em 1987. Tomamos como objeto o 
discurso pronunciado pela Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, pela imprensa e pelas vítimas do acidente à época do 
ocorrido. 

Usamos como fonte os depoimentos que foram publicados 
na íntegra, cujo conteúdo foi analisado no sentido da com
paração entre idéias e realidade. 

A hipótese é a de que além do caráter acidental, obser
vamos a variável discursiva como elemento complicador no 
sentido de que as proporções do acidente foram multiplicadas 
por desinformação, interesse e mentiras. 

o Caso Besouchet ou O lado brasileiro dos Proc
essos de Moscou pelo mundo 

Dainis Karepovs (USP) 
Desencadeados por J. Stalin a partir do pretexto dado pelo 

assassinato do dirigente do PCUS Serge Kirov, os Processos 
de Moscou serviram para eliminar a chamada velha guarda 
boJchevique. Mas o regime stalinista, por meio da NKVD, 
procurou organizar algo semelhante nos países aliados ou 
dependentes da União Soviética, como a Tchecoslováquia e a 
Espanha. No entanto, a NKVD revelou-se incapaz, sobretudo 
pela resistência à tortura para a confissão, em criar qualquer 
processo plausível, o que só lhe deixou o caminho da elimi-



nação física dos seus oponentes. Assim se passou na Espanha, 
onde, durante a Guerra Civil, a influência soviética no 
aparelho repressivo do governo espanhol tornou-se marcante. 
Assim, os que eram considerados inimigos da revolução 
espanhola - anarquistas, socialistas, trotskistas etc. - eram 
presos, torturados e, muitas vezes, assassinados em locais 
clandestinos. Assim se passou com o tenente brasileiro Al
berto Besouchet, o primeiro brasileiro a integrar as forças 
internacionais de apoio à república espanhola. Ao mesmo 
tempo em que Besouchet pisa em território espanhol, chegam, 
de Paris, ao Partido Comunista de Espanha informes sobre 
ligações do tenente com os trotskistas brasileiros. Na primeira 
oportunidade, Besouchet acabou sendo eliminado. Além 
disso, imigrantes estrangeiros expulsos do Brasil, que mais 
tarde aportaram na Espanha, também tiveram o mesmo 
destino, como o italiano Goffredo Rosini. 

Atenciosas Saudações! O DEOPS/SP em ação 
(1936-1939) 

Dainis Karepovs (USP) 
Criado em 1924, Departamento Estadual de Ordem 

Política e Social de São Paulo foi extinto em 1982. De seus 
primórdios até a fracassada revolta comunista de novembro 
de 1935 foi um órgão que teve uma atuação praticamente 
regional e cujos métodos de ação em geral podemos classi
ficá-los como rudimentais. Será a partir do putsch comunista 
que se iniciará, pari passu ao processo que resultou na in
stauração da ditadura estadonovista, o processo de aprimora
mento dos métodos de ação e sua integração com os DEOPS 
de outros Estados. Através do exame da atuação do 
DEOPS/SP do período em questão, particularmente no que se 
refere à cisão que varreu o Partido Comunista do Brasil (PCB) 
de alto a baixo em 1937-1938, iremos acompanhar este proc
esso evolutivo. Esta cisão (que, de modo sintético, deu-se em 
razão da caracterização do papel da burguesia nacional no 
processo revolucionário) teve como seus expoentes, de um 
lado, Hermínio Sacchetta - secretário regional do PCB em 
São Paulo e membro da direção nacional do partido - e, de 
outro, Lauro Reginaldo da Rocha - secretário geral interino 
do PCB, conhecido pelo pseudônimo de Bangu. Inicialmente 
contando com a maioria do partido ao seu lado, Sacchetta viu 
a situação reverter-se com apoio dado pela Internacional 
Comunista ao grupo de Bangu. Coube ao DEOPS/SP dar o 
último golpe com a prisão de Saccheta e seus companheiros. 
Cerca de um ano depois, foi a vez dos partidários de Bangu 
em São Paulo cairem frente ao DEOPS/SP. 

Relações de gênero e cidadania: um estudo com
parativo das culturas mineira e gaúcha (1990-95) 

Dália Tavares Leindecker (FACOS-RS) 
A construção da cidadania em nossa sociedade encontra 

obstáculos importantes nas relações de gênero. O perfil dos 
papéis colocados pela tradição cultural encontra seu limite nas 
mudanças impostas pelas grandes transformações que at
ingem todos os campos da vida social hoje. 

O choque provocado pelo cruzamento da realidade vivida 
com a frustração da impossibilidade de viver os modelos 
colocados pela tradição resulta freqüentemente na produção 
da violência. 

Neste contexto, procuro mapear as características culturais 
das sociedades mineira e gaúcha e suas formas de enfren
tamento às mudanças colocadas pelas práticas de novos papéis 
nas relações de gênero. 
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Industrialização via incentivos fiscais: expansão 
e crise em Campina Grande 

Damião de Lima (UEPB) 
O trabalho aborda as mudanças ocorridas na economia da 

cidade, após a criação da SUDENE. A industrialização 
brasileira é tardia e díspare. Só a partir de 1930, é que se pode 
falar de industrialização de fato no Brasil. E mesmo neste 
período esta industrialização restringe-se ao Centro Sul. 

A partir de 1955, tem início no Nordeste uma grande 
articulação visando acabar com as disparidades intra region
ais, a muito existente, e agravada desde 1930. Dentro deste 
quadro cria-se a SUDENE, que vai financiar todo o processo 
de industrialização da região, baseado no dispositivo federal 
conhecido como o 34/18. 

Campina Grande destaca-se neste processo, prepara-se e 
atrai para si diversas indústrias de porte, moderniza-se política 
e economicamente, principalmente no início dos anos 60, 
período de auge do processo. Apesar de toda esta modern
ização os problemas já antes sentido na cidade agravam-se 
sobremaneira após este período. 

O objeti vo do trabalho foi entender este processo e resgatar 
a história de um período extremamente importante no país, 
utilizando como parâmetro as mudanças ocorridas na 
economia de uma cidade de porte médio. 

A conclusão é que todo o processo de desenvolvimento 
vivido até meados da década de 60 foi barrado pelo governo 
militar com sua política de centralização e a crise agravou-se 
ainda mais com a crise da chamada década perdida. Que só 
deixou uma alternativa para a cidade: a economia informal, 
incluindo indústria e comércio. 

Releitura dos escritos anarquistas e adaptação da 
análise para a nova ordem mundial 

Damião de Lima (UEPB) 
O trabalho tem como ponto de partida o entendimento 

deste processo de mudanças que vive a humanidade após a 
Glasnost e Perestroica iniciada na antiga URSS, que culminou 
com a reorganização política do mundo. 

O objetivo é realizar uma releitura dos textos dos grandes 
teóricos anarquistas do final do século XIX e início do século 
XX. E mostrar a importância das análises de Bakunim, 
Malatesta, Makhno, etc. Para o entendimento do atual quadro 
de falta de perspectiva que tomou conta do movimento de 
esquerda em todo o mundo. 

Concluída esta fase de resgate, esperamos poder apontar 
alguma perspectiva para o movimento social e para os in
divíduos que ainda acreditam na transformação social do 
Brasil e do mundo. 

Os calundús do reino: religiosidade e cultura ne
gra em Portugal - séculos XVI a XVIII 

Daniela Bueno Calainho (UFF) 
A presente comunicação pretende traçar um panorama 

geral acerca da presença africana na cultura portuguesa, par
ticularmente no plano da religiosidade e sua repressão pela 
Inquisição entre os séculos XVI e XVIII. 

Pretendemos discutir, ainda, a existência de um possível 
intercâmbio e uma típica circularidade cultural entre o Reino, 
o Brasil e a África neste período, na qual elementos católicos 
iam se mesclando com tradições e cultos africanos de várias 
procedências. 



o discurso da identidade paulista e a assimilação 
do imigrante 

Danilo José Zioni Ferretti (USP) 
Procuro no presente trabalho analisar a relação ente o 

discurso da assimilação do imigrante e a produção intel.ectual 
sobre a identidade paulista calcada na figura do bandeIrante. 
A historiografia atual tende a polarizar as avalia~ões. sobre a 
natureza do símbolo bandeirante. Para alguns hlstonadores, 
teria possibilitado a integração do imigrante à socied,ad~ loca~ 
mediante o elogio à mestiçagem ente portugueses e IndlOs. Ja 
para outra vertente, o símbolo foi marcado po~ um caráter 
segregador na medida que separava uma co~umdade de de
scendentes dos bandeirantes (elite agrária paulIsta) do restante 
da nação. Pretendo analisar a questão à luz do debate. nacion
alista que se estabelece após a prime~ra guerra mundIal ~ que 
visava construir um Brasil economIcamente forte e Inde
pendente do poder estrangeiro. 

Das casernas aos quintais: os soldados e a nor
malização de prazer na cidade de Goiás no século 
XIX 

Danilo Rabelo (UFG) 
Na sociedade escravista do século XIX, muitos elementos 

pobres e livres viam nas forças poli~ia!s ~ militares um meio 
lícito e digno de ganhar a sua subslstenc~a, enquant~ ~utros 
eram obrigados a se alistarem a fim de eVItar a sua pnsao por 
vadiagem. Este trabalho trata das relações que os soldados 
tinham com as tentativas de controle sobre as formas de lazer 
populares: tavernas, batuques,. jogos, e.tc., e~carad~s pelas 
classes dominantes como pengosas e ImoraIS, deVIdo aos 
"ajuntamentos ilícitos" de prostitutas, escravos e .vadi~s que 
provocavam desordens. As fonte~ ~r~balhadas (jornaIS, ar
quivos judiciais, militares e polICIaIS) revelaram que os 
soldados no exercício de seu ofício tinham a função de re
primir qualquer foco de distúrbio ou desordem e faze~ c.umprir 
as posturas policiais aprovadas pela Câmara Mumclpal da 
Cidade de Goiás. Por outro lado, em suas horas de folga, 
alguns destes soldados estavam presentes aos ajuntamentos 
ilícitos misturando-se com os elementos das classes popu
lares e:por isso, sofriam sanções disciplinadoras ~os q~~rtéis. 
A insubmissão de grande parte dos soldados deVIa-se a Insat
isfação com os baixos soldos, com a rígida disciplina mil~tar 
e o alistamento compulsório. Além disso, os soldados deVIdo 
à sua condição social identificavam-se com a cultura e as 
formas de lazer populares, rebelando-se contra as medid~s 
normalizadoras destas formas de lazer impostas pelas auton
dades. Tais atos de insubmissão revelam a dificuldade de as 
classes dominantes cooptarem elementos das classes popu
lares no aparelho estatal para o controle do corpo social, a fim 
de fazer prevalecer seus interesses. 

Cidadania e identidade social: a luta pela terra no 
oeste do Paraná 

Davi Félix Schreiner (UNIOESTE) 
A tecitura da luta pela terra no Oeste do Paraná, região 

denominada de "fronteira agrícola" entre as décadas de 1930 
e 1960, emerge com a migração de teuto e ítalo-brasileiros dos 
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, através da ação 
de Companhias Colonizadoras privadas. ~o fina~ ~os anos 70, 
as lutas no campo se diversificaram e se IntensIfIcaram pro
porcionalmente ao aprofundamento e desen,v?lviment? das 
relações capitalistas no campo. A abertura polItlca, a partIr dos 
anos 80, viria contribuir para a formação de ~ovimentos 
sociais no campo. Neste contexto, surge o MOVImento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, criado em 1984, em Cas
cavel, Oeste do Paraná, durante o Primeiro Encontro Nacional 
dos Trabalhadores Rurais sem Terra. 

No Oeste do Paraná, a organização do movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, referenciada no MASTRO, 
deu-se, entre outras questões, pelo crescente número de cam
poneses expulsos do campo pelo processo da mod~rnização 
da agricultura; pela ação do Estado através de projetos vul
tosos e de grande impacto econômico como a Construção de 
barragens (Usina de Itaipu, Usina de Salto Caxias), que levou 
à desapropriação de milhares de famílias; pelo retorno de 
colonos de locais para onde haviam migrado em busca de terra 
- como exemplo, a experiência histórica vivida pelos 
"brasiguaios". . . 

Nestas experiências significadas e mobIlIzadas pelos 
imaginários sociais na luta pela terra, é possível perceber 
práticas e representações num movimento de reconstrução de 
identidades. De um lado, o trabalho na terra estabelece um 
modo de ser, de ver o mundo e de dar significados às coisas. 
De outro, a terra, além de assegurar a sobrevivência dos 
indivíduos os situa socialmente. Ao ser negada a posse da 
terra, também é negada a condição do "Ser". Na ação da 
negação da terra os sujeitos são despidos social~ente,. e, 
portanto, marginalizados. Assim, lhes é negada a Cldadama. 

"Brasiguaios": fragmentos de cidadania, identi
dade em construção 

Davi Félix Schreiner (UNIOESTE) 
Esta comunicação abordará as experiências históricas 

vivenciadas pelos "brasiguaios". - brasileiros de diferentes 
etnias, a maioria agricultores que "perderam" suas pro
priedades e/ou empreenderam novos investio:entos em um 
"novo eldorado" - terras férteis no ParaguaI. O Oeste do 
Paraná ofertou grande contingente a esse processo, especial
mente a partir da década de 70, devido à modernização da 
agricultura. As relações sociais, a organização e as experiên
cias cotidianas no Paraguai, e as experiências vivenciadas com 
o retorno ao Brasil, estabelecem a dupla fragmentação da 
cidadania destes sujeitos. Os emigrados não são reconhecidos 
(tratados) pelas autoridades paragua~as como o. s~o os pa:a
guaios e sofrem o descaso das autondades braSIleIras. Alem 
disso, a negação da produção da sobrevivência na ne~ação da 
terra no Brasil, no Paraguai e novamente no BrasIl com a 
reimigração, determinou a negação de um modo d~ ser e a 
negação da condição dos camponeses de serem SOCIalmente 
reconhecidos, em conseqüência, a negação das condições para 
a construção da cidadania. Por outro lado, este processo 
significado e mobilizado por imaginários s?ciai~ vem crian~o 
condições para a construção de uma nova Identldad: que na.o 
pode ser compreendida desvinculada da construçao da CI
dadania. 

Livro Didático, Escola e Mercado Editorial no 
Brasil: novas investigações 

Décio Gatti Júnior (UFU) 
, Trata da comunicação dos primeiros resultados de inves

tigação em curso no campo da História da Ed~~ação, a~roxi
mando-se especialmente de uma problematlca partIcular 
suscitada pela História das Disciplinas Escolares, vertente 
historiográfica relativamente nova no âmbito da interpretação 
histórico-educacional. A prática educativa gestada na so
ciedade contemporânea criou uma cultura escolar que con
feriu ao livro didático central idade nos processos escolares de 
ensino-aprendizagem. Esta central idade é determinada por 
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uma ampla e complexa teia de fatores sociais, econômicos, 
políticos e culturais. Nesta exposição nos deteremos sobre as 
determinações ligadas às condições de produção, circulação e 
consumo deste instrumento didático no mercado brasileiro, 
atentando, de modo particular, a especificidade da relação 
estabelecida entre autores, editores, professores e estudantes 
nas últimas três décadas. O enfoque, deste modo, pauta-se por 
uma análise próxima da economia política, mas com a clareza 
de ser uma das diversas formas de entrada, compreensão e 
interpretação de universo de tamanha complexidade. 

Evita em Hollywood 
Débora Bithiah de Azevedo (UnB) 
O trabalho parte do pressuposto de que a formação do 

chamado "bloco ocidental", durante a Guerra Fria, envolveu, 
além de alianças políticas e militares, a construção de um 
discurso sobre a suposta identidade ou unidade do ocidente. 
Através da análise do noticiário internacional veiculado por 
dois órgãos da grande imprensa brasileira (o jornal "Diário de 
Notícias" e a revista "O Cruzeiro") buscamos levantar as 
imagens produzidas por estes veículos de comunicação sobre 
o ocidente, o seu outro (o bloco comunista) e a própria noção 
de esfera internacional entre 1946 e 1960. 

Histórico do Instituto Histórico Geográfico de 
Goiás 

Degmar Ribeiro da Silva (UFG) 
O objetivo do trabalho é apresentar a História Geral da 

Fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e a sua 
relação com a transferência da capital do Estado. 

A criação do IHGG, enquanto órgão encarregado da mi
noria e da identidade goiana, representava a luta simbólica que 
propiciou a construção de Goiânia. O instituto consolidava a 
modernização do Estado. 

Foram usadas as atas das reuniões do IHGG de 1932 até 
1958 assim como a bibliografia disponível sobre o assunto. 

História dos cursos de Psicologia (1953-1979): 
Individualismo e cidadania 

Deise Mancebo (UER.!) 
Esta comunicação refere-se aos resultados de uma pes

quisa intitulada História dos Cursos de Psicologia no Rio de 
Janeiro (1953-1978): a Cultura Psicológica nas Instituições de 
Ensino Superior. A investigação tem por temática central, a 
análise da trajetória histórica da Faculdades de Psicologia, 
analisando o campo ao qual vem sendo submetido o futuro 
especialista psi no interior das instituições de ensino superior, 
no período histórico selecionado. Parte-se da hipótese de que 
este campo de formação universitária do psicólogo, constitui
se num território que compartilha da cultura psicológica, 
temática amplamente discutida por cientistas sociais e psica
nalistas. Destaca-se, deste modo, a intensa difusão das práticas 
psi nas camadas médias urbanas de nossa sociedade, após os 
anos 60, a partir da consolidação de um ethos individualista e 
intimista, no qual os especialistas psi são um efeito e mais um 
dispositivo difusor, com um grande potencial de intervenção 
no espaço social. Discute-se as características mais marcantes 
dos cursos de Psicologia, no período estudado, para analisar, 
ao final, as mediações que estabeleceram com o espaço 
público e o próprio conceito de cidadania. 

Estudos Sociais e cidadania 
Diane Yaldez (UFG) 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), 
em seu artigo 58, garante: "No processo educacional respei
tar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios 
do contexto social da criança e do adolescente, garantindo a 
estes a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura". É 
neste contexto de reflexão e de crítica que se insere a proposta 
de Estudos Sociais do Programa de Educação e Saúde, um 
Projeto de extensão situado na Vice-Reitoria para Assuntos 
Comunitários e Estudantis-VAE da Universidade Católica de 
Goiás e Diocese de Goiás que conta também com a parceria 
da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Busca-se na 
dinâmica deste Programa, realizar assessoria pedagógica a 
escolas estaduais, municipais e rurais de 11 municípios de 
Goiás, além das escolas rurais de Goiânia. Dentro da disci
plina de Estudos Sociais, atinge-se atualmente 3 municípios: 
Goiás, Novo Brasil e Nova Glória. Onde a partir dos proble
mas e desafios do ideário e do fazer pedagógico das profes
soras de Primeira Fase, propõe-se uma aprendizagem 
dinâmica, centrada no aluno como agente de elaboração do 
conhecimento histórico e geográfico, produzindo alternativas 
que rompam os impasses do cotidiano numa perspectiva 
crítica de educação. 

Cotidiano rural e criminalidade escrava e não
escrava 

Dimas .!osé Batista (UNESP) 
Cotidiano rural e criminalidade escrava e não-escrava 

propõe-se a investigar sobre a recepção da lei, sobre o discurso 
do pânico figurado nos códigos criminais, coleção de leis, 
posturas municipais, autos-crimes e farta literatura especiali
zada a respeito da escravidão brasileira. Intercruzar fontes -
primárias, secundárias e terciárias - como cartas de alforria 
e autos-crimes circunscreve três níveis inerentes à investi
gação histórica: o metodológico, o teórico e o empírico. 

Franca constituindo-se numa zona rural supõe uma comu
nidade de vizinhos, laços de parentesco artificial (comadril, 
compadril, apadrinhamento, etc.) e laços de consangüinidade 
propriamente, território esse fértil em conflitos. O cotidiano 
de uma cidade pluralizada como o de Franca apresentava-se 
rico em situações que envolveram senhores, escravos e liber
tos em atos jurídicos. A reduzida população dispersa numa 
vasta região abria caminhos às estratégias elaboradas por 
escravos e libertos na busca de alcançar seus objetivos. Os 
escravos e libertos possuíam percepções diferenciadas da 
realidade, da justiça e da lei: o escravo almejava a liberdade; 
o liberto lutava por reconhecimento público, por auto-afir
mação de seu novo estatuto legal de homem livre. Portanto, a 
justiça e sua representação permitem vislumbrar outros aspec
tos da vida daqueles grupos sociais. 

Mecanismos de redistribuição de riqueza e for
mação de famílias em áreas de fronteira: Campinas, 
SP - 1795-1850 

Dora Isabel Paiva da Costa (USP) 
Este artigo investiga o enriquecimento de alguns segmen

tos da elite e a redistribuição de riqueza direcionada às 
gerações mais jovens através do mecanismo denominado 
antecipações. Este processo associado à formação de unidades 
agrárias mais especializadas romperam com o modelo anterior 
de formação de unidades autárquicas, e possibilitou o en
fraquecimento de aspectos do então poder parental. Este 
quadro traduz fenômenos constitutivos de um mesmo proc
esso de complexificação e diferenciação que a estratificação 



social em curso deslanchava em Campinas, na primeira 
metade do século dezenove. 

Interesses & emoções: parentesco e estratégias de 
herança entre pequenos agricultores na primeira 
metade do século XIX, Campinas, São Paulo 

Dora Isabel Paiva da Costa (USP) 
O objetivo deste artigo é examinar como e em que medida 

os vínculos de parentesco estruturaram as relações interpes
soais e de propriedade no processo de transmissão de bens 
entre gerações. Para tanto, partimos da família enquanto uni
dade primária e básica através da qual estabelecia as teias que 
engendravam parte das relações sociais, e de onde se desen
volviam os laços que fundavam as necessidades emocionais e 
os interesses materiais estruturantes do ordenamento e da 
formação de famílias dos pequenos agricultores, como tam
bém, pode-se dizer, da hierarquia social. 

o mito da cidadania municipal 
Dori-Edson Lopes da Silva (UFPE) 
Discute-se neste trabalho as conseqüências socialmente 

perversas da descentralização e seu rebatimento no conceito 
de cidadania. Tem-se falado em poder local e renascimento 
urbano. Paradoxalmente isso vem ocorrendo com a dis
tribuição de elementos centrais de uma cultura política cen
trada no estado-nação, no plano emprego e nas políticas 
públicas redistributivas, a par de uma tendência à neo-corpo
rativização da política. O que se discute aqui são as impli
cações sociais e políticas de um modelo de urbanização 
predatório, baseado na isenção fiscal e barbarização do tra
balho, conhecido com hobbesianismo municipal e o conceito 
de cidadania decorrente desse modelo. A análise será ilustrada 
com a gestão municipal do Recife. Esse estudo está vinculado 
ao projeto integrado Poder local, Gestão Urbana e Cidadania, 
financiado pelo CNPq e coordenado pelo Professor Dr. 
Michel Zaidan Filho, no biênio 94/96 e renovados para o 
primeiro semestre de 1997. O resultado dessa pesquisa está 
publicado no número 6 da Revista Política Hoje, do mestrado 
em Ciência Política da UFPE. 

Cotidiano, identidade e memória: modos de ver 
uma realidade 

Dulce Elena Canieli (Rede Estadual de Ensino do 
Paraná) 

O objetivo da comunicação é mostrar como um grupo de 
asilados nipo-brasileiros, em Maringá-PR, vêm construindo 
sua identidade coletiva através do seu cotidiano sócio-cul
tural. Esse cotidiano será trabalhado fundamentalmente por 
meio de suas histórias de vida e por relatórios mensais edi
tados pela instituição, denominada de Associação Paranaense 
de Amparo às Pessoas Idosas - Wajunkai, da qual fazem 
parte. 

O trabalho a que nos propomos é parte integrante de uma 
pesquisa mais ampla em desenvolvimento de dissertação de 
mestrado. 

o ensino de História e cidadania: relato de uma 
experiência 

Dulce Elena Canieli (Rede Estadual de Ensino do 
Paraná) 

O trabalho que apresentamos relata o resultado de uma 
experiência vivida com professores de História, Geografia e 
seus alunos de 10 e 20 graus, no Colégio Estadual Duque de 
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Caxias, Rede Estadual de Ensino do Paraná, na cidade de 
Maringá. 

Desenvolvemos um trabalho que levou os alunos, a partir 
de sua realidade, a construírem seu conhecimento histórico, 
dando os primeiros passos no processo de investigação e ao 
mesmo tempo desenvolvendo seu "senso" de cidadania. 

A verificação dessa experiência demonstrou não só a 
possibilidade de desenvolver uma prática pedagógica que fuja 
da orientação oficial, mas também abriu "novos horizontes" 
para os professores envolvidos, levando-os a repensarem a sua 
condição como profissionais da educação. 

o corpo dos pecados: as representações femininas 
nos reinos ibéricos (1250-1350) 

Dulce Oliveira Amarante dos Santos (UFG) 
A análise de duas, obras eclesiásticas ibéricas do período 

(de Martim Perez e Alvaro Pais) evidenciaram a associação 
profunda entre pecado e corpo, que um se torna sinônimo do 
outro. Outro desdobramento dessa conexão foi a hierarquia 
estabelecida da alma sobre o corpóreo, ou seja, do espírito 
sobre a matéria. Assim, essa desqualificação se transferiu para 
as mulheres, e o corpo passou a ser o ponto de referência das 
representações femininas tanto no olhar clerical quanto no 
olhar trovadoresco laico. 

Franca e a Revolução Constitucionalista de 1932 
Dulcinéa Sousa do Carmo (UNESP) 
Sabe-se que São Paulo na década de 30 foi palco de 

conflitos políticos, pois estava insatisfeito com o governo 
Vargas. Por isso, em 1932 julga-se responsável pela salvação 
nacional e guardiã da integridade da democracia no Brasil. 
Este momento foi o ápice das manifestações contra o poder 
central na década de 30. 

Portanto, Franca localizada no nordeste do Estado de São 
Paulo, foi também atingida pela agitação regionalista, que 
agitava a capital paulista. 

Por isso, a proposta deste trabalho é estabelecer um 
diálogo crítico sobre a integração de Franca na Revolução de 
1932, estudando-o pelo cunho político e econômico com a 
intenção de compreender sua repercussão nos anos sub
seqüentes. 

Uma nova dimensão no ensino de Ciências Sociais 
em educação de jovens e adultos 

Edileuza Moura da Silva (FACHO) 
Nossa sociedade vive um processo de transformação em 

que todos os homens são agentes das constantes mudanças que 
ocorrem. Começam a surgir novos conceitos, novas exigên
cias, fala-se em globalização, pós-modernidade, neoliberal
ismo, multiculturalismo ... 

Estamos vivendo uma crise global, mudanças e transfor
mações que acarretam problemas sociais, políticos e econômi
cos. Dentre eles, salienta-se a urbanização crescente, o papel 
da mulher na sociedade, conflitos cada vez mais graves entre 
ricos e pobres, destruição do meio ambiente, desemprego, 
aumento da concentração de renda, novas tecnologias e, con
seqüentemente, novos conhecimentos. Esta realidade acarreta 
para a maioria da população do mundo, uma vida insu
portável, indigna. 

Neste contexto, surge o Centro de Educação de Jovens e 
Adultos de Olinda/PE, que tem como compromisso a rein
venção, fazendo do processo de escolarização um conjunto de 
saberes (conhecimento científico e conhecimento popular), 
que agem em comunhão, definindo-se a partir da ressociali-



zação e da recognição. este programa tem nas Ciências Sociais 
um aliado para um ensino voltado para os jovens e adultos das 
classes populares. 

"Por trás de toda grande fortuna há um crime" : 
uma história da riqueza advinda do tráfico de escra
vos em Pernambuco (1817 - 1831) 

Edlúcia da Silva Costa (UFPE) 
O comércio de escravos como atividade econômica re

monta ao período colonial, envolvendo na sua estrutura um 
grande contingente de pessoas e capitais. A necessidade da 
mão-de-obra escrava, pilar da economia agro-exportadora 
pernambucana,justificava investimentos crescentes na otimi
zação do tráfico, visando a torná-los cada vez mais lucrativo. 
A primeira metade do século XIX é ilustrativa no tocante ao 
volume e à organização atingidos por este comércio que, no 
entanto, foi abalado pela lei anti-tráfico de 1831 e moralmente 
golpeado pela lei Eusébio de Queirós em 1850. Vale salientar 
que os recursos provenientes da fase áurea do tráfico possi
bilitaram a fundação de bancos e o estabelecimento de casas 
comerciais, consolidando grandes patrimônios. Esta comuni
cação busca trazer à tona a figura do traficante de escravos, 
destacando sua inserção social e política, visto que o acesso 
às fontes, disponíveis no Arquivo Público Estadual Jordão 
Emereciano e na Divisão de Pesquisa Histórica da UFPE, 
permitiram o cruzamento de informações indicadoras de que, 
paralelamente ao tráfico, os grandes beneficiários deste 
comércio desenvolviam outras atividades, ocupando por 
vezes cargos de confiança na administração da província, 
capazes de lhes garantir amplas prerrogativas. 

Trajetórias de uma cidade: a cidade da Parahyba 
do Norte e os seus encontros com a modernidade 
(190~-1930) 

Edna Maria Nóbrega Araújo (UFPB) 
A temática da cidade é tratada de diferentes maneiras pelos 

historiadores contemporâneos. Porém, há um forma de 
abordagem que vem predominando nos últimos anos, ou seja, 
a temática vem sendo pensada a partir dos pressupostos bási
cos da modernidade. A partir das três primeiras décadas do 
século XX, a cidade da Parahyba do Norte foi contagiada pelo 
próprio contexto de mudanças em que viviam outras cidades 
do Brasil como Recife, São Paulo e Rio de Janeiro e começou 
a sofrer algumas alterações que remodelaram a cidade bem 
com os hábitos e os comportamentos da sua população com 
vistas de construir uma imagem de cidade moderna e civili
zada. É com base na concepção de modernidade como um 
conceito que incorpora a discussão entre o que se conven
cionou chamar de antigo ou moderno e diante da constatação 
de que as cidades são símbolos da modernidade, que nesta 
comunicação objetiva-se expor uma análise histórica da re
lação entre antigo e moderno na cidade da Parahyba do Norte 
observando não apenas as alterações de caráter físico, mas 
também as mudanças ocorridas no cotidiano dos diferentes 
segmentos da sociedade. 

Os pobres livres e a construção da normajurídica, 
1840-1860 

Edna Maria Resende (UFMG) 
A comunicação refere-se ao projeto de dissertação de 

mestrado que tem como proposta o estudo do processo de 
construção da norma jurídica através da proposição de um 
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conceito de ordem aos homens livres e pobres da Comarca do 
Rio das Mortes, no período de 1840 a 1860. 

O objetivo do trabalho será perceber como a legislação 
centralizadora tratou os homens livres pobres e, em contrapar
tida, como este grupo social reagiu diante da noção de ordem 
proposta pela lei, acenando, desta forma, para a inserção 
destes homens no contexto social da região, para sua vida 
cotidiana e para sua cultura. 

O Homem Cordial: identidade nacional e Sérgio 
Buarque de Holanda 

Edney Christian Thomé Sanchez (UNICAMP) 
Sérgio Buarque de Holanda teve a identidade nacional 

como preocupação constante em toda a sua obra ao lado de 
outros historiadores de sua geração, como Gilberto Freyre e 
Caio Prado Júnior. Nesse sentido ele propõe uma interpre
tação histórica do Brasil, onde destaca as dificuldades da 
configuração da esfera política, devido ao predomínio do 
privado na sociedade brasileira. 

Tomando como referência o livro Raízes do Brasil, esta 
comunicação pretende focalizar a figura do Homem Cordial, 
ponto fundamental para se pensar esta problemática e a 
questão da cidadania no Brasil. 

A educação na Colônia na Reforma Pombalina 
Edson Guimarães de Azeredo (UFRJ) 
O objeto de nosso trabalho é a educação colonial dos 

jesuítas e a ação das Reformas Pombalinas. 
A discussão a que nos propomos se remete a rever duas 

vertentes da historiografia, em que numa delas qualifica a 
educação jesuítica como suporte da sociedade colonial, ou 
como instauradora desta mesma sociedade. Com a expulsão 
destes, a educação colonial torna-se um verdadeiro "caos". 

Uma outra abordagem, a qual considera os jesuítas como 
construtores de uma ordem em que apenas seus interesses são 
contemplados, utilizando - se da educação, a qual prepara 
homens para atender aos interesses da Ordem, e por isso as 
Reformas Pombalinas têm um caráter renovador da educação. 

Este trabalho não pretende comprovar a veracidade de 
qualquer das vertentes, mas verificar: quais os limites desta 
Reforma na Colônia? Até que ponto as Reformas estabele
ceram uma ruptura com a educação jesuítica? Perceber até que 
ponto a educação jesuítica estava desvinculada das novas 
filosofias. E compreender tais Reformas num governo de 
"Absolutismo Ilustrado". 

Portanto, a educação como mecanismo importante de nor
matização social, já que se notabiliza em sedimentar valores 
ou "novos" valores, se torna significante neste período "ilus
trado", à medida que se expressa como veículo de formação 
do novo homem, e de uma nova sociedade. 

A educação, tanto na sociedade portuguesa quanto na 
colônia, neste período, tem um outro significado. Muito em
bora se buscasse uma racionalização da sociedade, isso não 
compreendia uma transformação social que provocasse o 
rompimento das estruturas do Antigo Regime, pelo contrário, 
se pretendia fortalecê-Ias. 

Representações da prostituição na imprensa de 
Londrina 

Edson José Holtz Leme (UEL) 
Esta comunicação objetiva analisar o papel que a imprensa 

teve, especialmente na década de 50, no processo de segre
gação espacial das prostitutas em Londrina. 



A cidade de Londrina fundada na década de 30, através da 
Companhia de Terras Norte do Paraná - de capital inglês -, 
foi projetada para ser um "espelho" das cidades européias -
disciplinada e higiênica - dentro dos preceitos da moderni
dade. Com a riqueza gerada pela economia cafeeira, na década 
de 50, vê intensificar o fluxo migratório, o que provoca um 
crescimento acelerado e desordenado de sua população. Gru
pos considerados pelas elites locais como "marginais" in
vadem os espaços reservados aos "cidadãos de bem". As 
prostitutas incluídas no estereótipo de marginais são repre
sentadas como um grande perigo à saúde física e moral da 
família tradicional. A relação de tensão que se estabelece 
entre a prostituição e o espaço urbano pode ser percebida pelas 
representações e imagens elaboradas pelas elites através de 
seus meios de comunicação. 

A cidade e a modernidade: o cinema em Campina 
Grande (1909-1942) 

Eduardo Galdino da Silva (UFPB) 
Nos últimos dois anos estamos envolvidos no projeto de 

pesquisa "CAMPINA GRANDE: URBANIZAÇÃO E 
MODERNIDADE (1900-1945)", financiado pelo CNPq e 
desenvolvido a partir do Departamento de História e Geo
grafia da UFPB Campina Grande, onde tomamos contato com 
um leque imenso de discussões acerca das temáticas acima 
mencionadas. A partir de inúmeras possibilidades, e princi
palmente pelo fato de que nos primeiros anos do nosso século, 
Campina Grande passou a ter na sua paisagem urbana vários 
signos da modernidade, o nosso olhar fixou-se na tela do 
cinema e nas suas relações com a sociedade campinense. Esta 
comunicação tem como objetivo evidenciar como os vários 
grupos sociais campinenses reagiram a partir do contato com 
o cinema e verificar as mudanças provocadas na sociedade no 
período em análise. 

Religião, pátria e liberdade: o nacional e o local 
na historiografia do Império 

Eduardo Henrique de Lima Guimarães (UFPB) 
No século XIX a emergência das noções de "Nação", 

"Povo" e "Cidadão", balizando a estruturação dos Estados 
Nacionais, levou a disciplinarização do saber sobre o social, 
em razão da reelaboração das memórias coletivas demanda 
pela quebra das identidades sociais tradicionais na vaga da 
modernização dos oitocentos. No Brasil a Independência e a 
subseqüente estruturação do Estado Nacional na monarquia 
levaram à montagem de uma rede de representações históricas 
com o objetivo de urdir uma identidade una ao novo país. Daí 
a criação do IHGB em 1838. Todavia, tal busca romântica de 
uma unidade nacional brasileira também colocou o problema 
das diversidades locais. O IAGP (Instituto Arqueológico e 
Geográfico Pernambucano - 1862) foi a primeira instituição 
fora do centro nacional com objetivo específico de saber sobre 
o social, visando a urdidura simbólica da nacionalidade, sob 
o peso da cidadania ultra-restritiva de um império escra
vocrata e tradicional. 

Negros e modernidade em Porto Alegre: a 
Colônia Africana (1888-1920) 

Eduardo Kersting (UFRGS) 
Verificar, a partir do estudo de caso da Colônia Africana, 

área de Porto Alegre que, imediatamente após a abolição da 
escravatura, abrigou numerosas famílias negras, como a mod
ernidade, que se esboçava na cidade no início do século XX, 
foi responsável pela construção de imagens negativas que 
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possibilitaram a estigmatização e a exclusão social, a instru
mentalização do controle policial e a posterior expulsão dos 
habitantes negros da região. No contexto da restruturação do 
mercado de trabalho, da implantação da ordem burguesa e da 
proclamação da República no Brasil, este estudo procura 
verificar os reflexões da questão racial e da identificação dos 
negros como classe perigosa na sociedade sulina, onde, mais 
do que em qualquer outra, parece ter vingado o ideal de 
branqueamento desejado pela elite nacional desde o século 
passado. Interessado em traçar também os meios que esta 
população encontrou em resistir e sobreviver material e cul
turalmente, este trabalho procura resgatar a história desta 
comunidade visando a busca das bases das atuais formas de 
racismo no Brasil. 

Win Wenders: O desejo e as asas do tempo pre
sente 

Eduardo Mendoza de Echave (UFPB) 
Este trabalho, desenvolvido na disciplina Seminário de 

pesquisa em História Social da Arte, constitui-se numa leitura 
do filme de Win Wenders - ASAS DO DESEJO - centrada 
na discussão sobre o tempo e do desejo humano como con
strutor da história. Ao confrontar anjos e homens, asas e 
desejos, o diretor (autor) nos remete, permanentemente, para 
o tédio da ausência da experiência, representado pelo anjo 
eterno, imortal, espectador da história. E, enquanto os homens 
buscam as asas da imortalidade, o anjo desce para realizar a 
experiência humana da vida e da morte, renunciando à eterni
dade em nome do desejo: cor, som, sabor, dor, amor. Ex
periências que hoje, na Era da Informatização do cotidiano e 
da virtualização da vida, precisam ser resgatadas enquanto 
essência da humanidade em vias de sucumbir a um tempo sem 
desejos. 

A representação da história no cinema brasileiro 
(1910-1948) 

Eduardo Victorio Morettin (Univ. Paulista) 
Pretendemos abordar a produção de filmes de repre

sentação histórica entre 1910, ano de exibição da primeira 
versão para o cinema de O Guarani, e 1948, momento em que 
um dos projetos cinematográficos surgidos no Estado Novo é 
concluído, a saber, A inconfidência Mineira, de Carmem 
Santos. 

Com este recorte cronológico, apresentaremos uma perio
dização diversa da proposta por diversos autores para o 
cinema brasileiro. Ao mesmo tempo, discutiremos a leitura 
existente acerca do significado desta produção para o período. 
A respeito deste último aspecto, por exemplo, Jean Claude 
Bernardet sugere que os imigrantes italianos, ao realizarem 
filmes históricos entre os anos 10 e 30, procuravam assimilar 
e assumir os valores considerados nobres da nacionalidade 
produzindo uma imagem da história construída pela classe 
dominante. 

Por fim, analisaremos o processo de elaboração de um 
discurso que procura legitimar dentro dos domínios da ciência 
a produção de filmes históricos. 

A cidade do Recife - Recortes do velho e do novo 
através de seus usuários 

Edvânia Gomes (UFPE) 
As formas de apreensão e representação de espaços ur

banos por parte de seus usuários, permitem revelar sedimen
tações históricas das construções e remodelações das relações 
sociedade-natureza na cidade. A incorporação de valores al-



heios se traduz em expectativas, insatisfações e comparações 
recorrentes, manifestas nas entrevista realizadas junto a 
usuários de três eixos urbanos da cidade do Recife. A ob
viedade físico-natural é relevada pela supremacia do símbolo 
civilizatório edificante e artificial da cidade como obra. A 
emolduração do natural se despe forçosamente de ingredien
tes que neguem a evocação do desenvolvimento; a exploração 
do belo e pitoresco é seletivamente construída e o controle das 
práticas sociais para seu desfrute legitima novas relações 
sócio-espaciais. O novo simboliza superações que, substi
tuindo o velho, despertam expressões de conquistas, não 
raramente impregnadas de sabor melancólico. É instigante a 
observação desses recortes urbanos. 

Transmissão internacional de rádio - Direito à 
informação e cidadania 

Eleonora Bastos Horta (?UC-MG) 
1922 foi um ano marcante na história do rádio, tanto no 

Brasil quanto na Inglaterra. No dia 7 de setembro daquele ano 
os brasileiros ouviram a primeira transmissão experimental de 
rádio jamais feita no país. Em Londres, três dias antes do Natal 
de 1922, foi criada oficialmente a British Broadcasting Com
pany, que viria a ser mais tarde mais conhecida como a BBC 
de Londres. 

Na abertura dessa comunicação livre quero apresentar 
uma comparação entre o rádio público inglês e o rádio estatal 
brasileiro, tomando as diferenças no sistema de financiamento 
da BBC e da Radiobrás. Trata-se de uma introdução indispen
sável para o inicio das transmissões internacionais da estação 
britânica. 

Em 1938, o Serviço Mundial da BBC deu início a suas 
transmissões em idiomas estrangeiros. Em março daquele 
mesmo ano entrou no ar uma programação diária em por
tuguês e espanhol, dirigida ao Brasil e América Latina. Con
forme documentos localizados no Public Records Office em 
Londres, um dos principais motivos da iniciativa inglesa era 
criar um contraponto para a propaganda nazista transmitida 
por rádio e ouvida no Brasil por um número crescente de 
simpatizantes. 

A fonte para documentar as primeiras transmissões em 
português será uma seleção de crônicas semanais, sobre 
política internacional, escritas e transmitidas por Manuel An
tônio Braune, o primeiro locutor da Seção Brasileira da BBC. 

Além do Aimberê - pseudônimo usado por Manuel 
Braune, também o Chico da BBC ficou famoso entre os 
ouvintes da estação britânica no Brasil. Esse Chico na verdade 
é o anglo-brasileiro Francis Hallawell, enviado como corre
spondente de guerra da Seção Brasileira, para cobrir os acon
tecimentos do front italiano, especialmente para acompanhar 
os soldados da Força Expedicionária Brasileira. 

Sem nenhuma experiência anterior de rádio, Francis Hal
lawell foi auxiliado pelos demais correspondentes enviados 
pelos órgãos de comunicação brasileiros, os quais prestaram 
serviços a BBC. entre eles estando Rubem Braga, Joel Sil
veira, Egídio Equeef e outros. 

Registros do Ministério da Guerra e do Ministério do 
Interior (Home Office) britânicos mostram que há funda
mento para comentários de que o Chico da BBC, enquanto foi 
correspondente de guerra, trabalhou também como espião do 
governo inglês. 

Ainda que espionagem seja demasiado forte para a 
ocasião, o fato é que documentos comprovam que Hallawell, 
pelo menos informava àqueles ministérios sobre a conjuntura 
política brasileira, graças às informações que obtinha no con
vívio com soldados e comandantes da FEB. 
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Imagens da marginalização infanto-juvenil nos 
anos 70 

Eleonora Zicari Costa de Brito (UnB) 
Como em outras épocas, também a nossa preocupou-se e 

tem-se dedicado a refletir sobre a questão da infância e da 
adolescência, assim como ao fenômeno da marginalização 
nesse universo. Buscar os debates sobre o tema nos anos 70 é 
o que proponho realizar neste trabalho. 

A apreensão das formas de compreensão do fenômeno à 
época será realizada a partir do exame de dois espaços edito
riais voltados à discussão do problema por especialistas da 
área: o Boletin deI Instituto Interamericano deI Nino e a revista 
Brasil Jovem. 

Com o primeiro, pretende-se uma aproximação com o 
universo representacional dos especialistas, representantes de 
diversos países da América Latina e que escreveram sobre o 
tema nos volumes analisados. Com o segundo, a intenção é 
apreender, ainda, a especificidade que ganhou esse mesmo 
discurso quando oriundo de condições de produção próprias 
a um país que vivia sob regime de exceção e que tratava os 
problemas com os quais se preocupava em ver controlados, 
como ameaças à Segurança Nacional. 

Verticalizando a análise, haverá uma preocupação em 
detectar a constituição de certas imagens que pretendiam 
definir, entre outras coisas, as causas da marginalidade in
fanto-juvenil, assim como os possíveis caminhos no combate 
ao fenômeno, o perfil do jovem transgressor, a família
problema e seu correlato, a família ideal e o papel da mãe na 
construção ou resolução do problema da marginalidade. 

Os efeitos de sentido que os enunciados desses discursos 
produzem sobre a temática servem de indícios para se pensar 
a época a qual pertencem, assim como as formas de relações 
que ali existiram. 

Os sapateiros sindicalizados 
Eliana Maria de Freitas Nascimento (UNES?) 
O tema que se pretende colocar através dessa comunicação 

versa sobre a mão-de-obra industrial em Franca, no período 
de 1968 a 1980, analisando dados como: idade, sexo, estado 
civil e localidade de origem dos associados ao Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Calçados. 

Esta análise nos revelará um perfil do sapateiro francano 
sindicalizado do período e, através dele, indagaremos sobre as 
condições de sobrevivência da categoria, dando maior ênfase 
ao migrante, que se constitui no foco principal de nossa 
pesqUIsa. 

Republicanos e cidade: o novo ordenamento ur
bano de Piracicaba 

Eliana Tadeu Terci (US?) 
A chegada dos liberais a Piracicaba no século XIX, no

tadamente da família Morais Barros, e sua luta pela implan
tação dos ideais republicanos de cidade alteram a ordenação 
do espaço urbano local. Assim, em contraste com o sacrali
zado núcleo urbano composto pelos símbolos dos poderes 
monárquicos, ascendem as instituições que caracterizam a 
cidade como locus para o exercício da cidadania e espaço do 
capital. As ações transformadoras dos republicanos - favore
cidas pela conjuntura do desenvolvimento das atividades 
econômicas ligadas às exportações cafeeiras e pelas necessi
dades de descentralização dos poderes -, confirmam a cor
reção de suas proposições e asseguram o êxito do movimento. 

Com o advento da República, tendo à frente do poder 
municipal o médico Dr. Paulo de Morais Barros, coloca-se em 



prática a concepção urbanística da construção da cidade civi
lizada e moderna. O saneamento moral e físico da população 
e a estética da cidade, materializam a referida mudança e dão 
sentido à segregação social que se delineia, consolidando o 
caráter elitista da nova cidade, tendo como leitos principais a 
administração pública e a imprensa local. O presente trabalho 
é parte da pesquisa para a conclusão de minha tese de doutora
mento desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em 
Historia Social da FFLCH/USP. 

No camarim das palavras: a aplicação da meto
dologia de História Oral em Porto Alegre 

Eliane Rosa Garcia (UFRGS) 
Este trabalho tem por objetivo analisar aspectos da meto

dologia de história oral (HO) aplicada por três instituições, 
situadas em Porto Alegre, que a utilizam como meio de 
aquisição de documentos: o Núcleo de Pesquisa em História 
(lFCH-UFRGS), o Departamento de Memória do Instituto 
Cultural Judaico Marc Chagall e o Centro de Pesquisa 
Histórica da Secretaria Municipal de Cultura. 

Foram realizadas entrevistas com os pesquisadores das 
instituições e análise dos trabalhos publicados, resultando no 
desenvolvimento de alguns itens, são eles: as possibilidades 
do documento oral (a HO pode produzir uma outra História?); 
as peculiaridades do "passado com HO é reinterpretação, 
versão ou verdade?); o papel do entrevistador na fala do 
entrevistado (o documento produzido é trabalho do histo
riador, do entrevistado, ou de ambos?); a relação da memória 
coletiva com a individual; a potencialidade transdisciplinar da 
metodologia de história oral. 

A função social do futebol no Brasil (1894-1920) 
Eliazar João da Silva (UFOP) 
Um brasileiro, filho de ingleses, de nome Charles Miller, 

retornando de estudos na Inglaterra, desembarcou em 1894, 
na cidade de São Paulo, trazendo consigo bolas e materiais 
indispensáveis à prática do "football", esporte que poucos 
anos depois se tornou um dos principais elementos da cultura 
popular no Brasil. 

Nosso estudo pretende examinar esta trajetória do futebol 
brasileiro e compreender as razões e causas de sua rápida 
adesão nas mais variadas camadas da sociedade, apresentando 
especificidades que valem ser discutidas. 

Voltaire e a razão satírica 
Elio Chaves Flores (UFPB) 
O presente trabalho analisa a obra voltariana a partir da 

sua visão cômica e satírica do século iluminista. Para a re
flexão desta temática partiu-se da distinção que Mikhail Bak
htin faz entre o grotesco da Idade Média e Renascimento e a 
sátira do iluminismo seiscentista e setecentista. Denomino 
"razão satírica" a mordaz crítica que Voltaire faz da igreja, dos 
reis e das instituições políticas do Antigo Regime. 

Material Instrucional de História Regional: uma 
experiência 

Elizabeth Madureira Siqueira (UFMT) 
O ensino de História Nacional brasileira, em sua maioria, 

privilegia fatos e acontecimentos históricos relacionados a 
algumas regiões do país, especialmente as Sudeste, Nordeste 
e Sul. Dessa forma, nos livros didáticos de Historia do Brasil 
os contextos regionais não são levado em conta. Partindo do 
pressuposto de que as Histórias Regionais se constituem em 
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áreas importantes para o próprio repensar da História Na
cional, levamos a cabo a elaboração de um compêndio 
didático de História de Mato Grosso, intitulado O Processo 
Histórico de Mato Grosso. Objetivando com esse trabalho 
elaborar um material instrucional que fugisse às característi
cas eminentemente regionalistas, dividimos o livro em Uni
dades Temáticas: Sistemas ProdutivoslMovimentos 
SociaislFronteiras e Abastecimento/ A questão Indígena. Le
vando-se em conta que Mato Grosso recebe, desde a década 
de 70 do nosso século um forte contingente migratório, o 
resgate da História Regional tornou-se uma necessidade de 
mão dupla: por parte dos mato-grossenses, na medida em que 
tinham necessidade da recuperação da memória regional e, de 
outro lado, os migrantes, desejosos de encontrar referenciais 
históricos capazes de fornecer-lhes um entendimento mais 
ampliado de Mato Grosso. 

Camadas médias no Império: processo de for
mação de classes e cidadania 

Elizabeth Pawlow 
O que pretendemos neste ensaio é demonstrar uma con

juntura rica em transformações sociais, cuja marca fundamen
tai circunscreva o final do Império no Brasil. 

Na segunda metade do século XIX as cidades sofreram 
transformações, não só a nível topográfico, como em sua 
estrutura institucional, com o surgimento de novos órgãos e 
equipamentos urbanos. 

Estas mudanças vão contribuir para que uma classe já 
emergente se consolidasse, enquanto participante do processo 
de transformação sócio-econômico da época. 

Cabe assinalar que as modificações emergentes das estru
turas ocupacionais, levam a um projeto de cidadania, decor
rente deste quadro de transição. 

Modernismo em Florianópolis: o Edifício das Di
retorias 

Eloah Rocha Monteiro de Castro (UFSC) 
Florianópolis na década de 50. Modernismo na ar

quitetura, nas artes e na literatura. Relações da produção 
artística local com aquelas do Rio de Janeiro e Buenos Aires. 
A cidade buscando sua identidade como cidade-capital. As 
possíveis interrelações da cultura local com os movimentos 
da arquitetura no plano internacional. Um objeto particular de 
estudo: o Edifício das Diretorias. Contexto histórico do pro
jeto e da execução da obra. Arquitetura produzida num 
cruzamento entre arte e política. O suporte colonial-barroco 
para a intervenção modernista. 

o estado de pesquisa sobre nacionalização no RS 
Eisa Gonçalves Avancini (CELGS - Canoas/RS) 
O interesse pelo estudo da questão nacional na República 

Velha e no Estado Novo, principalmente a partir de pesquisas 
realizadas nos arquivos do CPDOCIFGV nos anos 80 e 90, 
transparece também na pesquisa do tema em nível regional no 
Rio Grande do Sul, através de recentes teses, dissertações e 
publicações numa escala ainda não avaliada pela histo
riografia. Trata-se de trabalhos produzidos em universidades 
nacionais, locais e estrangeiras, tendo como eixo o confronto 
da política de nacionalização via governo estadual e a cultura 
imigrante enraizada no estado através de suas escolas, seus 
clubes e suas igrejas, fossem elas católicas ou protestantes. A 
política educacional do Estado Gaúcho, sua ação cooptadora 
e ou repressora em relação as escolas católicas e protestantes 
têm sido objeto de teses e pesquisas, contudo carecemos ainda 



de estudos sobre a implantação do sistema público de ensino 
destinado a divulgar a cultura nacional nos núcleos imigran
tes, fornecendo a estes, e aos grotões incultos do país uma 
imagem de Nação. Esta comunicação pretende fazer uma 
avaliação do estado dos estudos sobre a chamada política de 
nacionalização no Rio Grande do Sul como ponto de partida 
de minha pesquisa sobre Memória Nacional, Cultura Imi
grante e Escola Pública no Rio Grande do Sul. 

A formação das Escolas de Samba e o surgimento 
de uma identidade nacional 

Emílio Roberto de Souza Domingo (UFRJ) 
Até a criação das escolas de samba, as letras dos sambas 

abordavam temas do cotidiano das classes populares do Rio 
de Janeiro. Através desta comunicação pretendo mostrar a 
mudança desses temas, e a preocupação desses compositores 
em tratar de assuntos referentes ao nacionalismo, demon
strando a alteração surgida no imaginário popular do período 
compreendido entre 1917 e 1945. 

Frente Popular: limites e esgotamento da aliança 
de classes na Espanha 

Enrique Serra Padrós (UFRGS) 
O presente trabalho objetiva o estudo do contexto histórico 

espanhol compreendido entre o período imediatamente ante
rior à vitória eleitoral da aliança dos setores democrático-pro
gressistas em fevereiro de 1936, e o final da guerra civil. 
Tendo como eixo o rastreamento da origem e a análise dos 
interesses envolvidos na criação de uma Frente Popular, 
mapeam-se os elementos sustentadores do programa concer
tado, assim como as contradições existentes entre as forças 
políticas que a compõem. Avaliando manifestos e documen
tos básicos dos partidos políticos e lideranças integrantes da 
aliança (inclusive no governo), acompanha-se o desempenho 
de mesma frente à conspiração em marcha, frente ao golpe e 
frente à própria guerra civil. Assim, procura-se compreender 
o significado que os debates e conflitos internos assumem 
como um dos fatores explicativos mais substanciais da derrota 
da 11 República espanhola. 

As Filhas de Eva entram em cena 
Erick Assis de Araújo (UECE) 
Este trabalho vislumbra o cotidiano da mulher no quadro 

autoritário do Estado Novo na cidade de Fortaleza. O jornal 
O Nordeste (1922-1963) órgão da Arquidiocese de Fortaleza, 
serviu como fonte básica da pesquisa através de artigos, 
editoriais, mensagens publicitárias e colunas literárias. 

Apesar de toda atmosfera intolerante vivida neste período 
com a proibição de livre organização (sindicatos, partidos), é 
relevante a imagem criada sobre as experiências femininas na 
cidade, vinculando-as à desordem moral, à poluição visual 
urbana e à inversão de valores tradicionais como: família, 
hierarquia e patriarcalismo. 

Igreja Católica e Polícia de Costumes implementam cam
panhas de controle moral, na tentativa de reeducarem as 
desobedientes filhas de Eva. Neste sentido, os olhos da Im
prensa conseguem descortinar flagrantes elevados a um grau 
de desordem ameaçador das tradições da então provinciana 
cidade de Iracema. 

Evolução concreta e abstrata da morte: Cemitério 
São João Batista (Fortaleza) 

Eridiana Lopes Macedo (UECE) 
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A morte e toda subjetividade pela qual está cercada, sem
pre, propositalmente ou não, despertou no Homem o interesse 
e a vontade de explicar de forma objetiva tal estado sobre-Hu
mano. Com isso, percebemos que foi dado a esse tema, de 
acordo com cada período histórico, uma forma especial de ver 
e compreender a morte. Simultaneamente a esse estudo ab
strato, faremos um estudo do concreto, de como o Homem 
conseguia exprimir seus sentimentos perante a morte, tendo 
em vista sua limitação diante de uma explicação racional. 
Assim, utilizou outros meios e formas que conseguia alcançar 
para melhor expressar suas idéias e angústias. 

Através desse objeto de estudo, tentaremos traçar a 
evolução abstrata, pensamento do Homem frente a morte e, 
também, a evolução concreta; construindo as várias maneiras 
de representação (símbolos, ícones e mitos) da morte pelo 
Homem reproduzido através de túmulos, formas de enterra
mentos, rituais religiosos ou não, e outros. Deste modo, pro
curaremos chegar ao progressivo desenvolvimento social, 
psíquico, econômico, religioso e ideológico - da Pré
História ao século XIX e, rapidamente, observações sobre a 
atualidade - tomando o Cemitério São João Batista (For
taleza-CE) como foco específico da pesquisa. 

A Casa do Economista de Minas Gerais: a construção de 
uma identidade de classe 

Thais Velloso Cougo Pimental (UFMG) 
Érika de Faria Reis (UFMG) 
Esta comunicação procura analisar os resultados obtidos 

na pesquisa contratada em junho de 1996 pela Casa do Econo
mista sobre a história das três entidades que a compõe: o 
Conselho Regional de Economia - 1 Oa região, a Sociedade dos 
Economistas de Minas Gerais e o Sindicato dos Economistas 
de Minas Gerais. A Casa do Economista, enquanto uma 
entidade que representa as aspirações de uma categoria profis
sional, se torna precursora de trabalhos desse tipo no Estado 
de Minas Gerais. Ao contratar junto à Universidade Federal 
de Minas Gerais uma pesquisa deste feitio, tem demonstrado 
a viabilidade de convênios e a importância da extensão uni
versitária. Projetos desse tipo não apenas valorizam a Univer
sidade como possibilitam o cumprimento de seu papel junto 
à comunidade. 

Acreditamos que resgatar a memória da Casa do Econo
mista de Minas Gerais tem, como fim último, a preservação 
da sua identidade. Sendo uma entidade que agrega os anseios 
e perspectivas de cada economista mineiro, remontar a sua 
história é de certa forma proceder ao registro da vida profis
sional desses economistas, no que diz respeito às dificuldades 
enfrentadas no dia a dia do exercício da profissão, e ainda às 
conquistas acumuladas ao longo do tempo. Assim, refletindo 
sobre os passos necessários ao desenvolvimento da pesquisa 
e os resultados dela obtidos estivemos frente a uma das 
matérias mais caras ao historiador: a construção da memória, 
no caso, de uma instituição cuja trajetória, no nosso entender, 
merecia este trabalho. 

A industrialização na legislação paraibana (1950-
1970) 

Ernani Rodrigues de Carvalho Neto (UPPB) 
O estudo do processo de formação do espaço industrial 

paraibano torna indispensável a pesquisa em fontes oficiais 
que a exemplo da legislação estadual, possibilita o resgate das 
reais articulações desenvolvidas pelos agentes sócio-político
econômico nos planos local, regional e nacional, com vistas à 
realização deste processo. Esta comunicação apresenta o le-



vantamento e análise da legislação paraibana entre os anos de 
1950 a 1970, visando, desta forma, investigar o papel do 
Estado no desenvolvimento da indústria na Paraíba. A pes
quisa voltou-se à apreensão dos objetivos das políticas esta
tais, bem como a direção dos capitais empregados, tanto na 
forma de concessões, isenções, quanto de investimentos de 
âmbito privado. 

o ideário nacionalista na América Latina: de 
Sarmiento a Brandão 

Esther Kuperman (Colégio Pedro I1/APERJ) 
As idéias nacionalistas na América Latina apresentam 

contrastes que podem ser identificados. Mas possuem um 
ponto em comum: a novas nações são construídas a partir da 
contradição entre o passado colonial e a sua herança. Assim 
sendo, encontraremos diferentes projetos de nação em difer
entes pontos da América Latina. Na Argentina, a visão con
siderada conservadora de Sarmiento, ainda em finais do 
século XIX, entende a nação como uma continuidade da 
criação colonial, propondo a negação da cultura indígena. Em 
Cuba, José Martí foi uma das primeiras vozes a detectar a 
necessidade de superação da herança colonial para a consoli
dação de uma nação. Mariátegui, no Peru, no início do século, 
enfrentando a questão da construção de uma nacionalidade, 
formulou um projeto que parte da idéia de uma nação eminen
temente peruana, rompendo, inclusive, os laços culturais com 
o passado de colonização espanhola, revelando o que consid
era mais autêntico na nação: o passado indígena. No Brasil, 
nas primeiras décadas deste século, Octávio Brandão repre
senta a primeira elaboração teórica que identifica a existência 
de uma estrutura forjada a partir da colonização portuguesa, 
com todas as suas conseqüências sociais, econômicas e cul
turais e propondo um projeto de nação que eliminasse esta 
contradição. Todas estes idéias são contemporâneas entre si e 
representam uma tentativa de elaboração de um projeto de 
nacionalidade no continente latino-americano. 

História de vida do homem pantaneiro: o 
boiadeiro no Pantanal 

Eudes Fernando Leite (UFMS) 
Esta comunicação propõe-se a tratar da História de vida 

de pantaneiros. Inserida no projeto de pesquisa História oral 
e Memória: Histórias e Estórias, nossa pesquisa vem elabo
rando fontes históricas, preservando assim informações signi
ficativas sobre o modus vivendi dos habitantes do Pantanal 
sul-mato-grossense, especialmente Paiaguás e Nhecolândia. 
Homem que elabora sua concepção de mundo a partir de suas 
relações com a natureza e a sociedade locais, o pantaneiro 
difere-se do homem comumente denominado do campo. 
Nesse sentido, o pantaneiro aqui tratado é aquele que possui 
em média 50 anos e sua atividade é trazer ou levar boiadas no 
Pantanal. Trabalhando com fontes orais e escritas, essa pes
quisa intenta conhecer a história de vida contemporânea do 
boiadeiro do Pantanal, sua mentalidade e suas relações com o 
tempo, ou seja, com a mudança histórica que o afeta dire
tamente. Finalmente, o projeto de pesquisa História oral e 
Memória: Histórias e Estórias, pretende reunir uma cervo de 
fontes orais sobre a experiência e a história de pantaneiros de 
forma que outros pesquisadores possam, futuramente, trabal
har com tais registros. Ainda sobre esse projeto, destacamos 
que trata-se de um trabalho coletivo de construção de fontes 
orais sobre o homem pantaneiro. 
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Um confronto entre Norbert Elias e as idéias 
americanistas de José Martí 

Eugênio Rezende de Carvalho (UFG) 
Em A Sociedade dos Indivíduos - livro que reúne três 

ensaios interrelacionados redigidos entre 1939 e 1987 -
Norbert Elias (1897 -1990) reflete sobre o problema da pessoa 
singular dentro da pluralidade de pessoas, e também sobre as 
mudanças na maneira como a sociedade é compreendida, 
como as diferentes pessoas que formam essas sociedades 
entendem a si mesmas: a auto-imagem que Elias chamou de 
hatitus. O pensador alemão alerta ainda nessa sua obra para as 
transformações na relação da identidade-eu com a identidade
nós do indivíduo, e conclui pela necessidade não só de novos 
modelos conceituais de interpretação, mas também de uma 
~isão mais global das formações e processos sócio-históricos. 
A luz dessas reflexões "eliasianas", essa comunicação se 
propõe a desenvolver uma sucinta crítica da idéia de uma 
"alma americana" ou de um "novo espírito americano", idéia 
essa freqüentemente expressada pelo pensador cubano José 
Julián Martí y Perez (1853-1895) em sua vasta obra, e de 
fundamental relevância na definição do campo de identidade 
sintetizado no seu conceito de "Nuestra América". A partir 
dos autores aqui estudados, o presente trabalho, ao retomar a 
crítica de algumas idéias tão presentes nos debates - presen
tes e pretéritos - sobre o tema da(s) identidade(s) latino
americana(s), deixa em aberto ainda algumas reflexões mais 
gerais sobre o próprio fenômeno da(s) identidade(s), sobre 
suas múltiplas faces, abordagens e sentidos. 

Utopia e identidade: uma nação para o deserto 
Eugênio Rezende de Carvalho (U FG) 
O autor explora nesse trabalho o conteúdo utópico de 

Argirópolis, obra do argentino Domingo Faustino Sarmiento 
(1811-1888), publicada em 1850. Após um balanço da difícil 
conjuntura vivida pela região em torno da bacia do Rio da 
Prata - intermináveis guerras, desigualdades de riquezas 
entre os países e províncias do litoral e do interior - Sar
miento propõe nesse livro a reunião, sob a forma de uma 
Confederação, do que fora outrora o antigo Vice-Reinado do 
Rio da Prata, cujo território compreendia a Argentina, 
Uruguai, Paraguai e parte da Bolívia atuais. Tal união teria 
como base a criação de um Congresso Geral, uma Consti
tuição unificada e a construção de uma nova capital em local 
"neutro" - no caso, na ilha de Martín Garcia -, que se 
chamaria Argirópolis, ou "cidade do - ou da - Prata". Por 
meio de metáforas, metonímias e sinédoques o texto se desen
volve, sintetizando um projeto de crítica e transformação da 
realidade social platina de sua época. Aqui, como em todo 
gênero utópico, emerge com toda força o binômio crítica-pro
posta. Em seu programa de transformação são nítidos os fins 
- um estado nacional dotado de grandeza material - e os 
meios - confederação, congresso constituinte, capital neutra, 
etc.- propostos. No entanto, o que o autor quer explorar nesse 
trabalho é que, para além da aparência e do textual, de onde 
sobressai o panfleto político de cunho liberal e panfletário, a 
utopia da Argirópolis de Sarmiento visava no fundo propor 
uma nova nação para o "deserto" argentino, enfim, propor 
uma nova identidade para o contexto platino. 

Classicismo grego: o fruto das guerras entre gregos e 
persas 



A utopia anarquista em Porto Alegre nos anos de 
1906 e 1907: os anarquistas porto-alegrenses do 
periódico' A Luta' e a sua tentativa de mudar o rumo 
local da História 

Evangelia Aravanis (UFRGS) 
O anarquismo, enquanto uma das expressões do social

ismo, se fez portador de projetos de sociedade que tinham 
como centro a proposta do fim das relações de poder -
entendido como autoridade - existentes nas sociedades. 

A presente comunicação objetiva expor e analisar alguns 
fragmentos do projeto de sociedade elaborado pelos anarquis
tas porto-alegrenses do 'A Luta' nos anos de 1906 e 1907, 
buscando inventariar se o projeto social proposto por estes 
anarquistas realmente se apresenta, tal como seria no anar
quismo, enquanto uma alternativa e uma forma de resistência 
aos poderes que, neste momento, na sociedade local estão 
constituídos e/ou se consolidando. 

Nesta exposição do projeto de sociedade configurado pelo 
grupo do 'A Luta' destacar-se-á também o seu c~nteúdo 
utópico, visto o anarquismo constituir-se numa das maIS puras 
formas de manifestação utópica. 

o Partido Obrero Revolucionário na Revolução 
Boliviana de 1952 

Everaldo de Oliveira Andrade (USP) 
A Revolução Boliviana de 1952 é um dos momentos 

culminantes da história política do continente latino-ameri
cano e destacou-se não só pela profundidade das rupturas 
produzidas no país, pelas projeções estabelecidas para outros 
países, mas fundamentalmente pelo seu caráter de classe 
original, inicialmente operária e socialista. Esta originalidade 
deveu-se no essencial à ação mobilizatória e ideológica do 
POR, mesmo se os objetivos socialistas e operários não pu
deram se consolidar posteriormente. 

A influência das mobilizações sociais na tran
sição: um estudo sobre as protestas chilenas 

Fabiana de Souza Fredrigo (UNESP) 
Após o violento golpe de 11 de setembro de 1973, a 

sociedade chilena passou a conviver com a repressão e com 
outros mecanismos autoritários. Estes mecanismos, quando 
impostos, revelaram, por um lado, sua eficácia e, por outro, a 
elasticidade e a capacidade de transformação do tecido social. 
O êxito na imposição de um silêncio forçado aos chilenos deve 
ser entendido como relativo. Um fato que comprova esta 
avaliação é a emergência das mobilizações sociais, a partir de 
1983, conhecidas como as protestas. 

Estas mobilizações (em número de onze) tiveram como 
objetivo de luta a resistência ao regime militar, a despeit~ ~e 
sua diversidade de demandas e dos diferentes setores SOCIaIS 
que a compuseram. A primeira delas ocorreu a 11 de maio de 
1983 e a sua expressão derradeira data de 29 e 30 de outubro 
de 1984. 

O que se pretende discutir é a relação destas mobilizações 
com o processo de transição democrática no Chile. Entende
mos que esta reflexão é importante, uma vez que joga elemen
tos para se pensar a respeito da problemática da transição 
chilena enquanto definidora de um posterior sistema de
mocrático estabilizado. 

Cambuci caguaba: as vasilhas arqueológicas 
Guarani para beber cauim 

Fabiane Satiko de Souza (UEM) 
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Francisco Silva Noelli (UEM) 
Os Guarani faziam vasilhas com função específica para 

elaborar cauim - bebida fermentada alcoólica -, denomi
nadas cambuchi caguaba. Esta vasilha pode representar difer
entes tipos de status sociais, pois suas dimensões eram 
proporcionais ao prestígio do seu proprietário. Neste trabalho 
pretendemos apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa 
arqueológica realizada às margens da lagoa Xambrê, mu
nicípio de Altônia - PRo Analisaremos elementos formais e 
funcionais dos cambuchi caguaba, a partir de vestígios ar
queológicos e informações históricas. Co~ o des:n
volvimento dessas pesquisas poderemos gerar mformaçoes 
úteis para abordagens históricas e sociológicas, especialmente 
sobre as ainda pouco conhecidas reuniões festivas ou rituais 
da sociedade Guarani. A quantidade de cambuchis caguaba 
pode ser útil tanto a estudos demográficos - podendo revelar 
o número de homens aptos a possuírem essas vasilhas -
como de diferentes papéis sociais. 

Classicismo grego: o fruto das guerras entre gre
gos e persas 

Fábio Adriano Hering (UFSC) 
O mundo grego não foi mais o mesmo depois das guerras 

entre gregos e persas, ocorridas dos séculos VI a V a.c. 
Vitoriosos, os gregos reconstruíram suas cidades, reformu
laram sua arte e produziram o zênite de sua filosofia; como se 
fosse o classicismo o resultado extremo daquele conflito. 
Alguns elementos da arte da filosofia gregas clássicas, em 
comparação com elementos arcaicos, foram tomados por nós 
com a finalidade de dimensionarmos aquilo que conven
cionamos chamar de "a verdadeira guerra do espírito grego"; 
guerra na qual lapidaram-se a Areté dos Sofistas, a Sofrosyne 
dos escultores e o Pathos dos poetas trágicos. 

Caminhos do ouro - análise historio gráfica das 
rotas de ouro em Minas Gerais 

Fábio de Melo Assumpção (UERJ) 
O objetivo de estudo desta comunicação está relacionado 

a fase inicial de elaboração da monografia visando a conclusão 
do curso de graduação em História pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Nossa proposta de trabalho procura 
a articulação do estabelecimento das rotas de transferência de 
ouro das Minas Gerais para o Rio de Janeiro em fins do século 
XVII e início do XVIII, com o surgimento, ao longo do 
chamado Caminho Novo, de núcleos de troca de produtos, 
iniciando assim o processo de ocupação da região conhecida, 
hoje, como Baixada Fluminense. 

Para tal, faz-se necessário um estudo preliminar, abar
cando os primórdios da exploração aurífera na região das 
Minas Gerais e por conseguinte do estabelecimento destas 
rotas para a acumulação de metais, via porto do Rio de Janeiro, 
por Portugal. Destarte, essa comunicação enfatizará a análise 
historiográfica dos capítulos referentes à descoberta de ouro 
em Minas Gerais e a ocupação das principais áreas produtoras 
do precioso metal. 

Futebol, identidade e cidadania no Brasil dos anos 
30 

Fábio Franzini (USP) 
Os anos 30 são um momento decisivo na relação entre o 

futebol e a sociedade brasileira. Enquanto o meio político-cul
tural começa a redefinir as concepções acerca do nacional, a 
popularidade do futebol, vindo num ritmo crescente desde a 



sua introdução no país (final do século passado), é impul
sionada tanto pelo desenvolvimento do rádio como meio de 
comunicação de massa quanto pela oficialização do profis
sionalismo, fato este que transforma o jogo em trabalho. O 
futebol, assim, estabelece-se como um meio de integração e 
ascensão sócio-econômica para as camadas populares, histo
ricamente excluídas, bem como torna-se um dos elementos 
que virão a caracterizar a identidade nacional. Pretende-se 
mostrar nesta comunicação que esse processo não é natural, 
nem pacífico, mas permeado por conflitos - econômicos, 
sociais, raciais, de gênero. Pretende-se ainda verificar até que 
ponto a integração social através do futebol, a elaboração de 
uma identidade nacional e a cidadania se relacionam sob a 
ordem autoritária do período analisado. 

o projeto reformador da diocese do Rio de Ja
neiro: as visitas pastorais no Rio Grande de São 
Pedro (1780-1815) 

Fábio Kühn (UPF-RS) 
Nesta comunicação vamos abordar o projeto reformador 

da diocese do Rio de Janeiro. Este projeto de reforma da fé e 
dos costumes dos fiéis, implantado durante o século XVIII, 
foi inspirado pelas determinações tridentinas e visava norma
tizar a vida religiosa e social dos habitantes coloniais per
tencentes à jurisdição do bispado. Especificamente, 
procuramos verificar a sua implementação em uma das 
regiões mais distantes da sede diocesana, o denominado Con
tinente do Rio Grande ou Rio Grande de São Pedro, durante 
a conjuntura compreendida entre os anos de 1780 e 1815. 

Nesta conjuntura, intensificam-se nesta região fronteiriça 
as visitas pastorais, consideradas como o instrumento prefer
encial para a consecução da reforma que o bispado fluminense 
pretendia implementar. Procuramos verificar em que medida 
estas visitas conseguiram atingir os seus objetivos, através da 
análise das atitudes religiosas e comportamentos sociais en
contráveis no Rio Grande de São Pedro no final do período 
colonial. 

o Idealismo Prático de Roberto Simonsen: ciên
cia e tecnologia na formação da raça e da nação. 

Fábio Maza (UFS) 
A idéia central desta comunicação foi-se formando a partir 

do contato com os trabalhos de Roberto Simonsen; no con
junto de sua obra dois temas aparecem de forma obsessiva. 
Nossa hipótese é a de que por trás das propostas de industri
alização, defendidas por Simonsen, acha-se uma determinada 
concepção de ciência e tecnologia que irá servir de alicerce a 
uma forma de pensar e agir norteadora de sua prática empre
sarial. O projeto de industrialização proposto por Simonsen, 
e que tem como fundamento básico a racionalização de am
plos setores da sociedade brasileira, ganha contornos mais 
precisos quando nos debruçamos sobre este dois temas, a 
ciência e a tecnologia 

O tema da nação está ligado ao da industrialização, esta 
afirmação não se apresenta como nova, o que pensamos ser 
possível aferir dos trabalhos de Simonsen é que a criação da 
nação significava instrumentalizar o país com mecanismos 
econômicos e racionais, elaborados com base em uma certa 
imagem mistificada da ciência. Construir a nação do ponto de 
vista racional pressupunha a formação de uma alma nacional 
e, paralelamente, da própria raça. 

Academia Brasílica dos Esquecidos: o 
pioneirismo de uma Instituição 
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Fábio Mendonça Pedrosa (UERJ) 
Alguns autores consideram as academias setentIclstas 

como um centro de desperdício da intelectualidade, pois se 
dedicavam ao gongorismo e ao marinismo. Por outro lado, 
outros autores consideram as Academias como embriões dos 
futuros centros de produção intelectual do País. Inde
pendentemente da posição tomada a respeito das academias, 
o ponto de concordância se encontra na validade e no 
pioneirismo das Academias. 

É interessante repararmos que as academias não se encon
tram dentre os assuntos mais trabalhados, sendo normalmente 
negligenciadas pelos estudantes de História do Brasil. 

Esta apresentação visa mostrar o início da pesquisa sobre 
a Academia Brasílica dos Esquecidos, que se destaca en
quanto primeira academia brasileira, fundada em 1725. 

Alegorias da modernidade em Machado de Assis 
Fábio Muruci dos Santos (UFRJ) 
A modernidade ocidental foi um tema central na obra de 

Machado de Assis como tema e como fonte para sua lin
guagem literária. Explorando a distância entre o discurso 
civilizatório da elite política do Segundo Reinado e a realidade 
social e existencial do Brasil em que viveu, Machado desen
volveu uma literatura baseada na desmontagem do romance 
romântico e na paródia do discurso filosófico como forma de 
crítica do desgaste da opinião pública e da instrumentalização 
do vocabulário político. Esta apresentação buscará abordar as 
alegorias com que esta crítica foi realizada. 

Parlamentarismo e superação de dissensos: a ex
periência do Governo João Goulart 

Fádua Maria de Sousa Gustin (UFMG) 
A exposição versará sobre a análise do parlamentarismo 

no Brasil, no período de setembro de 1961 ajaneiro de 1963. 
A despeito da crise política e das difíceis condições que 
motivaram a sua implantação, procurou-se, assim mesmo, 
verificar como o novo sistema de governo funcionou em 
situação político-cultural inóspita, ou seja, em um país de 
tradições e costumes políticos eminentemente presidencialis
tas. 

Buscou-se, para tanto, não só avaliar as dificuldades políti
cas que permearam esse período, mas também identificar 
como a ação governamental foi processada face aos graves 
problemas econômicos e sociais da época. Tentou-se perce
ber, sobretudo, quais os direciamentos indicados pelos Con
selhos de Ministros a temas de grande relevo naquele período, 
tais como: as diretrizes prioritárias de desenvolvimento, o 
encaminhamento das reformas de base, o apoio ao nacional
ismo e à política externa, dentre outros de igual importância. 

A análise da atuação do governo parlamentarista permitiu, 
sobretudo, verificar em que medida as escolhas e orientações 
do governo puderam ser eficazes no sentido de responder, em 
alguma medida, às demandas fundamentais daquele mo
mento. A questão primordial constituiu-se, pois, tendo em 
vista, a dimensão do sucesso/insucesso do sistema em face dos 
condicionamentos desse momento histórico. 

Trabalho e cidadania: aportes gramscianos para 
análise do trabalho simples das merendeiras e ser
ventes na escola pública da cidade do Rio de Janeiro 

Fátima Machado Chaves (SEC-MUN-EDUC/RJ e 
UFF) 

A escola pública municipal do Rio de Janeiro não tem 
contribuído o suficiente para a construção de cidadania de 



todos os funcionários que atuam em seu espaço, na medida 
em que não propicia a existência de uma gestão participativa 
e democrática, devido, talvez, à hierarquia de poder advinda 
com a divisão do trabalho simples e complexo, manual e 
intelectual vigente em seu espaço, não propiciando, assim, as 
condições objetivas de vivência da cidadania das funcionárias 
administrativas, as serventes e as merendeiras. 

Considerando que a divisão social do trabalho, no modo 
de produção capitalista, pode coincidir com a apreensão ou 
não do saber humano, para análise do trabalho simples e 
manual, assim como da exclusão das merendeiras e serventes 
em seu próprio local de trabalho, a escola pública, pretende
mos verificar os aportes teóricos gramascianos. A partir da 
categoria Homem, privilegiaremos bloco histórico e hegemo
nia, ideologia e conformismo, filosofia e senso comum, tra
balho e vida, trabalho e ciência, quantidade e qualidade, escola 
e a nova organização da sociedade no final do século XX. 

Um tema polêmico: as vantagens e desvantagens 
da fusão e disfusão do Estado do RJ e do Antigo EGB 

Felício Júlio de Azevedo Hungria (UFRJ) 
Este trabalho tem como principal característica fazer uma 

análise sobre entrevista feita com um deputado federal do 
Estado do Rio de Janeiro, que é um dos defensores da disfusão 
do Estado do Rio de Janeiro e sua conseqüente redefinição 
geográfica, transformando este Estado em dois Estados distin
tos: Estado da Guanabara e Estado do Rio de Janeiro. 

Crise urbana e formação de uma política urbano
sanitária no Recife na primeira década do século XX. 

Fernando Diniz Moreira (UFPE) 
O presente texto pretende conduzir algumas contribuições 

ao debate sobre os processos de higienização que tiveram 
lugar nas grandes cidades brasileiras entre a última década do 
século XIX e as duas primeiras do século XX. Apesar das 
preocupações higiênicas quanto ao espaço urbano existirem 
por todo o século XIX, é apenas neste período que obser
vamos, em várias cidades, grandes redefinições na atuação 
médico-sanitária com o fortalecimento e a restruturação de 
órgãos públicos que se relacionavam com a questão urbana, 
revelando uma nova posição do estado em relação à questão 
urbana. Observamos a articulação de médicos, higienistas e 
sanitaristas com o poder o que proporcionou formas mais 
nítidas de controle e disciplinarização do espaço das cidades. 
Analisar sucintamente este processo, na cidade do Recife, será 
o nosso objetivo neste texto. 

Índios: civilizados ou cidadãos? 
Fernando Luís Blanco (UFRGS) 
A idéia central é realizar uma aproximação às noções do 

status político dos indígenas, após a ocupação da fronteira 
interior na Argentina, nos anos 1880 e 1916. 

Nos debates parlamentares e em diversos documentos 
acerca do destino que lhes estava reservado aos aborígenes 
argentinos, é possível achar algumas idéias presentes na 
época em referência a esse tema. A elite governante foi 
construtora de um discurso, nas últimas décadas do século 
passado e nas primeiras do XX, que justificava a incorporação 
de territórios e de homens à nova nação em construção, onde 
caberiam, assim também como os imigrantes, os antigos habi
tantes das zonas recém conquistadas. É no processo da for
mação da nacionalidade argentina que as ações políticas 
apropriadas para consolidar essa ocupação das terras e de 
assinação política aos seus habitantes devia se corresponder 
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tanto com a idéia de civilização quanto com a de cidadania. 
Eu vou tentar fazer um breve percorrido das idéias que se 
apresentaram para solucionar o problema criado com a for
mação política da sociedade moderna que estava se consti
tuindo. 

Projeto Hora do Conto - Hora da História. Novas 
possibilidades da relação História e Literatura em 
sala de aula 

Fernando Seffner (UFRGS) 
As relações entre a História e a Literatura têm merecido 

numerosos estudos e seminários nos últimos anos, consoli
dando uma aproximação entre as duas áreas. Essa aproxi
mação oferece novas possibilidades de trabalho ao professor, 
que vão muito além da utilização do romance histórico. A 
presente comunicação tem por objetivo tratar dessa situação 
de fronteira entre o discurso histórico e o discurso literário, 
pinçando daí elementos para o trabalho em sala de aula. O 
Projeto Hora do Conto - Hora da História lida com contos de 
fadas, histórias maravilhosas, lendas e mitos de origem de 
diferentes povos, histórias infantis atuais e literatura juvenil. 
As obras literárias são abordadas, em geral, a partir de um 
roteiro que organiza as atividades em quatro grandes eixos, 
permitindo estabelecer relações entre o ficcional e o histórico: 
I) descrever e analisar situações presentes na narrativa que 
contenham claros elementos históricos. aprofundando a com
preensão destas situações através da pesquisa histórica; 2) 
caracterizar os personagens ficcionais, suas trajetórias, 
profissões ou ocupações, buscando, através da pesquisa 
histórica, elementos de identidade com personagens históri
cos; 3) perceber e analisar os espaços ficcionais construídos 
pela narrativa, representados em geral pelo ambiente do cas
telo, o ambiente da aldeia, o ambiente da floresta, etc.; 4) 
perceber a crítica ideológica contida na estrutura da história, 
através da análise das falas do narrador e dos personagens. Ao 
final, uma análise ampla da obra. 

o movimento operário da construção civil san
tista durante a Primeira Guerra Mundial 

Fernando Teixeira da Silva (Universidade 
Metodista de Piracicaba) 

Maria Lúcia Caira Gitahy (USP) 
Os trabalhadores da construção civil destacaram-se du

rante a belle époque como um grupo-chave na organização do 
movimento operário em cidades com Santos, Rio de Janeiro 
e São Paulo. Santos, na época o porto do café, caracterizava-se 
como um lugar estratégico para a economia brasileira, elo 
sensível pelo qual esta ligava-se ao mercado internacional. O 
crescimento da cidade portuária e as obras de saneamento 
urbano foram responsáveis pela febre das construções do final 
do século ao início da Primeira Guerra Mundial. Durante este 
período, os trabalhadores da construção civil desempenharam 
um papel crucial na constituição do movimento operário local. 

Esta comunicação focaliza as dificuldades que este grupo 
específico de trabalhadores santistas passou a encontrar nos 
anos difíceis da guerra. Ao lado da crise no mercado de 
trabalho e da perda de inúmeros direitos conquistados nos 
anos anteriores, os operários do setor tiveram que lidar com 
uma nova política patronal, sob a liderança de alguns poucos 
grandes construtores que, através de iniciativas que então se 
esboçavam, buscavam redefinir as formas de enfrentamento 
com os trabalhadores e seus sindicatos. Foi o início dos 
problemas que levarão, mais tarde, ao declínio da importância 
da categoria dentro do movimento operário, associados às 



transformações que a indústria da construção atravessou nas 
primeiras décadas do século. 

... De outros carnavais (vídeo documentário de 13 
mino duração) 

Flávia de Sá Pedreira (UFRN) 
Alguns estudiosos da festa enquanto fenômeno social 

concebem o Carnaval como um período em que as normas 
vigentes o cotidiano parecem abolidas. Outros, por sua vez, 
defendem que estrutura social permanece durante a festa, 
principalmente pela presença de grupos sociais muito diferen
ciados, mantendo-se e até reproduzindo-se suas origens sócio
econômicas. Com o surgimento dos carnavais fora-de-época, 
essa polêmica toma novo fôlego, colocando-se em xeque a 
problematização acerca da cultura popular e da cultura de 
massa. 

Esse vídeo-documentário situa historicamente as transfor
mações ocorridas na festa carnavalesca da cidade de natal, 
partindo do início do século, quando as batalhas de confete e 
os grupos improvisados animavam as ruas do bairro da 
Ribeira, chegando aos dias atuais, quando se evidencia o 
contraste entre a realização dos carnavais fora-de-época e a 
resistência do tradicional reinado de Momo. 

Alguns foliões natalenses ainda lembram que já se teve 
aqui o terceiro Carnaval do país, nas décadas de 50/60, quando 
as setenta e oito agremiações carnavalescas, incluindo as 
troças, ranchos, cordões e papangus, sacudiam as ruas da 
cidade. 

Dozinho, conhecido compositor natalense, relembra mar
chinhas e frevos de sua autoria que fizeram sucesso nas 
prévias e bailes de clubes como o Aero, o ABC e o América, 
além dos famosos assaltos organizados pelos blocos de elite, 
como Os Bacurinhas, Jardim de Infância, Cafajestes e tantos 
outros. Algumas de suas composições foram gravadas pela 
cantora Marlene e por Blecaute, tornando-se conhecidas na
cionalmente, como Eu não vou, vão me levando e Fantasia de 
Capim. 

A partir de meados da década de 70, grande parte da 
população de classe média e alta de Natal passou a adquirir 
imóveis em praias como Genipabu, Redinha e Pirangi, organi
zando ali mesmo seus carnavais particulares. A Banda do Siri, 
na praia da Redinha e a Banda do Cajueiro em Pirangi, com 
seus instrumentos de sopro e percussão, levam foliões de todas 
as idades a entrar na Maizena até o escurecer, quando chegam 
os trios elétricos e os blocos com suas camisetas padronizadas. 

Por outro lado, a atuação dos mestres Lucarino e Antônio 
Melé na organização das primeiras Escolas de Samba em 
Natal, a divulgação de temas da cultura potigu,ar através dos 
sambas-enredo e a apresentação das Tribos de Indios durante 
a festa fazem parte da memória dos moradores das Rocas, do 
Alecrim e da Zona Norte de Natal, que ainda hoje lutam para 
preservar o ritual do Desfile, esquecido pela mídia e pelos 
poderes públicos. 

Atualmente, o bloco Os Cão, na praia da Redinha e As 
Kengas nas ruas da Cidade Alta continuam mostrando que 
Carnaval mesmo se faz com muita criatividade e irreverência, 
sem cordão de isolamento separando pagantes de não-pagan
tes. 

Nossa pesquisa, iniciada no primeiro semestre de 95, vem 
mostrando que nos diferentes espaços e significados da festa 
podemos encontrar um objeto de estudo extremamente insti
gante. Este vídeo-documento pretende ser um ponto de par
tida para novas reflexões e produções na área de História da 
Cultura. 
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Táticas da luta contra a Ditadura 
Flávia Teixeira Ribeiro (UFRJ) 
Com base numa pesquisa de monografia sobre o 

movimento estudantil no pós-64, será abordado, a partir do 
depoimento de um ex-participante no movimento, a discussão 
sobre duas vertentes de luta: uma enfatizava as questões mais 
específicas referentes aos problemas da educação brasileira, e 
a outra voltava-se mais para a luta aberta e direta contra o 
regime militar. 

Trabalho e cidadania: os portadores de deficiên
cia e a conquista do mercado de trabalho (1926/1976) 

Flávio Couto e Silva Oliveira (PBH) 
Esse trabalho pretende mostrar como uma categoria social 

pouquíssimo estudada pela historiografia brasileira, a das 
pessoas portadoras de deficiência, vem conquistando sua ci
dadania, seu reconhecimento social e sua identidade política, 
através de sua gradual inserção no mercado de trabalho. 

Esse artigo é fruto de um trabalho iniciado em 1990 com 
uma monografia de bacharelado sobre a História da formação 
da identidade de grupo dos deficientes visuais em Belo Hori
zonte. Tal monografia desdobrou-se em uma tese de Mestrado 
em Educação onde estudei a memória coletiva dos músicos 
formados pelo Instituto São Rafael, escola para cegos fundada 
em Belo Horizonte no ano de 1926. 

O ISR foi um dos pioneiros na profissionalização de 
portadores de deficiência em Minas Gerais. Desde então as 
políticas em favor dos trabalhadores portadores de deficiência 
vêm se sucedendo até culminarem, em 1996, com o Plano de 
Qualificação Profissional do Governo do Estado de Minas 
Gerais. 

Do saber e do fazer médico: a obstetrícia numa 
virada de século (1883-1900) 

Flávio Vilas Boas Trovão (UFPR) 
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a constituição 

de um saber médico científico sobre a mulher no século XIX, 
entendendo-o como uma forma de poder que está se estru
turando na sociedade oitocentista. Para tal fim, foram utili
zadas teses médicas do ano de 1883 apresentadas a Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, referentes a "Hemorragias 
Puerperais". O trabalho divide-se em três eixos centrais de 
análise. O primeiro busca compreender como o corpo passa a 
ser objeto de exercício de poder no século XIX, e qual projeto 
social está permeando tais ações. O segundo busca desen
volver a formação de um saber médico científico carac
terístico do século XIX, e como este saber desviará seu olhar 
para o mundo feminino, constituindo-se então o "médico de 
senhoras". Finalmente, o terceiro procura desvelar quais as 
imagens a respeito do feminino que são produzidas pelos 
médicos obstétras e qual a lógica dos tratamentos empregados 
às mulheres durante e após o parto, qual seja, através de uma 
terapêutica punitiva, objetivava-se constituir um corpo dócil, 
capaz de gerar bons filhos - e por conseqüência, nos cidadãos 
para a pátria brasileira que estava surgindo. 

Teias sendo trançadas: cidade e memória 
Franciane Gama Lacerda (UFPA) 
Esquecimentos, silêncios, palavras, constituem um entre

laçamento constante no ato de narrar o passado. Desta teia 
pode-se tecer uma história da imigração, do trabalho da ci
dade, enfim ... Do passado só nos resta um monte de tijolos. 
Fragmentos. O objetivo dessa comunicação é reconstituir o 
cenário da cidade de Castanha-PA, a partir da composição da 



memória de alguns de seus moradores, segundo uma interpre
tação construída com as percepções do presente, onde per
cebe-se as referências da cidade adquirindo significados 
variados, bem como uma multiplicidade de discursos. 

Cidadania regulada: o Estado Novo no Ceará 
Francisca Simão de Souza (UFCE) 
Nas últimas décadas a produção histórica sobre o Estado 

Novo tem sido profícuo, todavia o cunho generalizante das 
abordagens perdem de vista aspectos significativos das 
histórias locais na explicação de suas especificidades. 

A presente pesquisa busca explicar como ocorreram as 
múltiplas mediações entre o poder central e local na imple
mentação do projeto ideológico estado-novista no Ceará. Pre
tendemos privilegiar nesta pesquisa como uma concepção de 
cidadania regulada projetada pelo Estado Novo, de conteúdo 
autoritário, perpassa os diversos movimentos e instituições da 
sociedade civil cearense, buscando desenvolver a idéia de uma 
cidadania passiva e desmobilizada. O caldo cultural dos 
movimentos políticos que se desenvolveram no Ceará pós-30 
como LCT (Legião Cearense do Trabalho), LEC (Legião 
Eleitoral Católica), AIB (Aliança Integralista Brasileira) den
tre outros, favoreceram a implementação dos princípios do 
Estado Novo e da construção do chamado homem novo, 
cidadão do estado nacional brasileiro. O projeto de uma 
cidadania regulada, característica de um estado autoritário e 
desmobilizante dos movimentos reivindicatórios da so
ciedade civil se constitui com o objeto central de nossa pes
quisa para a compreensão da vida política cearense em um 
período da História marcado por tensões e conflitos, entre
tanto mascarado pelos ideais de uma sociedade orgânica. 

A Real Mesa Censória e a instrução da juventude 
em Portugal e no Brasil (1768-1887) 

Francisco Adegildo Férrer (UECE) 
Com a ascensão deDo José I ao poderem 1750, o panorama 

da instrução pública em Portugal se altera. Para isso, con
tribuiu a assunção de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, 
ao poder, ao corte de relações com a Santa Sé e a aplicação de 
princípios políticos do despotismo iluminado em Portugal que 
permitiram a passagem das atividades de censura e orientação 
da educação para a esfera do Estado. O aparecimento da Real 
Mesa Censória, em abril de 1768, se reveste de muitas dimen
sões. Instituída, inicialmente, com o objetivo de se transferir 
para a influência direta do Estado a fiscalização de todas as 
publicações, ela teve suas funções ampliadas, em 1771, 
quando lhe foi cometida a administração das escolas 
secundárias, à época ditas menores do Reino e Ultramar 
(Brasil). 

De um ponto de vista mais amplo, porém, essa transferên
cia inseria-se na lógica reformista de Pombal que cumpria, 
assim, uma nova fase do processo de estruturação e estatização 
do sistema de ensino secundário e oficial português. O pre
sente trabalho, ora em fase final de desenvolvimento, pretende 
dar conta do papel desempenhado pela Real Mesa nesse 
processo de estabelecimento dos estudos menores em Portu
gal e no Brasil. A nossa pesquisa incidiu-se sobre fundos 
depositados nos Arquivos Torre do Tombo, Histórico, Ul
tramarino, do Tribunal de Contas de Lisboa, da Universidade 
de Coimbra, Público da cidade Évora e da Academia de 
Ciências, onde estamos a buscar elementos para uma recon
strução mais objetiva da realidade educacional brasileiro no 
período que se inicia em 1768 e vai até 1787. 
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o Ceará na trilha da nova fé: a chegada do pres
biterianismo ao Ceará (1883-1930) 

Francisco Agi/eu de Lima Gadelha (UECE) 
Movimento surgido na Escócia no século XVI e, caracteri

zado como uma das vertentes da Igreja Reformada o presbit
erianismo transformou-se em pouco tempo numa das novas 
formas de interpretação do Cristianismo. 

No Brasil, o primeiro contato dos presbiterianos deu-se 
ainda no século XVI, quando da invasão francesa na baía de 
Guanabara. 

No Ceará, os presbiterianos começaram a divulgar a fé 
protestante nas últimas décadas do século XIX, permanecendo 
entre nós até hoje. 

No presente trabalho investigamos o processo de esta
belecimento da fé protestante (presbiteriana) em nosso estado 
a partir de sua inserção em Fortaleza no ano de 1883. Preten
demos assim perceber como o momento histórico, marcado 
pela transição do Império à República, então vivenciado, 
principalmente, em Fortaleza capital do Estado do Ceará, e, 
até que ponto o momento econômico e sócio-cultural da 
capital cearense favoreceu a construção de um espaço para a 
educação cristã de matriz luterana. Sintetizando, tentaremos 
entender como essa nova interpretação do Cristianismo se 
inseriu na história do nosso Estado. 

Cidade, habitação popular e fogo na cidade de 
Teresina nos anos quarenta 

Francisco Alcides do Nascimento (UFPl) 
Teresina foi palco na primeira metade dos anos quarenta 

de incêndios que destruíram centenas de casas. A zona urbana 
tinha as suas habitações cobertas com palha de coco babaçu, 
palmeira abundante na zona rural do município. 

Os incêndios de Teresina para a Polícia tiveram caráter 
criminoso e visavam provocar terror no meio da população 
pobre com objetivo de colocar em situação de dificuldade a 
ordem e o poder constituído. 

A oposição à Interventoria que começava a articular-se 
também acredita na intencionalidade dos incêndios, todavia 
credita a autoria deles a setores do próprio governo. Outros 
componentes da sociedade teresinense como os que tiveram 
as casas queimadas também acreditavam na intencionalidade 
dos incêndios, mas têm dificuldades para explicar as razões 
de tais incêndios. 

A comunicação procura discutir essa tragédia que atingiu 
os setores populares de Teresina. 

Cidade desordenada: espaço público e trans
gressão no início do século XX 

Francisco Carlos Jacinto Barbosa (UECE) 
Fortaleza não escapa à onda de reformas urbanas e inves

timentos civilizadores, ocorrida no Brasil, desde a segunda 
metade do século XIX e intensificada nos trinta primeiros anos 
do século XX. 

Este processo, rico em acontecimentos histórico-sociais, 
tem a singularidade de apresentar um confronto entre o novo 
(a República e a crença na possibilidade de alcançar o pro
gresso e a civilização) e o já existente, resíduo de um habitus 
afirmado e reafirmado, inscrito numa realidade de feições 
prOVIncianas e raízes rurais. 

A rua é um dos palcos privilegiados para se perceber a 
tensão entre ordem e desregramento. As principais ruas e 
praças da cidade, os cinemas, os cafés e bares e as praias, 
acolhem e dão sentido a este fenômeno. Abrigam as reformas 
e as experiências ordenadoras ao mesmo tempo em que dão 



lugar à desordem, à molecagem, aos apedrejamentos de lojas, 
aos quebra-quebras, às bebedeiras e brigas, aos namoros in
decorosos, aos jogos proibidos, ao meretrício, à irreverência 
e aos confrontos com a polícia. 

Fortaleza, no período aqui tratado, apresenta portanto, no 
dia-a-dia das ruas, uma realidade marcada pelo curto-circuito 
entre as práticas civilizadoras e as atitudes de deslizamento de 
muitos dos populares, que escapam ao ordenamento, consti
tuindo-se, por este motivo, num caso de polícia. 

A Fortaleza invadida: o movimento organizado 
do Ceará (MH20-CE) 

Francisco José Gomes Damasceno (UECE) 
Em meados da década de 80 surgem na cidade de For

taleza, os primeiros elementos considerados da cultura hip hop 
- manifestação que compreende quatro elementos: o break e 
a smuff-dance, o rap e o grafite. Seguindo uma tendência 
mundial, o primeiro elemento a se manifestar é o break, e logo 
depois o rap e o grafite se articulam ao primeiro dando corpo 
a um "movimento novo". No final de 1990 resultante da fusão 
de gangs de rua - Striking gang de rua, e setores divergentes 
do movimento estudantil - Anarquia Proletária; surge o 
Movimento Hip Hop Organizado do Ceará. Este inaugura 
uma tendência inusitada para o hip hop, estabelecendo uma 
estrutura orgânica e centralizada, muito semelhante a de um 
partido político. 

Entre 1990 e 1995, desenvolve um intenso trabalho de 
articulação dos amantes destas manifestações (os b-boys), 
organiza festivais, rodas de break, bailes, promovem encon
tros e debates, enfim, se manifestam em torno de um projeto 
de articulação tanto local, quanto nacional, que na medida 
mesma em que se constitui, se contrapõe ao projeto político, 
das novas elites recém instaladas nos poderes estadual e 
municipal, qual seja a de uma cidade turística. 

Adelaide Maria Gonçalves Pereira (UFCE) 
Francisco José Pinheiro (UFCE) 
A ampliação midiática do chamado processo de globali

zação compõe um quadro que aponta para a tentativa de 
construção de determinados consensos conservadores em 
torno da questão. O tema da globalização, difundido a partir 
de formulações finalistas dos apologetas do mercado, mas 
com repercussão o interior da academia e evidente rebati
mento na recente produção intelectual, pretende ser por nós 
analisado neste trabalho, com o propósito de recuperar o tema 
desde uma perspectiva crítico analítica. Assim, adotamos 
como contraponto ao cânone conservador, um ponto de vista 
crítico que pode ser qualificado como de um intelectual contra 
ordem, James Petras. A partir do aporte conceitual oferecido 
por Petras, é nosso propósito observar neste ensaio os difer
enciados níveis de repercussão da globalização no mundo do 
trabalho, com ênfase particular nos processos que evidenciam 
a reelaboração de hierarquias no chão da fábrica. 

o governo brasileiro e as Atas do Congresso An
fictiônico do Panamá 

Francisco Luiz Teixeira Vinhosa (UFMG) 
O nosso objetivo nesta comunicação é tentarmos esclare

cer como os únicos originais existentes das Atas do Congresso 
Anfictiônico do Panamá, realizado em 1826, vieram a encon
trar-se no Arquivo Histórico do Itaramati, no Rio de Janeiro, 
apesar de o Brasil não ter participado do evento. Deste às 
comemorações do sesquicentenário do Congresso, em 1976, 
o governo brasileiro, através do presidente Ernesto Geisel, 

comprometeu-se a depositar junto ao governo do Panamá os 
originais das Atas, em monumento que para tal fim seria 
erigido naquele País. O assunto volta atualmente à baila, no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, uma vez que nada 
foi até agora concretizado do acordado em 1976. 

Diplomacia e tráfico de escravos para o Brasil 
Francisco Luiz Teixeira Vinhosa (UFMG) 
Os mais sérios atritos diplomáticos entre o Brasil e a 

Inglaterra, no período de 1808 a 1869, estão relacionados à 
abolição do tráfico de escravos. A Inglaterra tentou com a sua 
poderosa marinha de guerra fazer vigorar tratados, con
venções e leis que objetivavam impedi-lo. Mas, a solução do 
problema interessava a diversas nações, que estavam nele 
envolvidas, como, por exemplo, a Holanda, a França, a 
Espanha, os Estados Unidos, o que o tornava bastante com
plexo. Aliás, este foi também o assunto mais importante no 
relacionamento do Brasil com os Estados Unidos no século 
XIX. Além disso, a própria mentalidade escravocrata imper
ante em nossos homens públicos era no sentido da manutenção 
do nefando comércio, conforme temos um exemplo típico em 
um parecer, de 1845, da Seção do Conselho de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, envolvendo a condição jurídica do 
escravo reingresso no Brasil depois de haver sido declarado 
livre em território de Estado anti-escravista. 

o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a 
pesquisa histórica 

Francisco Luiz Teixeira Vinhosa (UFMG) 
Propomo-nos com esta comunicação fazer um resumo das 

principais atividades de pesquisas proporcionadas pelo Insti
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) a estudiosos 
nacionais e estrangeiros. Além de destacarmos a instituição 
como um fórum de debate público, como, por exemplo, as 
reuniões da Comissão de Estudos e de Pesquisas Históricas 
(CEPHAS), que ocorrem semanalmente, de realização de 
cursos, simpósios, congressos, exposições, etc., ressaltaremos 
também os acervos, à disposição de estudiosos, contidos em 
sua mapoteca, em seu arquivo e em sua biblioteca, formando 
um dos principais centros de pesquisa e de cultura do país, que 
conta ainda com a publicação ininterruptà de sua Revista 
trimestral desde 1839. 

A boemia em Fortaleza na belle époque 
Francisco Sérgio Morais Falcão (UECE) 
A partir da segunda metade do século XIX, Fortaleza 

ocupa o centro sócio-econômico-cultural cearense com o cre
scimento das exportações, destacando-se o algodão. Neste 
período houve a chegada da belle époque européia, influen
ciando hábitos e costumes nas diversas cidades brasileiras. 
Como resultado do enriquecimento, temos o aformoseamento 
da cidade, com seus casarões, ruas largas e belas; um novo 
plano urbanístico; casas comerciais com a última moda 
francesa, bondes, etc. Representando, com outras mudanças, 
a inserção fortalezense no modelo civilizatório-progressista 
do período. Pesquisando periódicos e literatura de época, 
percebemos expressões de uma boemia local. Uma boemia 
intelectualizada, literária que inspirada neste aburguesamento 
sacodem os velhos costumes, corriqueiramente estão presen
tes nos pontos de moda, fundam agremiações literárias e 
jornais pilhéricos, além de se fazer notar em festas da alta 
sociedade cearense. No outro extremo, temos uma boemia 
marginal, sem os requintes desta europeização, eram aqueles 
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da "classe baixa", usuários dos botequins e, sob a vigilância 
da polícia, que os recolhia sob diversas acusações. 

As vasilhas arqueológicas Guarani da lagoa Xam-
brê - PR: estudo funcional 

Jane Aparecida Trindade (UEM) 
Francisco Silva Noelli (UEM) 
Os Guarani faziam vasilhas com diversas funções específi

cas para elaborar diferentes receitas, assim como para fazer 
bebidas fermentadas alcoólicas, armazenar água, como copos, 
etc. Neste trabalho pretendemos apresentar os resultados ini
ciais de uma pesquisa arqueológica realizada às margens da 
lagoa Xambrê, município de Altônia - PR. Analisaremos 
elementos formais e funcionais de 1.200 vasilhas, através de 
uma abordagem arqueológica e de informações históricas. A 
partir do desenvolvimento dessas pesquisas, poderemos gerar 
informações úteis para abordagens históricas e sociológicas, 
especialmente sobre as ainda pouco conhecidas atividades 
cotidianas da sociedade Guarani. 

As vasilhas arqueológicas Guarani para fazer 
cauim: preparando-se para a beberagem coletiva 

Ana Paula Simão (UEM) 
Francisco Silva Noelli (UEM) 
Os Guarani faziam vasilhas com função específica para 

elaborar cauim - bebida fermentada alcoólica -, denomi
nadas cambuchi, que seriam tanto para produzir o cauim 
quanto para servi-lo, sendo um objeto culturalmente impor
tante. Neste trabalho pretendemos apresentar os resultados 
iniciais de uma pesquisa arqueológica realizada às margens da 
lagoa Xambrê, município de Altônia - PR. Analisaremos 
elementos formais e funcionais dos cambuchi empregando 
vestígios arqueológicos e informações históricas. A partir do 
desenvolvimento dessas pesquisas poderemos gerar infor
mações úteis para abordagens históricas e sociológicas, espe
cialmente sobre as ainda pouco conhecidas reuniões festivas 
ou rituais da sociedade Guarani. 

Cambuci caguaba: as vasilhas arqueológicas 
Guarani para beber cauim 

Fabiane Satiko de Souza (UEM) 
Francisco Silva Noelli (UEM) 
Os Guarani faziam vasilhas com função específica para 

elaborar cauim - bebida fermentada alcoólica -, denomi
nadas cambuchi caguaba. Esta vasilha pode representar difer
entes tipos de status sociais, pois suas dimensões eram 
proporcionais ao prestígio do seu proprietário. Neste trabalho 
pretendemos apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa 
arqueológica realizada às margens da lagoa Xambrê, mu
nicípio de Altônia - PRo Analisaremos elementos formais e 
funcionais dos cambuchi caguaba, a partir de vestígios ar
queológicos e informações históricas. Com o desen
volvimento dessas pesquisas poderemos gerar informações 
úteis para abordagens históricas e sociológicas, especialmente 
sobre as ainda pouco conhecidas reuniões festivas ou rituais 
da sociedade Guarani. A quantidade de cambuchis caguaba 
pode ser útil tanto a estudos demográficos - podendo revelar 
o número de homens aptos a possuírem essas vasilhas -
como de diferentes papéis sociais. 

Inimigos fraternais: socialismo e comunismo no 
Brasil da guerra-fria 

Frederico Alexandre de M. Hecker (UNESP) 
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Um sentimento ambivalente de atração e repulsa marcou 
sempre a relação acima apontada. Reconhecendo-se membros 
de uma mesma comunidade ideológica, os socialistas apli
caram-se em provar as diferenças que marcavam as suas 
propostas da atribuída mediocridade dos comandados de 
Moscou. No entanto, mantiveram incessantemente a esper
ança de convencê-los a lutarem juntos pela expansão dos 
direitos necessários à cidadania brasileira. Nos anos 60, a 
promessa de aliança prenunciou efetivar-se, mas logo se dis
sipou, deixando os socialistas na mesma posição de 
eqüidistância entre comunismo e capitalismo que sempre 
mantiveram. Posição esta que, em particular, impediu o Par
tido de se inserir na luta eleitoral e, em geral, o proibiu de 
pleitear um lugar definido na restrita díade imposta pela 
guerra-fria. 

A França e a Americanização do Brasil: 1944-
1947. 

Georgete Medleg Rodrigues (Université de Paris -
Paris IV -Sorbonne) 

A Segunda Guerra Mundial solidificou o processo de 
alinhamento político e econômico do Brasil aos Estados Uni
dos, que se delineava desde o entre-guerras. A evolução dos 
acontecimentos na Europa, a ascensão do nazismo e a eclosão 
da guerra, obrigaram os Estados Unidos a uma aproximação 
maior com os seus vizinhos americanos, com o objetivo de 
implantar uma política única de defesa do continente. Os 
Estados Unidos começaram então uma ofensiva inédita até 
então em relação aos países latino-americanos. O mais notável 
talvez tenha sido a ofensiva cultural. Conjugada às iniciativas 
econômicas e políticas, uma série de medidas no campo 
cultural foram implementadas pelo Departamento de Estado 
em toda a América Latina. O Brasil, entre barganhas e con
cessões, foi um campo privilegiado de ação. Cinema, ofertas 
sem precedentes de bolsas de estudos a brasileiros, doação de 
livros americanos, política de tradução de obras americanas, 
visitas de artistas de Hollywood, criação de Centros de Cultura 
Brasil-Estados Unidos, estas e outras ações mostravam o 
poderio e o alcance da política norte-americana. A França, que 
durante muito tempo havia exercido uma espécie de hegemo
nia cultural nas elites brasileiras, estava ocupada pelos 
alemães e o governo de Vichy identificado com o nazismo. A 
partir da liberação de Paris em 1944, o representante do 
Governo Provisório da República Francesa começa a fazer o 
inventário das perdas francesas no Brasil. Ao identificar o 
declínio da influência francesa ao Brasil, os representantes da 
França deparam-se, necessariamente, com a influência norte
americana. Os relatórios de diplomatas e militares, assim com 
os relatos de conferencistas de passagem pelo Brasil mostram 
detalhadamente os mecanismos de implantação cultural dos 
Estados Unidos no Brasil. A forma como os brasileiros -
governo e sociedade - vêem a influência americana, as suas 
próprias convicções a respeito dos Estados Unidos e da so
ciedade brasileiro e latino-americana, assim como a conjun
tura do imediato Pós-Guerra serão determinados na forma 
como a França vai refletir sobre sua diploma no Brasil. 

Clima e saúde: representações das condições 
climáticas e meteorológicas no discurso médico 
sanitário (São Paulo - 1890-1920) 

Geraldo José Alves (UNICSUL) 
O trabalho analisa a constituição de um discurso médico

sanitário sobre as condições climáticas e meteorológicas da 
cidade de São Paulo nas décadas iniciais do século XX. 



Procura articular essa percepção com as expectativas dos 
médicos-sanitaristas no tocante às taxas de mortalidade veri
ficadas e apuradas pela seção demografo-sanitária do serviço 
sanitário do Estado, balizando sua percepção dos conceitos de 
salubridade/insalubridade. 

Heróis de uma revolução anunciada ou aven
tureiro de um tempo perdido - a atuação das organi
zações de esquerda em Campina Grande -1964-1974 

Gilbergues Santos Soares (UEPB) 
O objetivo desse projeto de pesquisa é estudar as formas 

(suas causas e conseqüências) de organização e atuação das 
tendências de esquerdas (comunistas ou não) que atuaram 
entre 1964 e 1974 na cidade de Campina Grande. Assim como 
em quase todo o país esta cidade experimenta toda a agitação 
político-cultural característica da década de 60. A partir, prin
cipalmente, do golpe de 1964 várias tendências de esquerda 
(na sua grande maioria vindas dos rachas do PCB) começam 
a ter uma atuação em Campina Grande, que são marcadas pela 
contestação ao regime militar imposto e pela defesa do social
ismo, que baseiam-se em dois pólos: o setor estudantil e o 
operário. Interessa-nos buscar saber o que determinava a 
forma de atuação dessas tendências na cidade. É sabido, por 
exemplo, que em outras regiões do país várias organizações 
adotavam a luta armada (no campo e na cidade) com tática de 
luta, e em Campina Grande muitas delas adotavam práticas 
diferentes de lutas, porque? o que fazia ela agirem diferente? 
seria apenas o fato de estarem afastadas dos grandes centros? 
Achamos de fundamental importância este tipo de pesquisa já 
que temos a perspectiva de colher dados no passado da 
esquerda brasileira para tentar contribuir na discussão dos 
rumos que ela deve tomar hoje. Para isso buscaremos fontes 
de pesquisa como os arquivos da Delegacia da Ordem Social 
e Política do Estado da Paraíba (recentemente aberto ao 
público), os arquivos particulares e públicos, os jornais pro
duzidos pela tendências no período acima citado bem como a 
entrevista a pessoas que viveram a época independentemente 
de sua posição político-ideológica. 

Mapas como documentos históricos 
Gilmar Arruda 
Os mapas têm aparecido comumente nas obras dos histo

riadores como ilustrações sem o devido cuidado em analisá
los como documentos que são. Através de alguns mapas 
produzidos no início desse século pela Comissão Geográfica 
e Geológica de São Paulo pretendo demonstrar como é 
possível interpretá-los como documentos/monumentos de um 
período. 

Nos mapas encontramos todo o universo da cultura, as 
relações de poder e os quadros mentais da sociedade do 
período. 

Caymmi e Luiz Gonzaga: a voz do Nordeste na 
cidade grande 

Frederico Oliveira Coelho (UFRJ) 
A música popular brasileira nos abre cada vez mais diver

sas possibilidades de trabalho. Na busca de uma intercessão 
entre música popular e o estudo da história, almejamos de
monstrar nesta comunicação de que forma compositores em
blemáticos de uma época (1930-50) e uma região periférica 
como o Nordeste, trazem para os grandes centros como o Rio 
de Janeiro e São Paulo, novos dados culturais, que alteram e 
redimensionam a própria visão do Brasil enquanto Nação. 
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A comunicação será baseada na obra dos compositores 
nordestinos Luiz Gonzaga e Dorival Caymmi, que nos re
tratam visões espaciais distintas: o primeiro a Caatinga, e o 
segundo o Litoral. 

Fortaleza na visão popular 
Gisafran Nazareno Mofa Jucá (UFCE) 
O incentivo básico à opção pela História Oral decorreu da 

leitura de Memória e História, onde a Prof.a Ecleia Bosi põe 
em destaque a situação social dos entrevistados, que per
tencem a uma classe oprimida pela dependência social e pela 
velhice. A temática requer uma maior atenção se considerar
mos a diversidade de abordagens disponíveis acerca das mo
dalidades de utilização da História Oral. Por isso, não 
pretendemos trabalhar com a metodologia da Psicologia So
cial, mas sim, recorrer à flexibilidade metodológica da 
referida autora, que se isenta de posicionamentos rígidos ante 
as diferentes modalidades de tratar a questão. Desse modo, 
não se objetiva alimentar uma posição excludente, sobrepu
jando o popular como única opção para desvendar o não 
definido na pesquisa de fontes impressas. Recorremos a uma 
nova interpretação histórica, procurando abandonar a costu
meira diferenciação entre a cultura de elite e a cultura popular, 
tentando ampliar a relação entre as diferentes visões sociais, 
acerca da mesma temática: a vida urbana. 

o Rio de Janeiro se prepara para a festa 
Gisella de Araújo Moura (UFRJ) 
Em 1950 realizou-se no Brasil o IV Campeonato Mundial 

de Futebol. Desejo antigo do país, expresso inicialmente em 
1938, é um 1946 que o Brasil consegue a preferência para 
sediar o certame. A partir do ano seguinte começam-se a 
discutir as providências necessárias para sua realização. 

Em maio de 1947 a imprensa carioca, sobretudo através 
das páginas do Jornal dos Sports, de propriedade de Mário 
Rodrigues Filho, inicia uma campanha pela construção de um 
estádio na cidade do Rio de Janeiro que fosse capaz de abrigar 
os principais jogos do campeonato mundial. A Batalha do 
Estádio, como ficou conhecida, durou vários meses e trouxe 
à tona uma série de discussões. É a partir da análise deste 
material que procuraremos detectar os argumentos e projetos 
que estavam por traz desta iniciativa. Acreditamos que a 
construção do atual estádio Mário Filho e a própria realização 
da Copa do Mundo de 1950, foram iniciativas fundamentais 
para propagação e incorporação do futebol enquanto elemento 
característico de uma identidade brasileira. 

De Sebastianas e Geovannis - O universo do 
menor nos processos dos Juizes de Órfãos da cidade 
de São Paulo (1871-1917) 

Gislane Campos Azevedo (PUC-SP) 
O trabalho busca refletir sobre os significados sociais da 

ação dos Juizes de Órfãos, Ausentes e Anexos da capital de 
São Paulo em relação ao universo infantil entre o período de 
1871, ano de promulgação da Lei do Ventre Livre e 1917, 
quando entra em vigor o primeiro Código Civil Republicano. 

Criado no período colonial, a partir do século XIX, o 
Juizado de Órfãos passou por um claro processo de mudanças. 
Se em um primeiro momento tinha como função principal 
mediar questões envolvendo riqueza - partilhas, heranças, 
tutelas de crianças de posses - a partir de então envolve-se 
crescentemente com questões relativas a pobreza e a relações 
de trabalho. 



Através da análise dos processos de contrato de soldada e 
de tutela, busco discutir as articulações das ações dos juizes e 
a reinvenção do trabalho compulsório infantil. Além disso, 
discuto os caminhos construídos pelo poder judiciário que 
evoluem da tutela e do contrato de soldada à internação nos 
institutos disciplinares para lidar com a questão da infância 
desvalida e infratora do século XX. 

Imprensa e república na Paraíba: a coleção dos 
jornais antigos do IHGP 

Gloriete Pimentel (UFPB) 
Este trabalho integra um projeto mais amplo, voltado para 

um estudo sobre Imprensa e Política Republicana na Paraíba. 
Este projeto desenvolveu-se em duas vertentes: 1) organi
zação e análise da coleção de Jornais Antigos do IHGP e 2) 
estudo da relação entre a imprensa e a propaganda e a consoli
dação da República na Paraíba, no período de cerca de um 
século entre 1840 e 1940. 

A especificidade deste trabalho diz respeito à escolha e 
tipo de análise que se fez dos periódicos. Considerando-se a 
natureza explicitamente política dos jornais, procurou-se anal
isar os elementos desta explicitação: os subtítulos, as epígrafes 
e as apresentações dos jornais feitas no primeiro exemplar. 

Nesta comunicação procede-se a uma descrição da 
Coleção, relatando-se sua organização (que resultou em um 
Catálogo publicado no final de 1996) e destacando-se os 
periódicos que apresentam subtítulos e/ou epígrafes e aqueles 
dos quais a Coleção do IHGP possui o primeiro exemplar 
(Ano I, nO I), num total de 146 títulos. 

A atuação dos homens bons na região de Pombal, 
Soure, Ega, Redinha e Louriçal 

Gracilda Alves (UFRJ) 
Analisaremos a formação e atuação dos cidadãos na região 

de Pombal, Soure, Ega, Redinha e Louriçal nos séculos XIV 
eXV. 

É neste foro que ocorrem os embates entre o poder sen
horial e o poder concelhio. Este ocorre principalmente pela 
manutenção, permanência, ampliação e criação de privilégios 
e direitos. 

Verificamos que é neste palco que se inicia a diferenciação 
dos diversos níveis da população que compõem o Concelho. 

É neste tabuleiro de xadrez onde as diversas peças que o 
compõe, como o cavaleiro, o bispo, o rei e o peão vão se 
deslocando e compondo o cenário do exercício do poder e das 
relações sócio-política e econômicas. 

A Semana de Arte Moderna, regionalismo e 
política 

Guaracy Medeiros de Assis (UFPB) 
Este ensaio tem por escopo, demonstrar o leame esta

belecido entre a cultura e a política. Partiremos, portanto, dos 
equívocos advindos do regionalismo Freiano em relação ao 
Modernismo dos anos 20. Suscitando, assim, a concepção de 
uma política excludente e elitista. 

Ao evidenciarmos os conceitos: "Intelligentsia" e "Enga
jamento", assomara a possibilidade de dissociação entre 
política e a cultura, uma vez que "( ... ) transformar uma nação 
latente em nação sujeita supõe um empreendimento em ambos 
os níveis". 

Destarte, trataremos de um dos poucos intelectuais que 
tiveram uma grande projeção intelectual e política em âmbito 
nacional, a saber, José Américo de Almeida. Para, assim 
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desmistificar esta visão reducionista, estrutural e unilateral da 
Estória. 

Os Portos e as estratégias de ocupação da Capi
tania de Pernambuco no século XVI 

Guilherme S. Medeiros (UFPE) 
A existência de condições naturais propícias à aportagem, 

representava um fator favorável ao estabelecimento dos con
tatos dos europeus com o Novo Mundo. Desde cedo, bus
caram os europeus, identificar no litoral brasileiro, 
configurações geográficas e topográficas que atendessem à 
facilidade de desembarque e à segurança das embarcações. 
Como ponte entre dois mundos, os portos devem ter desem
penhado papel preponderante no processo de ocupação da 
América, a partir do século XVI. 

Partindo destes conhecimentos e de sua aplicação prática, 
as estratégias que se seguiram, para a ocupação das novas 
terras, incluiriam adaptações à nova realidade climática e 
geográfica. Os primeiros núcleos de povoamento estabeleci
dos, estavam a princípio, ligados aos portos. Destes núcleos 
partiram mais tarde para a exploração das regiões interiores. 

Esta comunicação livre tem como objetivo, traçar um 
breve perfil das estratégias adotadas pelos europeus durante o 
processo de fixação no Brasil, no que concerne à navegação, 
num sentido mais amplo e a utilização dos portos e das vias 
de navegação locais, para a consecução da empreitada coloni
zadora. Utilizamos para este fim, fontes textuais e arqueológi
cas, cujo trabalho de pesquisa vem sendo desenvolvido pelo 
Laboratório de Arqueologia da UFPE, sob a coordenação do 
professor Marcos Albuquerque. O trabalho apresentado é 
parte integrante de uma pesquisa iniciação científica. 

E tudo acaba em samba 
Gustavo Gomes Lopes (Colégio Batista Fluminense 

e UFF) 
Este trabalho explora algumas questões decorrentes do 

estudo de manifestações da cultura popular, indicando alguns 
limites impostos ao estudo do samba. Para isso analisaremos 
alguns aspectos ligados a diversos momentos do desen
volvimento do samba. Examinaremos a aceitação do samba 
por diferentes grupos sociais, buscando a diversidade e as 
ambivalências dos diversos posicionamentos. Discutiremos 
algumas mudanças relacionadas com a produção do samba, 
sua autoria, sua inserção no mercado de bens culturais e sua 
integração a uma indústria cultural em formação. Dentre as 
questões a serem abordadas, destacaremos: as diferentes 
tradições definidoras da autenticidade para o samba; as trans
formações do circuito das práticas do samba - composição/ 
interpretação/ recepção e, conseqüentemente, as suas formas 
de veiculação. Por fim, examinaremos a aproximação do 
samba com o Estado e seu entrelaçamento com a cultura 
oficial. 

Identidade nacional e historiografia brasileira: o 
lugar do negro em Casa- Grande & Senzala 

Gustavo Henrique Tuna (UNICAMP) 
Esta comunicação tem como objetivo discutir a partici

pação de Gilberto Freyre ao lado de outros intelectuais 
brasileiros dos anos 20-30 na elaboração de uma interpretação 
histórica da formação social brasileira e da identidade na
cional. 

Meu intuito é destacar o lugar do negro em Casa-Grande 
& Senzala, procurando mostrar como no discurso da obra ele 



se constitui num dos elementos fundamentais na formação 
daquilo que se convencionou chamar por cultura brasileira. 

Procuro debater as inúmeras considerações de Freyre em 
torno do lugar ocupado pelo negro nos vários ambientes por 
ele freqüentados e do resultado de sua convivência com as 
outras personagens das Casas-grandes e das senzalas, dando 
especial relevo para os esforços do autor na caracterização do 
negro oriundo do continente africano como agente ativo no 
processo de constituição de uma identidade nacional 
brasileira. 

São Miguel de Meretibe: aldeia de índios e mis
sionários 

Gustavo Vilar (UFPE) 
São Miguel de Meretibe representava mais do que um 

centro catequético, constituía, sobretudo, a materialização do 
domínio lusitano sobre os nativos. O palco de sua história -
banhada por uma rica rede hidrográfica com abundantes re
cursos vegetais e animais - foi a Capitania de Pernambuco, 
que no século XVI encontrava-se envolvida por conquistas, 
trocas e guerras. Assim como este núcleo estratégico por
tuguês, naquela capitania, desenvolveu-se um conjunto de 
unidades funcionais - fortes, portos e engenhos - que ao se 
articularem promoviam a fixação e conquista das terras recém 
descobertas por europeus. As aldeias muitas vezes comple
mentavam o complexo sistema defensivo que guarnecia a 
costa contra invasões estrangeiras. Dessa maneira, estava 
formada a frente de batalha luso-brasileira: à terra, dominava 
a força cruz; ao mar, muralhas e canhões. O papel da igreja a 
partir do terceiro quartel do século XVI, extrapolou o exer
cício de doutrinação das almas. Buscava tornar o nativo pacato 
e subserviente, facilitando sua utilização nos exércitos, nas 
lavouras e no fabrico do açúcar. 

Esta comunicação livre tem como objetivo, traçar um 
breve perfil das missões em Pernambuco, partindo de uma 
construção mutável, exemplificada pela aldeia São Miguel. 
Utilizamos para este fim, fontes textuais e arqueológicas, cujo 
trabalho de pesquisa vem sendo desenvolvido no Laboratório 
de Arqueologia da UFPE, sob a coordenação do Professor 
Marcos Albuquerque. O trabalho apresentado é parte inte
grante de uma pesquisa de iniciação científica que procura 
interpretar parte de uma história submersa entre mangues e 
construções modernas. 

Heladir Josefina Saraiva e Silva (UNESP) 
Uberaba, Sacramento e Conquista - municípios limítro

fes situados no Triângulo Mineiro que apresentam também 
limites com municípios do Oeste Paulista - receberam no 
final do século XIX e início do XX, um contingente expres
sivo de imigrantes italianos, que para essa cidades se dirigiram 
subvencionados pelo Estado de Minas Gerais ou transmigra
dos do Oeste Paulista. 

Nossa pesquisa investiga essa imigração analisando e con
frontando sua dupla conexão: com a política oficial (solici
tada, promovida e dirigida pelo Estado de Minas gerais) e com 
a imigração espontânea (que ocorreu como desdobramento da 
imigração do Oeste Paulista). Ainda, dentro desta perspectiva, 
nossa pesquisa busca as pertinências dessas duas faces -
mineira e paulista - do processo imigratório nesses mu
nicípios triangulinos. 

Esta comunicação pretende centrar-se na face oficial. Ou 
seja, nossa proposta é captar a forma de inserção e/ou difer
enciação do nosso recorte especial- Uberaba, Sacramento e 
Conquista - no movimento imigratório encetado pelo Estado 
de Minas. Compreendendo este processo imigratório na 
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região, pretendemos analisar os aspectos da lógica da imi
gração sob a ótica dos projetos mineiros em geral e triangulino 
em especial. 

Padrão da posse de escravos no Rio Grande do 
Sul Colonial 

Helen Osório (UFRGS) 
Tendo por fonte uma amostra de inventários post-mortem, 

analisa-se a distribuição da propriedade de escravos entre a 
população inventariada e caracteriza-se os plantéis quanto a 
seu tamanho, razão de masculinidade, razão de africanidade e 
idade de seus componentes. Estas variáveis também são es
tudadas em função do tipo de unidade produtiva de que 
participam os escravos. 

As visões ainda dominantes sobre a escravidão no Rio 
Grande do S ui são criticadas a partir dos dados elaborados que, 
por outro lado, permitem comparar a escravidão da região com 
outros espaços da América Portuguesa. 

Práticas e memórias no centro da cidade do Recife 
(PE): o usuário em foco 

Heleniza Ávila Campos (UFRJ) 
Mais que em qualquer outra época, o processo de transfor

mação das cidades contemporâneas tem exigido formas alter
nativas de tratamento de suas singularidades. Este trabalho 
objetiva focalizar uma abordagem necessária para melhor 
compreensão deste processo, sobretudo no âmbito do plane
jamento urbano: o estudo das práticas sócio-espaciais, aqui 
entendidas como ações espacialmente localizadas por difer
entes agentes sociais, transformando o espaço, ao buscar o 
alcance de seus objetivos. A área central da cidade do Recife 
será utilizada como laboratório para estas reflexões, enfati
zando a memória dos seus freqüentadores como participantes 
ativos das transformações urbanas, mas que tantas vezes são 
desconsiderados pelo planejamento. 

Heliane Prudente Nunes (UFG) 
Esta comunicação analisa os debates políticos e acadêmi

cos ocorridos nos Estados Unidos, Argentina, Canadá e Brasil 
sobre os imigrantes árabes, relacionados às atitudes discrimi
natórias impostas por políticas nacionais de favorecimento e 
de intolerância a determinados grupos estrangeiros. 

O desconhecimento da sociedade brasileira sobre a iden
tidade árabe gera atitudes negativas e preconceituosas para 
com esse grupo, dificultando o seu processo de assimilação à 
sociedade local. 

Acre Anos de Cinema: uma história quadro-a
quadro 

Hélio Moreira da Costa Júnior (UFAC) 
28 de dezembro de 1895 - esta data é considerada como 

sendo o nascimento do cinema como indústria cultural, daí até 
os nossos dias já se vão mais de cem anos de cinema. 

Considerada como sendo a sétima arte, em todos os recan
tos onde existisse um projetor o cinema causou furor e al
teração no comportamento social. Só assistir já não era o 
suficiente, havia um desejo de também se produzir aquela 
admirável bruxaria tecnológica. Sozinhos ou em grupos, nas
ceu em variados recantos homens sonhadores que, levados por 
um impulso quase enlouquecido, passaram também a olhar o 
mundo em sua volta através da ocular de uma câmera cinema
tográfica. Isto pode até soar como algo romântico, porém não 
seria realmente um ato romântico o movimento que ocorreu 
em Rio Branco quando um grupo de pessoas dedicaram-se a 
produzir esta sofisticada forma de expressão cultural, dado o 



período em que ocorrera estas produções, ou seja, em pleno 
período da vigilância militar? O que teria impulsionado a esse 
grupo de homens a dedicar-se a produzir cinema em um local 
onde as dificuldades não são exceções e sim a regra? Qual era 
o público alvo? Havia nestes homens e mulheres uma forma 
consciente de resistência? Este trabalho terá como objetivo 
procurar inserir novos sujeitos históricos que em geral são 
excluídos do cenário histórico pela historiografia tradicional. 
Diante destas e de outras indagações resolvi empreender o 
resgate de um tempo, um tempo de imagens. 

A Imprensa de variedades paulistana e o universo 
popular - 1890/1915 

Heloísa de Faria Cruz (PUC-SP) 
Na atualidade, as indagações sobre a importância e a 

natureza dos modos de expansão da cultura de massa sobre os 
terrenos populares têm se colocado como preocupação cres
cente das ciências humanas. O estudo da formação e expansão 
de uma imprensa popular busca contribuir para o desen
volvimento de tal discussão. A pesquisa sobre a imprensa de 
variedades paulista entre os anos de 1890 a 1915 coloca 
inúmeras questões sobre as formas de penetração do perio
dismo na vida cultural das classes populares. Tendo como 
base mais de 200 coleções de folhetos, pequenos jornais e 
revistas de humor, culturais, recreativas e de variedades que 
vieram a público na cidade de São Paulo naquele momento 
histórico buscou-se analisar a natureza das transformações das 
relações entre a cultura letrada e o universo oral das classes 
populares. 

A imagem do judeu na representação cristã cas
telhana do século XIII: uma leitura das Cantigas de 
Santa Maria 

Heloísa Guaracy Machado (PUC-MG) 
O presente estudo investiga a imagem do judeu na repre

sentação cristã ibérica e, principalmente, castelhana, no final 
do século XIII, através da análise das significações presentes 
nas Cantigas de Santa Maria - uma coletânea de 427 poemas, 
de autoria do Rei Afonso X, o Sábio. Tal estudo corresponde 
à nossa dissertação de mestrado em Literaturas de Língua 
Portuguesa, defendida em 1996. Trata-se de um trabalho 
interdisciplinar envolvendo a História e a Literatura. Através 
do exame do universo mental mágico-religioso da Cristan
dade européia, que engendrou o mito do judeu demoníaco, e 
do papel dos judeus no Reino de Leão e Castela, sob Afonso 
X, como também da função do judeu nas Cantigas, provemos 
a configuração de uma imagem geral e maligna do judeu, e de 
algumas imagens secundárias. A constatação de uma imagem 
negativa e estereotipada do judeu nos poemas marianos con
firma a nossa hipótese inicial de um forte sentimento anti
judaico, por parte da comunidade cristã castelhana, o que 
coloca em xeque uma certa visão idealizada sobre a coexistên
cia pacífica entre cristãos e judeus na Ibéria medieval. 

o debate sobre a 'microstoria' nos Quaderni Sto
rici 

Henrique Estrada Rodrigues Lima Filho 
(UNICAMP) 

O debate sobre a "microstoria" surge durante a década de 
70 na revista italiana "Quaderni Storici". O objetivo desta 
apresentação - que se insere em uma pesquisa mais ampla 
sobre o sentido da "microstoria" no contexto historiográfico 
contemporâneo - é fazer um panorama do debate e de seus 
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contextos a partir da revista em questão, identificando seus 
protagonistas e tentando compreender suas influências e dis
cussões principais: a relação história-antropologia, as escalas 
de análise, o senso-comum historiográfico, a relação in
divíduo-sociedade. O objetivo é, além de identificar o debate, 
dar conta de entender algo sobre a sua "origem" e seus vários 
desenvolvimentos posteriores, na medida em que esta dis
cussão continua em aberto no interior da pesquisa e da re
flexão histórica atuais. 

Cidadania e violência: os dilemas do Direito Mod
erno em Walter Benjamin 

Henrique Estrada Rodrigues (USP) 
Esta comunicação tem como proposta discutir a relação 

existente, no mundo histórico da modernidade, entre poder e 
violência, tendo como ponto de partida a homologia semântica 
delineada por Walter Benjamin entre os dois conceitos. Trata
se, nesse caso, de ter em vista seu ensaio Crítica da violência, 
que, construído sobre a ambigüidade do termo Gewalt (em 
alemão "poder" ou "soberania" de Estado, e ao mesmo tempo 
"coerção", uso da "força"), busca elucidar a autoritarismo do 
Direito Moderno. A partir desse quadro conceitual, interessa 
ao filósofo, ainda nesse texto, investigar a possibilidade de um 
conceito de poder que não se fia na relação ordem-obediência. 
Não por menos, Benjamin sugue os caminhos do que nomeou 
meios frágeis, fundados em hábitos que adquirimos no exer
cício de nossas possibilidades. Que se pense na confiança, 
cortesia, afinidade, esferas de um mútuo entendimento que 
não se identificam com a força ou a coerção. Em suma, trata-se 
da amizade, que conduz o homem a reconhecer o outro, a 
associar-se, configurado um ethos que rompe com o interesse 
egoísta. Estabelecendo o fio de uma tradição que passa por 
Aristóteles, La Boétie e Montaigne, o recurso ao conceito de 
amizade permite, portanto, iluminar uma reflexão sobre a ética 
e a justiça e, por extensão, sobre a cidadania. Através desse 
conceito, o que se pretende, portanto, é investigar o modo 
como Benjamin compreendeu as possibilidades de se fundar 
espaços intersubjetivos, elos de convivência, que, tecidos com 
as palavras, não se prestam à persuasão ou ao domínio do 
outro. 

Função de polícia política na cidade do Rio de 
Janeiro (1808-1932) 

Henrique Samet (Arquivo Público do Estado do Rio 
de Janeiro) 

Pesquisa visando resgatar a continuidade do exercício da 
função de polícia política na cidade do Rio de Janeiro através 
do levantamento da trajetória de órgãos policiais que exer
ceram esta missão e em particular aqueles criados e acionados 
no período republicano utilizando-se como fonte privilegiada 
de informação o Acervo DOPS custodiado pelo Arquivo 
Público do Estado do Rio de Janeiro, visando subsidiar iden
tificação, arranjo, descrição e instrumentos de pesquisa execu
tados na instituição. 

Murtinho & Vieira Souto: metalistas e papelistas 
na primeira década republicana 

Hildete Pereira de Melo (UFF) 
Na primeira década republicana transcorreram importan

tes mudanças na economia brasileira: a disseminação do tra
balho assalariado, um surto industrial e a inserção do país na 
economia internacional. Mudanças estruturais muitas vezes 
ocorrem junto com crises políticas; e os anos 1890 foram 
recheados tanto com a luta pela consolidação da República, 



como com o embate doutrinário pela condução da política 
econômica entre os defensores do metalismo, a conversibili
dade integral de papel em ouro, e os papelistas que lastreavam 
a moeda em títulos. Este artigo tem como objetivo recuperar 
os lances desta disputa contrapondo os dois principais autores 
das idéias metalistas e papelistas - Joaquim Murtinho e 
Vieira Souto - no momento final da crise, quando os metal
istas definitivamente assumiram a plena condução da política 
econômica brasileira até o desfecho da crise de 1929. 

Revista História: questões e debates: Veiculação 
de saberes para a formação de professores 

Hudson Siqueira Amaro (USP-UEM) 
É inegável a relevância do papel que as revistas especiali

zadas desempenham na formação de profissionais do ensino, 
uma vez que oferecem aos seus leitores desde textos que 
discutem as teorias que fundamentam a ciência à qual é 
dirigida a publicação, até relatos de experiências desenvolvi
das, passando por resenhas de livros recém-lançados no mer
cado, bem como notícias que possam interessar aos 
profissionais envolvidos com a atividade em questão. 

A Associação Paranaense de História, fundada no ano de 
1979, em seus estatutos apresentava como um de seus ob
jetivos a manutenção de um órgãos para a divulgação das 
idéias dos interessados nos problemas da História, tanto no 
que diz respeito à pesquisa quanto ao ensino. 

Assim, no ano de 1980 foi publicado o primeiro número 
da revista História: Questões e Debates, ao qual se seguiram 
mais 20, no período que se estende até o ano de 1991. 

Nosso objetivo é fazer alguns apontamentos para uma 
análise do que essa revista ofereceu aos seus leitores quanto à 
problemática do processo de ensino história. 

Participação do Conselho Estadual de Educação 
do Paraná na política educacional paranaense na 
década de 1980 

Hudson Siqueira Amaro (USP-UEM) 
Esta pesquisa está sendo desenvolvida junto ao programa 

de Mestrado em História Social da Universidade de São 
Paulo-USP e tem término previsto para fevereiro de 1998. A 
intenção é compreender a relação mantida entre o Conselho 
Estadual de Educação do Paraná e o poder executivo desse 
estado, no período apontado. 

Como é sabido, os Conselhos Estaduais de Educação, 
portam a função normatizadora da educação nos estados de 
sua abrangência. Contudo, mantém relação com o poder ex
ecutivo e seu órgão de implementação das políticas educa
cionais - as Secretarias Estaduais de Educação - que muitas 
vezes têm seus próprios projetos e buscam implementá-los, 
independentemente do que desejam os setores representados 
no conselho, o que pode causar uma tensão no campo educa
cional. 

O que se busca com esta análise é compreender se existi
ram momentos de tensão em que o CEElPR teve que tomar 
decisões que conflitassem com os propósitos do poder execu
tivo obedecendo aos interesses dos setores que representa, ou 
se nesse período houve harmonia entre os dois agentes da 
questão. Em síntese, o que se procura é observar até que ponto 
o CEElPR resguardou sua autonomia enquanto instância de
cisória máxima em questões educacionais. 

Existem alguns pontos que justificam essa preocupação, 
como por exemplo: nesse período um mesmo partido político 
esteve na condução do governo do Estado por três gestões 
consecutivas; houve alteração na forma de composição do 
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Conselho Estadual de Educação e também de escolha dos 
conselheiros; houve uma reforma do currículo oficial do 
Estado. 

As associações alemãs em Campinas: a inserção 
dos alemães na política campineira sob a perspectiva 
do cruzamento de registros iconográficos, escritos e 
relatos orais 

lalê Falleiros Braga (Centro de Memória -
UNICAMP/CNPq) 

Pretendo neste apresentação relatar o estudo das formas de 
organização dos imigrantes alemães na região de Campinas, 
através do qual foi possível perceber a forte presença das 
Associações, que permitiram a criação em 1871 do núcleo 
rural de Friburgo (localizado no triângulo formado por Monte 
Mór, Campinas e Indaiatuba) por suíços e alemães luteranos 
que haviam sido contratados pelo sistema de parceria para 
trabalhar nas fazendas de café. Num paralelo entre alemães 
fixados no espaço rural e no urbano, podemos levantar 
indícios que fundamentariam um início de participação alemã 
na política campineira já no fim do século XIX. Os objetivos 
dessas Associações são múltiplos, e podem ser vistos como: 
estratégia de sobrevivência frente à precariedade das iniciati
vas do governo brasileiro; lugar de manutenção da tradição e 
cultura germânica; espaço público de representação e, por
tanto, lugar de poder frente à sociedade mais ampla. Tal estudo 
tem como perspectiva a produção e o cruzamento de diversas 
fontes históricas, tais como relatos orais de diferentes 
gerações de descendentes de imigrantes, fontes iconográficas 
obtidas a partir das entrevistas e documentação de arquivos 
institucionais e particulares. 

A História Oral da UNISINOS 
Ieda Gutfreind (UNISINOS) 
A comunicação visa apresentar o processo de criação e as 

propostas do Núcleo de Estudos e de Integração de Pesquisas 
em História Oral-NEIPHO, no Programa de Pós-Graduação 
em História, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos -
UNISINOS. 

Um significativo número de pesquisas, utilizando a 
História Oral- numa multiplicidade de significações, vincu
ladas à temática de Imigração -, promoveu a instalação do 
NEIPHO que, atualmente, já credenciado pela Universidade 
e por instituições de fomento, desenvolve projetos de pes
quisas em História Oral. 

O discurso popular na construção de Brasília 
lracilda Pimentel Carvalho (UnB) 
Brasília nasce da confluência entre emoções e investimen

tos, apelos cívicos e míticos, correntes pró e contra, sustentado 
por um caudal humano que alimenta os canteiros de obra; que 
significações integram estas práticas discursivas e não discur
sivas no nascimento de uma nova cidade? 

Nesta abordagem detectaremos a fala popular enquanto 
receptora e produtora do discurso sobre Brasília com tonali
dades e expressões singulares que esboçam um perfil de um 
herói-salvador ligado à cidade. 

A ironia e as intenções do riso em Jane Austen 
Íris Helena Guedes de Vasconcelos (UFPB) 
O presente trabalho analisa o romance Orgulho e Precon

ceito (1813) da escritora inglesa Jane Austen, considerando a 
ironia com o mais apreciado recurso literário utilizado pela 



escritora. Sendo a ironia uma forma de humor, identificamos 
diferentes expressões de riso na fala das personagens, re
lacionadas com sua classe social, mentalidade ou estado psi
cológico. As intenções do riso de Austen, portanto, parecem 
ir além do mero prazer lúdico. A romancista trata com sutileza 
a condição social da mulher pré-vitoriana, condenada ao 
casamento. 

Poder Local e formas de controle social e político 
na Bahia do século XIX 

Isnara Pereira Ivo (UFMG) 
Este trabalho faz parte de um projeto mais amplo que se 

destina a um estudo do poder local e da violência política no 
século XIX. A análise se desenvolverá a partir de um estudo 
de caso de lutas de famílias enfatizando o poder local e o 
coronelismo em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Ab
sorvemos a premissa de que o poder local não se limita às 
instâncias formais da administração pública, mas ao conjunto 
de relações e regras de comportamento que (.·ompõe o 
imaginário social e político forjado durante a colonização. No 
que concerne a violência política, objetivamos compreender 
como se processa a transição da violência costumeira para a 
violência institucionalizada. Para isso buscaremos compreen
der a formação e desenvolvimento da cultura política 
brasileira, baseada na subordinação e dominação pessoal. Para 
esta comunicação, pretendemos dentro dessa temática geral, 
dar uma idéia de como o poder local, através de mecanismos 
próprios, regulamenta e disciplina a vida social e política da 
cidade. O objetivo da presente análise é identificar as formas 
de controle social e político exercidas sobr:! a popula~ão, 
especificamente, através do Código de Posturas. 

Visões do cristianismo I - os gnósticos 
Ivan Antônio de Almeida (UFOP) 
A partir do século IV, com a afirmação de uma ortodoxia, 

a assembléia dos cristãos transforma-se na instituição Igreja. 
Os caminhos para a realização tornam-se cada vez mais escas
sos. A tradição evangélica da dupla mensagem, uma exotérica 
e outra esotérica (por exemplo em Marcos.4,33-34) onde 
Cristo ensina através de parábolas para o povo e a doutrina 
para os apóstolos) perde-se quase que totalmente. A prática 
dos milagres, comum nas primeiras comunidades, um dos 
atributos desses primeiros cristãos, faz hoje parte de um 
mundo quase desaparecido. A renovação carismática e as 
Igrejas Pentecostais procuram recuperar aspectos desse cris
tianismo e os historiadores voltam a sua atenção para estes 
primeiros séculos. Documentos como a chamada biblioteca 
gnóstica de Nag Hamadi descoberta no Egito, no final da 
década de 40 são examinado com atenção. A literatura dos 
primeiros padres da Igreja é reexaminada e nela se descobrem 
aspectos esquecidos. É nesta conjuntura que pretendemos 
recuperar alguns aspectos do pensamento dos gnósticos. 

Roda dos Expostos: Território de poder e disci
plinamento 

Ivete Manetzeder Keil (UNISINOS) 
História das mulheres, história das crianças, história dos 

sentimentos ... regras de poder e disciplinamento vividos em 
Porto Alegre, no decorrer dos séculos XIX e início do século 
XX, com o advento da Roda dos Expostos. Na verdade, o 
Brasil português viveu um sentimento particular em relação à 
infância e à adolescência, um sentimento imerso no ethos 
tradicional, envolvendo tramas de poder e promiscuidade 
doméstica. Tramas e jogos que traduzem um sentimento sobre 
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a infância fundado no constrangimento moral que, por sua 
vez, funda a cultura do abandono de crianças na roda dos 
expostos, contribuindo para a produção de subjetividades 
cravadas na culpa e na submissão. Este estudo analisa vários 
registros de crianças abandonadas na Roda dos Expostos 
encontrados na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 
evidenciando que a Roda era procurada não só pelos pobres 
que não possuíam meios para criar seus filhos ou por senhores 
que abandonavam crianças escravas para alugar suas mães 
como amas-de-leite, mas também por mulheres da elite que 
diante do desenvolvimento de regras civilizatórias, associadas 
a interesse:~ morais e políticos, não podiam comprometer-se 
assumindo um filho bastardo. O poder aqui domestica a pulsão 
da vida, controla o corpo e o sentimento de amor materno, 
exacerbando a internalização dos valores morais vigentes. 

Possibilidades de leitura do real pelas imagens: a 
fotografia como documento histórico 

Ivo dos Santos Cana barro (UNlJUl) 
No presente trabalho de pesquisa procuramos realizar 

reflexões teóricas sobre a possibilidade de utilizar a fotografia 
na construção do conhecimento histórico. Entendemos que as 
fotografias oferecem importantes subsídios para uma leitura 
do real, que muitas vezes a documentação escrita pode ocultar. 

O trabalho com fotografias requer toda uma sistemati
zação acerca das informações contidas nos signos impressos 
do conteúdo imagético, tais signos que podem ser decifrados 
no contexto histórico em que foram captados. Neste sentido 
faz-sc necessário entender a ontologia da imagem fotográfica 
e a relação com se referente, sendo assim a fotografia é um 
signo indiciário. Propor-nos-emos a estabelecer uma certa 
nomenclatura para a pesquisa da imagem fotográfica que 
poderá servir para outras disciplinas que trabalham com foto
grafias. 

A nível historiográfico a introdução da fotografia como 
documento, estabelece possibilidades de diálogo e também 
confrontações com as demais fontes de pesquisa, tanto verbal 
quanto não-verbal. 

Ficção c fixação da realidade sertaneja: o sertão 
cearense na literatura 

Ivone Cordeiro Barbosa (UFCE) 
O sertão do Ceará foi tema privilegiado e objeto da litera

tura de ficção, tanto em prosa quanto em verso, produzida por 
literatos cearenses ou ligados ao Ceará, desde os meados do 
século XIX. Alinhada com os princípios que nortearam a 
criação da literatura brasileira, essa produção também se 
colocou, de um lado, na perspectiva profundamente engajada 
de investigar e documentar a realidade brasileira, especial
mente a realidade cearense e, de outro lado, assumiu, também, 
a necessidade de buscar nas formas de vida do espaço rural, 
as raízes e as bases da cultura brasileira. Com esse objetivo 
foi pródiga a descrição da paisagem sertaneja, no resgate dos 
costumes e crenças, enfim, no registro das experiências do 
homem do sertão. O objetivo desse trabalho é resgatar, na 
literatura de ficção, produzida na segunda metade do XIX e 
inkio deste século, as imagens do sertão do Ceará, como 
espaço que se configura não só pelas experiências, mas tam
bém pelos conteúdos simbólicos que lhe são atribuídos. A 
eleição do material literário como fonte tem como suposto que 
a literatura é parte constitutiva do social e tem um papel 
fundalflental na produção, no registro e na interpretação das 
experiências sociais, criando elos de mediação entre o que é 



vivido, sentido e pensado, permitindo, assim, leituras 
possíveis de uma sociedade. 

Ser ou não ser escravo: a ilegalidade da 
escravidão de pessoas supostamente livres, nos idos 
de 1870 a 1880., no Pará 

Jackeline Leite dos Santos (UFPA) 
A lei de 1870 (lei do Ventre Livre), trouxe novas esper

anças a um grupo específico de pessoas que se diziam ilegiti
mamente escravizadas. Pressupomos isto pelo fato desta lei 
viabilizar as negociações e aplicações de seus direitos. Este 
fato verificou-se também no Pará, onde os jornais da cidade 
de Belém com o Diário do Grão-Pará, o Diário de Belém e a 
República, dos anos de 1870 a 1880, retrataram casos de 
pessoa negras, índias e mulatas requerendo sua liberdade. Daí 
a importância de se pesquisar as implicações que esta lei 
causou na postura deste grupo social neste período. O presente 
estudo traz consigo a tentativa de compreender como essa lei 
refletiu no comportamento dessas pessoas, levando-as a reiv
indicar seus direitos, bem como analisar o interesse da par
ticipação dos tidos Clubes Filantrópicos, que ao tomarem 
partido nessas questões, assumiram a direção no processo de 
publicação e divulgação do movimento abolicionista da 
Província do Grão Pará, detendo-se, é claro, mais especifi
camente, na cidade de Belém. 

Da lógica construída à diversidade da prática: 
cenários do carnaval em Belém 

Jadilson Gomes da Silveira (UFPA) 
Nas primeiras décadas deste século, especificamente em 

1921, encontramos uma notícia na imprensa, na qual se con
struía uma imagem negativa do carnaval praticado nas ruas de 
Belém. Um jornalista anônimo definiu o carnaval daquele ano 
como esfarrapado, inspirando piedade. Este jornalista, assim 
como demais pares, compartilhava dessa idéia, e indicava a 
existência de outro tipo de festa, onde se gastariam grandes 
fortunas exigindo luxo e civilidade. Um belo carnaval cheio 
de regras e disciplinado. Para muitos jornalistas daquele 
período havia nos carnavais da cidade um caráter maltrapilho, 
sua folia empobrecera. No entanto, os foliões que dele partici
pavam construíam outros sentidos, outros cenários carnavale
scos, onde percebemos o embate cultural entre práticas 
diferenciadas. Partindo das discussões mais recentes da histo
riografia sobre o carnaval, que procura indicar este folguedo 
como elemento cultural para pensar as experiência dos sujei
tos, buscamos neste trabalho apontar a contradição existente 
entre o discurso letrado (imprensa e intendência) e a prática 
exercida pelos pândégos de Momo nas ruas de Belém. 

o Recife no século da velocidade 
Jailson Pereira da Silva (UFPE) 
O objetivo geral dessa pesquisa é a análise da inserção da 

modernidade na cidade do Recife, no decorrer da terceira 
década desse século. Nossa fonte principal é a revista A 
Pilhéria; (trata-se de um semanário publicado no Recife, du
rante os anos vinte, voltado mais especificamente para as 
camadas médias e alta da sociedade recifense). Tendo em vista 
que nosso escopo mais específico é analisar a modernidade 
focalizando centralmente sua relação com a velocidade, dedi
camos uma maior atenção às chamadas invenções modernas, 
particularmente o automóvel, o telefone e o rádio. A importân
cia que esse símbolos - por nós tidós como materializadores 
da pressa da modernidade - parece ter não é pouca; caso 
contrário, que interesse haveria, por exemplo, em se saber 
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Qual a influência do automóvel nos casos de amor? É, pois, a 
partir das relações, hábitos, anseios, mudanças, criadas por, 
ou em torno desses inventos, que procuramos produzir nossas 
percepções da modernidade. 

Dos micróbios aos mosquitos: febre amarela no 
Rio de Janeiro (1880-1903) 

Jaime Larry Benchimol (FIOCRUZ) 
Em minha comunicação pretendo abordar dois temas: a 

febre amarela no Rio de Janeiro, no último quarto do século 
XIX; e as primeiras gerações de bacteriologistas que atuaram 
na cidade, no mesmo período. Articulam-se estes temas já que 
a febre amarela foi o principal objeto de investigação dos 
pioneiros da bacteriologia. Examinarei os esforços que fize
ram para descobrir seu micróbio e um imunobiológico eficaz 
para prevenir e/ou curar a doença, descrevendo a competição 
e as controvérsias em que se envolveram estes investigadores. 
Mostrarei a ressonância internacional e as implicações cul
turais e socioeconômicas das teorias que formularam e das 
vacinas e soros que inventaram. Por último, analisarei as 
rupturas cognitivas e institucionais associadas à passagem da 
problemática etiológica para a do modo de transmissão, reex
aminando a escolha de Oswaldo Cruz para chefiar a saúde 
pública e a campanha contra a febre amarela no Rio à luz das 
experiências, dos erros e acertos das primeiras gerações de 
bacteriologistas que atuaram na cidade. 

A prisão do japonês das balas 'puxa-puxa' e 
outras batalhas nacionais 

Jairo Queiroz Pacheco (UEL) 
Analisaremos a legislação que regulava a vida de italianos, 

alemães e japoneses após a declaração de guerra a estes países. 
Tal legislação, formulada pelo Estado Novo, caracterizou-se 
por restringir direitos, confiscar bens e regular os pormenores 
do cotidiano da vida dos "súditos dos países em guerra com o 
Brasil". 

Para tanto, lançaremos mão da bibliografia referente ao 
Estado Novo, à participação do Brasil na Segunda Guerra e 
das poucas análises sobre a situação dos estrangeiros durante 
o período. Utilizaremos também notícias de jornais que re
latam, geralmente em tom ufanista, as incurções da polícia 
contra tais "inimigos", dentre elas, apresentaremos o caso 
citado no título, de um ambulante que foi preso acusado de 
esconder dinheiro no bolso da calça e de possuir cartas da 
namorada, suspeitas por não serem assinadas. Outra questão 
que será abordada diz respeito ao apoio popular a tais atitudes. 

Entre Memória e História: a trajetória do Insti
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro nas primeiras 
décadas do século XX 

Janaína Pereira de Oliveira (UERJ) 
Fundado em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro conheceu dias de glória sob a proteção do Impera
dor D. Pedro 11. A derrubada do regime monárquico afetou, 
de sobremodo, a sua trajetória. Nos anos subseqüentes à 
Proclamação de 1889, o mais afamado reduto intelectual do 
século XIX viu-se assolado por uma série de problemas, tanto 
de ordem financeira, quanto de caráter acadêmico. Pretende
se examinar tais questões, bem como as alternativas utilizadas 
pelo seu quadro social para transpor essa crise. 

As vasilhas arqueológicas Guarani da lagoa Xam
brê - PR: estudo funcional 



Jane Aparecida Trindade (UEM) 
Francisco Silva Noelli (UEM) 
Os Guarani faziam vasilhas com diversas funções específi

cas para elaborar diferentes receitas, assim como para fazer 
bebidas fermentadas alcoólicas, armazenar água, como copos, 
etc. Neste trabalho pretendemos apresentar os resultados ini
ciais de uma pesquisa arqueológica realizada às margens da 
lagoa Xambrê, município de Altônia - PRo Analisaremos 
elementos formais e funcionais de 1.200 vasilhas, através de 
uma abordagem arqueológica e de informações históricas. A 
partir do desenvolvimento dessas pesquisas, poderemos gerar 
informações úteis para abordagens históricas e sociológicas, 
especialmente sobre as ainda pouco conhecidas atividades 
cotidianas da sociedade Guarani. 

Cidade Baixa - território negro 
Jane Rocha de Mattos (UN/S/NOS) 
A comunicação pretende através do mapeamento e do 

estudo da evolução urbana e histórica da região denominada 
Cidade Baixa, na cidade de Porto Alegre, demonstrar a for
mação de um território negro urbano desde seus princípio. 
Enfocando as formas de resistência, sociabilidades, identi
dade, evidenciando neste território um processo de construção 
de cidadania. 

Trabalho e cotidiano: imagens das mulheres join
vilenses do século XIX (1851-1900) 

Janine Gomes da Silva (UFSC) 
A vida cotidiana dos homens e mulheres joinvilenses do 

século passado foi ritmada pelo trabalho. Porém, o cotidiano 
feminino pouco aparece na historiografia local. Elas não eram 
apenas mães e esposas, foram costureiras, parteiras, profes
soras e proprietárias de estabelecimentos comerciais. Circu
lavam entre o espaço da casa e da cidade. É no vaivém do 
dia-a-dia, homens e mulheres, presentes no espaço urbano ou 
rural, nos deixaram indícios das suas práticas cotidianas. 
Perseguir esses indícios, bem como analisar as imagens que 
eram construídas acerca do modelo feminino ideal do século 
XIX, constitui a possibilidade de tecer uma história acerca das 
diferentes experiências da história local. 

Arquivo Histórico de Joinville: Diferentes possi-
bilidades de pesquisa 

Arselle de Andrade da Fontoura (AHJ) 
Cláudia Fonseca Ramos (AHJ) 
Janine Gomes da Silva (AHJ) 
O Arquivo Histórico de Joinville foi criado em 

20/03/1972, a partir da preocupação da população e do poder 
público em preservar suas memórias, especialmente a da 
imigração alemã, em Joinville e no Brasil. Contudo, hoje 
verifica-se a preocupação com as diferentes memórias con
struídas na cidade, não mais restringindo-se apenas ao tema 
imigração e colonização. Neste sentido, esta comunicação tem 
como objetivo apresentar o AHJ através de um audiovisual, 
e divulgar as múltiplas possibilidades de pesquisas existentes 
em seu acervo. 

A mudança da Capital Federal sob a ótica do 
Correio da Manhã 

Jaqueline Portela de Almeida (UFRJ) 
O desenvolvimento desta pesquisa tem por objetivo anal

isar a repercussão da discussão acerca da mudança da Capital 
Federal para Brasília em um dos veículos informativos cario-
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cas representados pela imprensa escrita: o jornal Correio da 
Manhã. 

Partindo do pressuposto de que a imprensa escrita se 
manifesta como um agente político na condução dos acon
tecimentos históricos, procuraremos observar isto através das 
manchetes que abarcam o assunto referido. Para tanto, 
utilizaremos os jornais publicados durante os dois últirr os 
meses do ano de 1959. 

Vilas e povoados de Pernambuco e Itamaracá nos 
dois primeiros séculos da colonização 

Jeannie da Silva Menezes (UFPE) 
As motivações primeiras, os espaços de fixação, as prin

cipais construções erguidas, as formas e nuances definidas 
para os núcleos povoados, apresentam-se como testemunhos 
de um dos momentos de nossa história colonial. O Brasil passa 
a ser um dos palcos da investida ultramarina européia, a partir 
do século XVI. Nas Capitanias de Pernambuco e Itamaracá 
são vivenciadas as soluções primeiras adotadas pela coloni
zação portuguesa. Nestes espaços, tivemos vilas, constituídas 
para funcionarem como sedes institucionais da colonização, 
como também povoados que se originavam dos improvisos e 
recriações do processo de conquista. Fixadas em elevações e 
abastecidas por uma rede portuária favorável, as primeiras 
povoações de Pernambuco concentraram-se no seu litoral 
norte. Com a ação de religiosos e o incremento de unidades 
produtivas, assim como com a expansão da rede portuária, 
surgem as povoações do litoral sul. Nas vilas, são construídas 
as câmaras, as igrejas e os assentamentos domésticos e comer
ciais, de modo a compor estes primeiros cenários da Colônia. 
Os povoados, por sua vez, em virtude de sua formação impro
visada, na maioria da vezes, têm nas praças das igrejas ma
trizes os palcos de seus espaços públicos, em torno das quais 
cresce a povoação. Este trabalho volta-se, desta forma, para 
os povoados e vilas coloniais como realizações materiais das 
vontades transplantadas e adaptadas do europeu às novas 
tramas da sociedade colonial. Desse modo, este estudo ob
jetiva localizar os núcleos povoados das Capitanias de Per
nambuco e Itamaracá, nos séculos XVI e XVII. É todavia, 
parte de um projeto maior, desenvolvido pelo Laboratório de 
Arqueologia da UFPE, sob a coordenação do Professor Mar
cos Albuquerque, acerca das estratégias de ocupação por
tuguesa nos primeiros séculos. 

Os tratados internacionais da República Rio
Grandense 

Joana Bosak de Figueiredo (UFRGS) 
Resultados da pesquisa As relações internacionais da 

República Rio-Grandense mostram a aproximação de far
rapos e vizinhos platinos e a busca de apoio político
econômico para o enfrentamento militar com o Império do 
Brasil. Tal política visa alianças entre facções que se 
digladiam no complicado processo de formação dos Estados 
nacionais na região e a partir de 1938 alia rebeldes a colorados 
de Rivera e federales dissidentes de Rosas. Com eles os 
farrapos firmam tratados: Cangüé (1838) e San Fructuoso 
(1841). Corrientes (1841). Paisandu (1842), por iniciativa de 
Rivera reúne representantes de Corrientes. Entre Rios, Santa 
Fé, Banda Oriental e Rio Grande do Sul. Tais tratados visam 
o reconhecimento mútuo dos signatários e por outras nações, 
além de auxílio material e militar. O estudo destes tratados 
permite avaliar as resistências provincianas à formação dos 
Estados nacionais. 



Imprensa e República na Paraíba: o en
volvimento dos periódicos com a implantação e a 
consolidação da República 

Joana Neves (UFPB) 
Este trabalho integra um projeto mais amplo, voltado para 

um estudo sobre Imprensa e Política Republicana na Paraíba. 
Este projeto desenvolveu-se em duas vertentes: I) organi
zação e análise da coleção de Jornais Antigos do IHGP e 2) 
estudo da relação entre a imprensa e a propaganda e a consoli
dação da República na Paraíba, no período de cerca de um 
século entre 1840 e 1940. 

A especificidade deste trabalho diz respeito à escolha e 
tipo de análise que se fez dos periódicos. Considerando-se a 
natureza explicitamente política dos jornais, procurou-se anal
isar os elementos desta explicitação: os subtítulos, as epígrafes 
e as apresentações dos jornais feitas no primeiro exemplar. 

Nesta comunicação, a partir da análise desses itens, pro
cura-se discutir a influência e a participação da Imprensa e dos 
jornalistas (donos, diretores e redatores dos jornais) no proc
esso de propaganda, instalação e consolidação do regime 
republicano na Paraíba. 

A pós-graduação e o ensino de história: a área de 
Teoria e Metodologia do Curso de Pós-Graduação da 
UFPE 

Joana Neves (UFPB) 
Esta comunicação integra um programa de estudos que 

visa analisar as relações entre o ensino e a pesquisa, consid
erando-se a vinculação entre os três níveis de ensino. 

Seu objetivo específico será discutir a importância da 
criação da Área de Teoria e Metodologia, no Curso de Pós
graduação em História, da UFPE que será desenvolvida pelo 
Departamento de História da UFPB, em virtude de convênios 
estabelecidos entre as duas Universidades. 

O ensino, de modo geral, e o de História, em particular são 
carentes de estudos e pesquisas que, tomando-os como obje
tos, possibilitem a solução de seus problemas e/ou a criação 
de inovações que os aprimorem. Neste sentido é que se pre
tende focalizar a nova Área criada, analisando suas propostas 
e características de modo a equacionar suas potencialidades e 
perspectivas com relação aos problemas do ensino, nos três 
níveis em que ele se processa. 

A função pública do historiador como problema 
da historiografia 

João Alberto da Costa Pinto (UFG) 
Nesta comunicação apresentarei um texto que desenvolve 

considerações levantadas em meu doutorado (Intelectuais, 
Marxismo e Historiografia Brasileira - 1933-1978), que 
concluo na PUCIPc. Pesquisa em que procuro argumentar 
sobre o processo de produção intelectual de Caio Prado Jr., 
Nelson Werneck Sodré e Jacob Gorender, para pontuar a 
diversidade das visões de mundo que definem, nos quadros do 
pensamento marxista brasileiro, a universalidade política da 
reflexão historiográfica que matriza, singularmente, o con
junto de suas obras. A idéia base é problematizar a produção 
historiográfica marxista no Brasil. 

Para esta comunicação trago uma questão à reflexão: o 
intelectual-historiador como objeto de estudo da histo
riografia. Questão que procuro inserir dentro de um plano de 
considerações mais genérico, não restrito aos três autores 
citados, mas que se estende às condições sociais e políticas da 
produção historiográfica, principalmente aquela mais recente, 
a que se institucionaliza nos meandros da burocracia da Uni-

versidade. O intelectual-historiador visto aqui como objeto do 
próprio conhecimento historiográfico, ou em termo já clás
sico, o que sugerimos aqui é uma pequena nótula sobre a 
sociologia do saber histórico. 

A mulher tupinambá e o contato interétnico no 
Brasil 

João Azevedo Fernandes (UFPB) 
O contato étnico e cultural desencadeado pela chegada dos 

europeus ao Brasil no século XVI foi geralmente estudado de 
um ponto de vista puramente europeu, com os povos de 
línguas Tupi que dominavam a costa sendo tratados como um 
episódio fugaz, rapidamente substituído pela presença afri
cana. Neste trabalho pretende-se investigar o processo do 
ponto de vista da mulher indígena, através da evolução de uma 
instituição central na sociedade Tupinambá, o casamento, e as 
conseqüências que o processo de contato acarretou para as 
vidas daquelas mulheres. Na maioria das sociedades sem 
classes é o casamento a instituição responsável pela dis
tribuição de direitos e obrigações individuais, e é através dele 
que se expressam as desigualdades que também existem 
nestas sociedades. Os primeiros europeus instalados no Brasil 
estabeleceram relações duradouras com os Tupinambá através 
do casamento, enquanto genros e sogros, e não como senhores 
de escravos. Pretende-se demonstrar que o contato com os 
europeus, independentemente das mortes por doença e a 
escravidão, também contribuiu para a desagregação através 
das transformações desencadeadas no sistema de casamento 
dos Tupinambá; serão abordadas também as estratégias de 
resistência adotadas pelas Tupinambá. 

Meu Brasil brasileiro: a construção da identidade 
nacional na MPB, 1930-1945 

João Ernani Furtado Filho (PUC-SP) 
Esse trabalho se propõe a discutir relações entre a música 

classificada como popular e a política de propaganda no Brasil 
dos anos de 1930 a 1945, com especial destaque para o Estado 
·Novo. Intentamos perceber de que forma, e quais elementos 
se entrelaçaram para a constituição de um corpo de imagens 
que fundamentaram uma idéia do Brasil, e do ser brasileiro. 
Percebe-se que não havia uma uniformidade, ou ainda uma 
homogeneidade, uma unanimidade na produção dos compo
sitores estudados (Ary Barroso, Jararaca e João de Barro). A 
pesquisa, portanto, indica que essa produção musical é en
volvida em um jogo de conflitos, (re)apropriações e, até, 
acordos - implícitos ou não. Os autores que servem como 
interlocutores no processo de pesquisa são Roger Chartier, 
Gaston Bachelard, Arnaldo Daraya Contier e AIcir Lenharo. 

Integralismo. Um momento fascista? Novos ele
mentos sobre a questão 

João Fábio Bertonha (UNICAMP) 
A historiografia dos anos 70 discutiu longamente a ade

quação do conceito de fascista ao movimento fundado por 
Plínio Salgado em 1932. Tradicionalmente, os debates do 
período giraram em torno das similaridades ideológicas entre 
o Integralismo e os fascismos europeus, da questão da classe 
que fornecia a base social para ambos os movimentos e da 
possibilidade do contexto sócio-econômico brasileiro ser ca
paz de gerar um fascismo nos anos 30. 

A proposta do autor é rediscutir criticamente, a partir de 
literatura teórica internacional sobre a comparabilidade inter
fascista (Mosse, De Felice, Hoepke), estes elementos e intro
duzir outros como a solidariedade ideológica e política (de 
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cúpula e de base) entre os movimentos, a questão do universo 
simbólico, etc., de forma a fazer um balanço do estado atual 
da questão. 

Sérgio Buarque de Holanda e a interpretação do 
Brasil 

João Kennedy Eugênio (UFPI) 
"Raízes do Brasil" é um clássico da história intelectual 

brasileira. Seis décadas após sua primeira edição, a obra 
permanece instigante. Não obstante, faltam estudos que (I) 
esmiucem sua relação com a tradição intelectual nacional de 
"repensamento do Brasil" - representada por autores como 
Alberto Torres, Oliveira Vianna, Paulo Prado, Gilberto 
Freyre, Azevedo Amaral, dentre outros - e (2) definam as 
possíveis linhas de continuidade entre a perspectiva sergiana 
e as inquietações do movimento modernista. Além disso, 
faz-se necessário aprofundar estudos sobre a apropriação, por 
Sérgio Buarque de Holanda, de elementos do historicismo 
alemão. Somente estes estudos poderão nos esclarecer sobre 
o diálogo entre Raízes do Brasil e a tradição conservadora ou 
renovadora - de "repensamento do Brasil". 

Os Institutos Histórico-Geográficos do Brasil, do 
Uruguai e do Rio da Prata: Uma perspectiva compa
rativa 

João Paulo Garrido Pimenta (USP) 
A formulação de projetos nacionais que pressupunham a 

recorrência à história, na esfera latino-americana a partir da 
década de 1830, levou à fundação de Institutos Historico
Geográficos enquanto desdobramento institucional destes 
mesmos projetos. Na esfera do espaço platino, as semelhanças 
e intercâmbios institucionalizados entre estas instituições 
revelam relações estruturais não somente entre projetos para 
Estados nacionais emergentes, mas também entre os próprios 
processos de desagregação dos impérios ibéricos. É nesta 
perspectiva que analisar-se-á a fundação destes institutos. 

Educação: uma estratégia no processo civilizador 
João Raimundo de Araújo (UFF) 
A presente exposição se baseia nos pressupostos teóricos 

criados por Norbert Elias, que identificou a existência de um 
processo civilizador na Europa, a partir dos fins do século XV, 
paralelamente à solidificação dos Estados Nacionais absolu
tistas e da constituição da denominada Sociedade de Corte. 
Em seguida, pretendo demonstrar a importância da Educação 
formal na invenção de comportamentos e hábitos ditos civili
zados. Para tal, analisarei alguns aspectos contidos na fonte 
primária Ratio Studiorum, documento elaborado pela Com
panhia de Jesus, editado em 1591 e que se constitui no método 
pedagógico dos Jesuítas. 

Cidadania: gênero masculino? 
Joelma Rodrigues da Silva (UnB) 
Análise dos mecanismos sócio-culturais que inviabilizam 

o pleno exercício da cidadania por parte das mulheres. As 
teorias de gênero e do imaginário social, sustentam esta 
análise e apontam para a possibilidade de se construir uma 
cidadania coletiva, i.e., assexuada. 

Identidade Nacional e historiografia brasileira: 
Sérgio Buarque de Holanda e o Modernismo. 

José Buarque Ferreira (UNICAMP) 
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Pretendo trabalhar aqui com um momento inicial do pen
samento do historiador, pegando seus artigos para jornais e 
revistas nas décadas de 20 e 30 até seu primeiro livro: Raízes 
do Brasil, de 1936. 

Gostaria de estudar o pensamento de Sérgio dentro do 
momento em que aqueles artigos foram produzidos, partindo, 
principalmente, do Movimento Modernista, que envolveu 
grande parte da intelectualidade brasileira daquele momento. 

O envolvimento de Sérgio Buarque com o Modernismo 
pode ser recortado em diferentes etapas, indo do engajamento 
inicial a um distanciamento posterior. Meu interesse principal 
é estudar como discussões importantes daquele momento 
foram assimiladas e desenvolvidas pelo historiador em Raízes 
do Brasil. Dentre essas idéias e discussões, tomo como prin
cipal a da busca de uma identidade nacional, procurando 
caracterizar o Brasil e os brasileiros de maneira independente. 

A indústria do atraso ou o atraso da indústria? O 
discurso da indústria da Paraíba (1955-1985) 

Joedna Reis de Meneses (UFPE) 
O presente trabalho objetiva relacionar os discursos insti

tucionalizados pela SUDENE sobre a temática da industriali
zação no Nordeste com os discursos elaborados pelos 
governadores, empresários e trabalhadores paraibanos. Parte
se do pressuposto de que a temática da industrialização que é 
associada, rotineiramente, a uma noção de progresso traz à 
tona, num movimento inverso, o discurso regionalista nor
destino do atraso, do rural, do agrário. A proposta básica é 
analisar a(s) maneira(s) que a SUDENE encontrou para unir 
o tema da industrialização (sinônimo de progresso) com os 
discursos que atribuem ao Nordeste o adjetivo de atraso. 

25 anos do Observatório Astronômico da Piedade 
José Carlos V. Tambasco (UFMG) 
Em dezembro de 1997 comemorar-se-á o aniversário de 

25 anos da Fundação do Observatório Astronômico da 
UFMG, situado na Serra da Piedade, no vizinho Município de 
Caeté. 

Na presente comunicação, enfocamos a criação desse im
portante centro de estudos de pós-graduação em Astronomia 
e Astrofísica através de uma abordagem histórica sucinta. 
Destacamos o fato de o O.A.P. ter surgido em decorrência dos 
estudos, em 1964, que resultou na implantação, na cidade de 
Brazópolis-MG, do Observatório Astrofísico Brasileiro. 

Instrução pública e criminalidade: o Ceará entre 
1850-1890 

José Ernesto Pimentel Filho (UFPB) 
A preocupação dos presidentes de Província com a In

strução era crescente e positiva. Mais do que um "mecan
ismo", era uma crença otimista na idéia de que a instrução era 
necessária. Ela poderia modificar substancialmente a cultura 
do povo e trazer a "felicidade pública". O ensino primário 
desenvolve-se num sentido completamente oposto àquele do 
Liceu, ensinando a ler e escrever, as quatro operações, a 
gramática nacional e as pródicas evangélicas de que o povo 
deveria ter noção para não formar torpezas de caráter: ser bom 
cidadão e não seguir o crime. 

Terra do Sal: ocupação da região salineira do 
Cabo Frio no século XIX 

José Marcello Salles Giffoni (UFF) 



o nome sal é muito antigo. Deriva do latim sal, palavra 
pela qual os gregos designavam o mar, a origem, o princípio 
de tudo. 

Elemento de simbolismo diverso, essencial a existência 
humana e pouco estudado pela produção acadêmica, o sal, no 
Brasil, possui uma história complexa que pode estabelecer 
diferentes horizontes da sociedade brasileira do século XIX 
- além, é claro, de nos mante~ vivos. O presente trabalho 
aborda o processo de ocupação da região salineira em Cabo 
Frio na primeira metade do século XIX. 

Localizamos toda uma história de conflito, pelo sal, ainda 
no período colonial e que se estende aos agentes sociais que 
se estabelecem na região após o estanque do produto, em 
1801. Através de uma abordagem micro-históica, pinçamos, 
como estudo de caso, uma família proprietária de salina, pela 
qual buscamos perceber o universo social construído em torno 
da produção de sal, isto é: suas estratégias diversas, as relações 
de poder estabelecidas, os valores apresentados, o trabalho 
escravo nas salinas e a expropriação e apropriação da terra 
salgada. 

A moda e a construção da identidade da elite 
paulistana na obra de Jorge Americano 

José Mário Martinez Ruiz (UNES?) 
Nesta apresentação busca-se mostrar a construção de uma 

identidade da elite paulistana através da moda (vestimenta), 
narrativa memorialista de Jorge Americano: São Paulo 
naqueles tempos (1895-1915) e São Paulo nesses tempos 
( 1915-1935). 

Baile na charqueada: uma aproximação entre 
literatura e historia 

José Martinho Rodrigues Remedi (UFRGS) 
Após a década de 1920, as mudanças na sociedade gaúcha 

levaram a prosa literária a explorar os veios relativos à con
dição marginal e alienada do trabalhador do campo e a pre
ocupar-se com a economia gaúcha. O escritor Pedro Wayne, 
ao escrever Xarqueada busca romper com a mitificação da 
sociedade rural, exercendo uma literatura de matiz realista. No 
entanto, nas frinchas da construção de um trabalhador al
tamente explorado pelo patrão surgem os indícios de toda uma 
cultura de lazer e divertimento. O baile aparece como mais 
uma das reportagens que adendam o corpo na trama principal, 
nuançando o enredo de painéis do cotidiano da localidade 
rural onde se localiza a charqueada. 

Alto ponto de sociabilidade e de encontro entre os sexos, 
a diversão do tipo baile apresenta-se de muitas maneiras: pode 
ser público, privado, improvisado, organizado, temporário, 
permanente. Assim, num mundo dividido em espaços mascu
linos, femininos e mistos, com delimitações de fronteira or
ganizadas ou espontâneas, o estudo de bailes - ou de sua 
descrição - torna-se uma via de análise das relações de 
classe. 

A metrópole da fome: Fortaleza e os retirantes da 
seca de 1877-1879 

José Olivenor Souza Chaves (UFCE) 
O trabalho tem como objetivo entender a questão da seca 

como fenômeno social sobrecarregado de elementos capazes 
de intensificar o cotidiano de miséria da população. Focaliza
se a questão da seca como sendo, sobretudo, apresentada pela 
estrutura tradicional de poder. A seca é apenas um agravante 
dos problemas sócio-econômicos e um instrumento capaz de 
construir as mais variadas representações acerca do problema, 
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com o objetivo de impor uma autoridade e legitimar um 
projeto político. O texto propõe-se, acima de tudo, contribuir 
para desmistificação de um complexo de crenças que gravita 
em torno da seca, estando desde muito enraizado na mentali
dade popular. Para explicitar esta perspectiva, podemos dizer 
que o período da seca apenas torna mais transparente o estado 
de misériajá instalado anteriormente pela estrutura tradicional 
de poder. Não obstante, a transparência desse flagelo social é 
contraditória, na medida em que a realidade é mascarada pela 
seca, tratada como a causa única de toda a crise. 

Humanismo e anti-humanismo na Antropologia 
Histórica de Jean Pierre Vernant 

José Otávio Guimarães (UnB) 
Em um ensaio - Le renouveau de I'histoire ancienne 

prépare-t-il un nouveau siêcle des lumiêres? - que encerrou, 
em 1990, um colóquio sobre o significado da Antigüidade 
para o público contemporâneo, Paul Veyne esquemati
camente sustenta que as abordagens historiográficas do 
mundo antigo se dividem, hoje, entre duas perspectivas an
tagônicas. De um lado, haveria os estudiosos que, seguindo 
um princípio essencialista, encaram esse segmento do passado 
como uma referência constante da nossa civilização e con
ferem às criações gregas e latinas a estatura de modelos, por 
expressarem valores permanentes, porque próprios à natureza 
humana. De outro, aqueles que contestam a validade dessa 
concepção intemporal da história e, por conseguinte, apoiados 
em um pressuposto descontinuista, recusam a Grécia e Roma 
qualquer importância especial. Ao exemplificar, Veyne dá 
nomes: pelo lado descontinuista cita Vernant e Foucault, pelo 
essencialista, J. de Romilly. Esta comunicação porocura 
avaliar a tese de Veyne ao se debruçar sobre a noção de 
antropologia histórica desenvolvida por Vernant e cotejá-Ia 
com a perspectiva historiografia oriunda da tradição annaliste. 

Ensino de história e cidadania: um estudo com 
jovens e adultos na perspectiva do imaginário social 
e da escola plural 

José Raimundo Lisbôa da Costa (UFMG) 
Trata-se de um a pesquisa em andamento cuja perspectiva 

é o estudo do imaginário social de jovens e adultos trabal
hadores das escolas noturnas da Rede Municipal de Educação 
de Belo Horizonte na modalidade Suplência. A abordagem do 
imaginário social, na dimensão instituída e instituinte, através 
dos estudos de Cornelius Castoriadis, está sendo utilizada para 
se aproximar da compreensão e análise dos processos eviden
ciados nas escolas pesquisadas, especificamente, os relativos 
aos processos de formação e desenvolvimento da consciência 
social-histórica dos sujeitos da pesquisa. Nesse sentido, 
imaginário social, educação de jovens e adultos, Escola Plural 
e História Social compõem - os referenciais teórico-meto
dológicos, pedagógicos e historiográficos através dos quais 
buscar-se-á captar as representações imaginárias dos jovens e 
adultos trabalhadores, com o objetivo de conhecer os sentidos 
que estes constróem em torno das escolas que freqüentam, em 
torno das maneiras pelas quais constróem suas próprias meto
dologias e processos de formação e desenvolvimento da con
sciência social-histórica. Quais as dimensões da consciência 
social-histórica desses jovens e adultos trabalhadores? Como 
articulá-Ias em termos de referenciais para a elaboração da 
uma Proposta Curricular de Ensino de História destinada à 
Educação de Jovens e Adultos? 



Tutela e Cidadania nos anos 30 e 40 
José Rogério da Silva 
Análise da correspondência entre trabalhadores pobres e 

o Presidente Getúlio Vargas. Através da compreensão e inter
pretação das representações têm de si e do poder, especial
mente o Presidente da Republica, procuro sistematizar como 
essas imagens se inter-relacionam em significações para o 
exercício do poder, dando sentido a um discurso paternalista
protetor nos anos 30 e 40. 

Sans-culottismo e cidadania durante a Revolução 
Francesa 

Josemar Machado de Oliveira (UFES) 
Analisaremos os sans-culottes e aqueles que tiveram uma 

grande importância em veicular e dar forma ao seu ideário, os 
ernagés e o cordelier Hébert, tendo em vista que a formulação 
teórica de suas práticas nem sempre era levada a uma forma 
logicamente acabada, sobretudo em se tratando da massa 
anônima que desencadeava e sustentava os momentos cruciais 
da Revolução. Nesse sentido, a idéia de Rousseau sobre 
soberania é fundamental. Tal idéia tem, ao longo do processo 
revolucionário, a penetração mais forte nos extratos popu
lares, e é a partir dela que se pode compreender as noções de 
igualdade e liberdade, de cidadania mesmo, que penetrou na 
mentalidade política popular. Desde já ressalvamos que para 
os sans-culottes, e sobretudo para o enragés, essas noções 
todas formam um amálgama de difícil separação. 

Direito ao passado e cidadania cultural: o acesso 
pleno aos arquivos do Regime Militar (1964-1985). 
(GTHP) 

José Ricardo Oriá Fernandes (Câmara dos 
Deputados - DF) 

Esta comunicação tem por finalidade básica apresentar o 
trabalho desenvolvido pela Comissão de Educação, Cultura e 
Desporto da Câmara dos Deputados, na sua Proposta de 
Fiscalização e Controle n° 25/96, consubstanciada na 
averiguação da documentação produzida pelos órgãos de 
segurança e informação existentes à época do regime militar 
recente (1964-1985). Essa proposta surgiu a partir da consta
tação do próprio descaso governamental em relação a essa 
importante massa documental, que se constitui em material de 
fundamental importância para a construção do passado re
cente de nosso País. Neste sentido, realizou-se no período de 
30 a 31/1 0/1996, com a participação de parlamentares das 
Comissões de Educação, Cultura e Desporto e de Direitos 
Humanos, e o apoio do Ministério da Justiça, através do 
Arquivo Nacional, bem como de especialistas no assunto, o 
Seminário "O Direito ao Passado: os Arquivos do Regime 
Militar em Questão". Pretendemos, pois, através dessa comu
nicação, mostrar a atual situação em que se encontram esses 
arquivos e solicitar o apoio da ANPUH, através de seu GT 
HISTÓRIA POLÍTICA, para envidarmos esforços no sentido 
de preservar e dotar esse acervo documental de condições de 
pleno acesso, a fim de que o direito ao passado constitua uma 
dimensão fundamental para a construção da Cidadania Cul
tural. 

A construção da memória nacional: os 60 anos do 
SPHAN e a política de patrimônio histórico no País 

José Ricardo Oriá Fernandes (UnB) 
A presente comunicação faz parte do projeto de doutorado 

desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em 
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História Social e das Idéias de UnB, cujo objetivo é analisar 
a trajetória institucional do antigo Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), hoje IPHAN, cuja 
instalação deu-se na conjuntura do Estado Novo. Neste ano, 
estamos comemorando os 60 anos de uma das mais antigas 
instituições culturais brasileiras, responsáveis pela política de 
preservação do Patrimônio Histórico do País e a criação da 
primeira legislação preservacionista, que instituiu a figura 
jurídica do tombamento - o Decreto-Lei n° 25/37, ainda em 
vigor. A partir da análise documental dos processos de tom
bamento, das atas de reunião do Conselho Consultivo do 
SPHAN, da correspondência estabelecida entre Mário de An
drade e Rodrigo Melo Franco de Andrade, de depoimentos 
orais e legislação pertinente à matéria, pretendemos mostrar a 
constituição do "patrimônio histórico e artístico nacional", 
nesse período (1937 -1945), que se pautou pela priorização dos 
bens imóveis - a "pedra e cal" - ligada aos setores domi
nantes da sociedade, tendo sido responsável pela construção 
de uma memória nacional unívoca, excludente e autoritária. 

Infância vigiada: representações sociais sobre a 
infância pobre em Fortaleza no início do século XX 

Josinete Lopes de Souza (URCA) 
A investigação sobre a infância pobre em Fortaleza, no 

contexto do estabelecimento de uma nova ordem urbano-in
dustrial na cidade no início do século XX, tem por objetivo 
compreender as múltiplas representações sociais que marcam 
a experiência desses obscuros sujeitos históricos. Pretende-se 
compreender como essas representações vão sendo forjadas e 
ganhando significações sociais profundas no interior dessa 
conflituosa relação entre o ideal de instauração de uma nova 
ordem social - baseada nos ideais de progresso/moderni
dade/civilização, que compõem as aspirações das elites domi
nantes - não só delas - e a existência incômoda desses 
sujeitos que interferem na realização dessa utopia moderna. 
Através da experiência dessas crianças é possível abrir mais 
uma possibilidade de compreensão sobre a construção da vida 
moderna na cidade e simultaneamente contribuir para um 
capítulo ainda móito recente na produção historiográfica 
brasileira - a história da criança. 

A documentação diplomática como fonte 
primária: avaliação crítica 

Juçara Zdonek Mongelo (UFRGS) 
Durante a secessão entre Rio grande do Sul e Império do 

Brasil, os rio-grandenses procuraram vínculos com os vizin
hos platinos como estratégia de sobrevivência da província. 
Os atores políticos no Prata mudavam de posição em suas 
alianças de uma forma aparentemente caótica, o que dificulta 
ainda mais o trabalho de investigação. Os farroupilhas man
tiveram contatos com colorados e blancos da Banda Oriental, 
com federales de Rosas em Buenos Aires, ou com federales 
dissidentes do litoral e seus aliados unitários de ocasião, e 
mesmo com o distante Paraguai de Francia e de López. As 
fontes primárias mais confiáveis sobre o tema são tratados, 
proclamações, cartas pessoais, artigos, medidas legais e ad
ministrativas. Faz-se necessário, no entanto, um esforço do 
historiador que impeça aos documentos falarem e se transfor
mem numa verdade histórica. Vale um permanente 
movimento do geral para o particular e vice-versa, exami
nando a documentação sob a luz de uma teoria geral da 
formação dos Estados nacionais na América Latina, informá
la com novos aportes que as fontes tragam, num exercício a 
ser feito a cada passo. 



Capacitação docente e currículos na escola básica 
Judite Maria Barboza Trindade (UFPR) 
Nessa comunicação, pretendemos discutir a importância 

da capacitação de professores para as escolas de primeiro e 
segundo graus, sobretudo da rede pública. Discutimos tam
bém a questão dos currículos e suas inadequações, que dire
cionam enquanto disciplinas das grades curriculares, 
conteúdos distanciados dos campos de saber científico, 
artístico e tecnológico a que estão referidos. Desta forma, se 
agravam as contradições entre produção e circulação dos 
saberes. A capacitação docente é aqui tomada como um in
strumento de aproximação entre ensino e pesquisa, ao ~esmo 
tempo que possibilitador das atualizações curriculares. E tam
bém, a capacitação, momento privilegiado para a troca de 
experiências e deveria ser articulada a projetos de extensão 
universitária. Com estas preocupações, propomos esta comu
nicação. 

Menores abandonados e o projeto republicano 
Judite Maria Barboza Trindade (UFPR) 
Esta comunicação destaca um aspecto da pesquisa mais 

ampla sobre o menor abandonado na Primeira República. A 
perspectiva adotada é a inserção da questão do abandono e dos 
menores, no âmbito da construção da cidadania no momento 
da transição do Estado Imperial para o Estado Republicano. 
Destacando alguns aspectos do ponto de vista teórico político 
da República recém instalada, priorizamos o Código Penal, 
instituído em 1890, considerando-o, como evidência da pre
ocupação com o ordenamento da liberdade. O excesso de zelo 
político do Código é exemplar: Estado, Lei e Ordem passam 
a ser um trinômio constante na Primeira República e, nesta 
perspectiva, o Código Penal se justifica como instrumento 
jurídico suficientemente forte para punir desde o desacato às 
,autoridades até a vadiagem e as sociedades secretas. Servindo 
ainda este, sobretudo nos momentos de conflitos, como instru
mento legitimador da ocupação de espaços públicos, como 
logradouros e ruas e mesmo privado como habitações -
cortiços e pensões - das camadas mais pobres, onde se 
supunha estar alojada a desordem. O Código Penal legitima o 
policiamento e a instauração de dispositivos relativos à de
manda pela ordem. Entre 1890 e 1927, ano do código de 
menores, vai se efetivando todo um aparato político jurídico 
com vistas ao controle de vadios, mendigos, capoeiras, desem
pregados, prostitutas e menores. Nossa fonte principal para o 
estudo do menor é este conjunto de legislação. 

Maria no Novo Mundo: colonização ibérica e de
voção na América 

Juliana Beatriz Almeida de Souza (UFRJ/UFF) 
A comunicação pretende trabalhar com a idéia de que a 

devoção mariana na América Ibérica foi um dos instrumentos 
de evangelização católica. Ao ganhar diferentes repre
sentações, a devoção a Maria abria um canal para a Igreja 
Católica chegar a diferentes setores da sociedade colonial. 

A mulher em revista 
Juliana Eluze Carrera Malerba (UFRJ) 
Este trabalho é parte do projeto desenvolvido no Núcleo 

de Pesquisa e Estudos Históricos que estudará a questão 
feminina na História Contemporânea Brasileira. Através da 
análise de duas publicações voltadas para o público feminino 
de dois momentos distintos (década de 60 e década de 70), 
este trabalho tem como objetivo fazer um paralelo, a fim de 
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perceber as mudanças de comportamento que vão sendo 
incorporadas pela mulher na classe média. 

Casa-grande do Engenho do Meio: Edifício de
finidor de Poder 

Juliana Lopes Elia (UFPE) 
A elaboração do estudo realizado no Engenho do Meio, 

hoje situado no Campus da UFPE, objetiva estudar a temática 
arquitetônica enquanto elemento representativo de poder, a 
partir da análise de casa-grande e as influências sofridas dessa 
edificação ao se adaptar à região Nordeste. A casa-grande 
horizontalizada remonta a influências iniciais orientais trazi
das pelos portugueses, a simetria existente nas aberturas re
monta os casarios lusitanos, porém essas aberturas possuíam 
a madeira como material principal dando um tratamento dif
erenciado a partir do pavimento da edificação. No térreo há 
uma variação entre porta e janela, sendo em madeira, com a 
disposição das aberturas obedecendo a uma simetria própria 
dos casarios lusitanos. Os aspectos arquitetônicos abordados 
comprovam a influência portuguesa, além de serem identifi
cados como ícones do período canavieiro. O alpendre não 
pode ser visto apenas como protetor do árduo sol nordestino, 
mas sobretudo como local de controle do senhor de engenho. 
A localização na parte mais alta do terreno obedecia a mesma 
regra. Assim, através das imagens da antiga casa buscamos 
reconstruir o seu entorno e os seus símbolos de poder. 

o imaginário cristão acerca da mulher colonial 
Juliana Teixeira Souza (UFRJ) 
Neste trabalho buscamos desvendar o imaginário cristão 

acerca da mulher no Brasil Colonial, no qual uma série de 
fatores outorgou a este segmento da sociedade um papel 
primordial no esforço colonizador pois, no projeto de consoli
dação da conquista ultramarina, a mulher, enquanto mãe e 
esposa, seria responsável pela geração da prole que deveria 
preencher os vazios populacionais, além de ter que assegurar 
a defesa e a transmissão dos valores e da fé católica. Para que 
as mulheres fossem condicionadas a esse projeto, procurou-se 
submetê-Ias a um processo de normatização, cujo discurso foi 
formulado e disseminado pelas instituições eclesiásticas. Para 
recompormos este cenário, no qual se desenvolve uma relação 
conflituosa entre o discurso moralizador da Igreja e as praticas 
sociais, nos debruçaremos sobre os manuais inquisitoriais 
que, na busca do enaltecimento das castas e submissas, pro
cura estigmatizar as desregradas como luxuriosas, perigosas 
e fracas, ocasionando freqüente identificação destas com as 
bruxas, intermediárias entre os demônios e os homens. 

Conflitos entre portugueses e brasileiros na 
Primeira República 

Juliana Teixeira Souza (UFRJ) 
Ao nos debruçarmos sobre a correspondência diplomática 

entre Portugal e o Brasil, na qual se encontra anexo vasto 
material produzido pela imprensa lisboeta, buscaremos des
vendar o imaginário social no período de aguçamento dos 
conflitos entre nacionais e portugueses. O advento da 
República, a necessidade de se construir uma identidade na
cional desvinculada da monarquia e as agitações provocadas 
pela propaganda anti-estrangeira jacobina, tendiam a acirrar 
as tensões. O ponto culminante do embate se deu com a 
Revolta da Armada, cujo desfecho resultou no corte de re
lações diplomáticas entre Brasil e Portugal, fazendo com que 
a questão atingisse um grau inusitado de violência. 



o medo da cura no Município da Corte no século 
XIX 

Júlio de Albuquerque Calasans Maia (UFRJ) 
O objetivo deste trabalho é mostrar a ocorrência das 

doenças que ocorriam no Município da Corte (século XIX). 
Através de pesquisas realizadas no campo da demografia 

histórica no Município da Corte, observamos as grandes 
epidemias de varíola, cólera e febre amarela, em que as 
pessoas buscavam a cura fora da medicina preventiva, visto 
que tinham preconceitos relacionados às vacinas. Segundo o 
relatório do Ministro do Império do ano de 1854, estes pre
conceitos procediam da ignorância quanto ao efeito da vaci
nação e também quanto ao pudor, a superstição e o medo da 
morte. 

O presente trabalho visa conhecer e racionalizar os 
temores da época quanto à eficácia do tratamento imposto e 
controle das epidemias. 

A Educação Física no Brasil- discursos sobre uma 
raça mestiça e una 

Júnia Sales Pereira (UFMG) 
Esta comunicação é sobre investigações acerca dos discur

sos sobre a mestiçagem no Brasil no período de 1937 a 1945, 
em especial proferidos por personalidades que, direta ou indi
retamente, pensaram a Educação Física brasileira. Verifica-se 
no período em questão, um aprofundamento no que se refere 
à problemática da mestiçagem e à busca de uma saída para a 
questão racial. Os discursos e artigos encontrados em revistas 
de época como -Revista Cultura Política, Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos e Revista Formação -

refletem a preocupação institucional com o trabalhador 
brasileiro mestiço e a formação da nação brasileira, que se 
pretendia una. A saída eugênica de branqueamento da popu
lação mediante caldeamento étnico proposta por Oliveira 
Vianna e a idéia do Brasil como um país edificado sob a égide 
da democracia racial expressa por Gilberto Freyre, são ex
pressões significativas da reflexão sobre a mestiçagem no 
período. A Educação Física, marcada até os primeiros anos da 
República por preocupações relacionadas à segurança na
cional, ao saneamento do país e à preparação da mão-de-obra 
nacional, adquire novo enfoque - a depuração racial. Trans
formada em instrumento de melhoria racial, a Educação Física 
passou a servir à intenção de se construir a identidade nacional 
e racial. 

Mulheres em terra de homens do mar: o cotidiano 
feminino na Barra da Lagoa 

Karen Parmigiani Pereira (UFSC) 
O que uma comunidade de pescadores tem de diferente de 

outras comunidades é a particularidade com relação às mul
heres, que têm que viver sozinhas na maior parte do tempo, 
mas que continuam sendo vigiadas pelas regras estabelecidas 
pelos ausentes, regras que permitem a sobrevivência da uni
dade familiar. Esta pesquisa divide-se em duas grandes 
questões: primeiro, o que garante a moral masculina em uma 
comunidade pesqueira, que tem como características princi
pais a pesca sazonal; segundo, como ocorrem as transgressões 
femininas e como elas são vivenciadas pela comunidade. 
Estas premissas surgem quando temos esta comunidade to
cada pela modernização, reflexo do processo de industriali
zação que desagrega o antigo sistema agro-pesqueiro, 
característico no litoral da Ilha de Florianópolis, trazendo 
mudanças sociais e econômicas. 
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o crime de capoeiragem em Minas Gerais: 
Leopoldina (1890-1940) 

Karla Leal Luz (U FO P) 
Na historiografia brasileira, ainda há uma lacuna no que 

se refere aos estudos sobre capoeiras em Minas Gerais. Na 
maior parte das pesquisas feitas, a capoeira tem sido abordada 
pelos historiadores da escravidão como parte integrante da 
conturbada vida social do Rio de Janeiro no século XIX e 
início do século XX. 

O presente trabalho tem por objeti vo preencher parte dessa 
lacuna, analisando a incidência da Capoeira em Minas Gerais, 
especialmente em Leopoldina (Zona da Mata), onde consta
tamos diversos delitos dessa natureza nos relatórios oficiais. 
Além dessa fonte documental, identificamos, ainda, Inquéri
tos Policiais em que a Capoeira foi caracterizada como Crime 
de Resistência, ou seja, o uso da força física frente às autori
dades policiais ou à ordem judicial de prisão. 

A Revolta dos Marimbondos em Pernambuco 
Katia Marcelina de Souza (SEC-PCR) 
A década de 1850 foi marcada por importantes transfor

mações econômicas, sociais e políticas. Foi nesse período que 
ocorreu a centralização do poder e se acentuaram as diferenças 
regionais. 

Com o objetivo de conhecer a população, o governo 
Imperial através do Ministro da Justiça, Euzébio de Queiroz, 
instituiu o Censo Geral do Império através dos Decretos 797 
e 798 que determinavam o Registro Civil dos Nascimentos e 
Óbitos. 

A população livre e pobre assustada com as determinações 
de constar nas certidões a cor da pele e a origem de cada 
cidadão, além da obrigatoriedade do pagamento, revolta-se 
até obter a suspensão dos decretos. 

Como a sociedade civil, a Igreja e o Governo Imperial vão 
atuar nesse movimento, é o objetivo de análise desse trabalho. 

Normas moralizantes e imparciais x modus vi
vendi desmoralizante 

Keila Queiroz e Silva (UFPB) 
A presente proposta de trabalho, oportunizada pelo Mes

trado em História da UFPE, dada a sua área de concentração 
na temática Cultura e Cidade, consubstancia-se basicamente 
em um resgate da história das mulheres campinenses, tendo 
como marco divisório para a realização da pesquisa, a 
chamada Revolução Sexual dos anos 60. 

A partir da análise dos discursos da justiça de 1930/1960 
e de 1960 até os dias atuais sobre a mulher, a família e a 
relações de gênero, far-se-á possível o resgate do cenário 
econômico, político e cultural da sociedade campinense, de 
forma a superar um silêncio duplo. O silêncio e a obscuridade 
dos estudos sobre a história local e de temáticas que abordam 
mais as peculiaridades culturais de uma determinada época, 
tais como: movimento de mulheres, de negros, de ho
mossexuais e de ecologistas. 

Ao denunciar ajustiça com seu aparato de normas univer
salizantes e imparciais, enquanto instância do Estado Mod
erno, e ao circular enquanto mulher na esfera pública e na 
esfera privada com a escolha dessa temática, estarei plan
tando uma semente para a construção de uma proposta ética 
emancipatória, de uma nova racionalidade, que dê evasão à 
pluralidade de modos de vida e de posturas frente ao caos 
existencial gerado pela razão instrumental moderna. 

Metodologicamente falando, a partir de uma nova con
cepção de fontes documentais, recorreremos à análise de 



discursos presentes nos processos da vara de família do Fórum 
de Campina Grande e às entrevistas com profissionais da área 
jurídica que atuam e/ou atuaram na vara da família do referido 
Fórum. Com base nas fontes explicitadas tentaremos investi
gar a multiplicidade de identidades femininas e masculinas e 
de modus vivendi relacional, ou seja, as relações de gênero 
antes da década de 60 e de 1960 até a atualidade. 

Cultura material: uma análise da propriedade 
açucareira nas Capitanias de Pernambuco e Itama
racá nos séculos XVI e XVII 

Kennia de Lima Almeida (UFPE) 
Os engenhos de açúcar tiveram importância fundamental 

no processo de colonização do Brasil. O cultivo da cana-de
açúcar ofereceu a Portugal, em princípio, mais uma oportuni
dade para substituir o comércio com a Índia, e dar início à 
ocupação do extenso litoral brasileiro, sem os gastos onerosos 
para a coroa que isso implicaria. Com condições ambientais 
amplamente favoráveis ao cultivo da cana e a implantação de 
engenhos destinados à produção de açúcar, a capitania de 
Pernambuco destacou-se como uma das maiores produtoras 
de açúcar do Brasil colonial. Embora desfrutando de con
dições climáticas semelhantes, a capitania de Itamaracá en
frentou dificuldades. Freqüentemente seus engenhos eram 
alvos de ataque dos indígenas, tanto locais quanto aqueles 
deslocados de outras áreas, aliados aos franceses ao longo dos 
séculos XVI e XVII, inclusive com a invasão holandesa, a 
capitania de Itamaracá teve curtos períodos de prosperidade. 
A ocupação da capitania de Pernambuco pelos engenhos de 
açúcar, teve início através dos valores dos rios Beberibe e do 
Capibaribe. Seguindo em direção ao norte, os engenhos ocu
pam o vale do Igarassu, ainda em Pernambuco, e atinge o 
Goiana já na capitania de Itamaracá. Instalados ao longo dos 
rios, os engenhos, paulatinamente se tornaram importantes 
focos de povoamento. Alguns mesmo iriam dar origem a 
importantes núcleos urbanos, como Cabo Jaboatão e alguns 
Bairros do Recife. A historiografia ao longo do tempo tem se 
preocupado em priorizar a análise do período colonial sob o 
enfoque sócio-cultural. Para nosso trabalho, também, é fun
damental entendê-lo sob o prisma da cultura material. Desta 
forma, procuramos compreender o processo de adaptação, às 
adversidades ambientais e humanas, do elemento português 
em Pernambuco nos dois primeiros séculos de sua coloni
zação, a partir da propriedade açucare ira relacionando sua 
estrutura material a função sócio-econômica. Essa pesquisa é 
parte integrante de um projeto mais amplo que vem sendo 
desenvolvido pelo Laboratório de Arqueologia da UFPE, sob 
a orientação do Prof. Marcos Albuquerque, acerca da ocu
pação européia nos séculos XVI e XVII. 

Mudanças no ensino de história em Minas Gerais 
úma Mara de Castro Siman (UFMG) 
Nesta comunicação discutiremos os resultados de uma 

pesquisa com professores de história (de 5a a 8a séries) da 
Rede Municipal de Belo Horizonte sobre o programa oficial 
de História de 1987. 

Esse programa, elaborado no contexto da renovação do 
ensino da disciplina no Brasil, privilegia uma visão marxista 
da história e vem gerando reações variadas e paradoxais. 
Nessa pesquisa buscamos esclarecer as causas dessas reações, 
bem como identificar a direção dominante das mudanças 
conceituais e de práticas pedagógicas emergentes. 

A partir da análise dos dados recolhidos através de ques
tionários (96) e de entrevistas (lO) concluímos que os profes-
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sores, na sua maioria, estão vivendo um processo de transição 
paradigmática caracterizado por uma busca de conciliação 
entre o paradigma marxista - livre de suas características 
dogmáticas e ortodoxas - e o paradigma da nova história. 

Constatamos que esse processo de transição paradig
mática está relacionado com as mudanças em curso na 
política, na historiografia e na educação. 

A interferência do público nas relações familiares 
e o papel da mulher na sociedade da Corte nas duas 
primeiras décadas do século XIX 

Lana Maria da Silva Jacques (UERJ) 
O presente trabalho pretende abordar alguns aspectos cul

turais referentes ao domínio da vida privada na cidade do Rio 
de Janeiro dos oitocentos. Para tanto, utilizamos os dados 
coletados na pesquisa realizada no Arquivo Nacional, nos 
Relatórios da Intendência Geral de Polícia e na Biblioteca 
Nacional, nos periódicos A Gazeta do Rio de Janeiro e O 
Patriota. 

Interessa-nos, primordialmente, enfatizar as relações fa
miliares e, dentro destas, o papel feminino; a fim de estabele
cer os vínculos que se apresentavam como prioritários para a 
manutenção da estrutura familiar, além de problematizar a 
influência que o poder público exercia naquelas relações e 
seus posteriores desdobramentos. 

As relações familiares na Corte apresentavam uma cono
tação diferenciada dentro dos vários grupos sociais; eram 
porém regidas por normas mais ou menos gerais. Isto significa 
que o papel feminino naquela sociedade, além de estar esta
belecido sob uma formulação de comportamento social 
aceitável, ligava-se, basicamente, à posição hierárquica ocu
pada pela mulher nesta mesma sociedade. 

O objetivo deste trabalho é o de discutir qual seria o papel 
da mulher nessa sociedade das primeiras décadas dos oitocen
tos, procurando estabelecer, dentro do âmbito das relações 
familiares, e nas diferentes camadas sociais, os mecanismos 
que permitiram que além das relações hierárquicas próprias 
do Antigo Regime, outros tipos de laços de compadrio e de 
parentesco se criassem dentro daquela sociedade. 

o integralismo no cenário catarinense: 1930-1938 
Laucí Aparecida Cavaleu (UFSC) 
O integralismo, um dos movimentos bem sucedidos da 

época, consolidado através da criação, em 1932, da Ação 
Integralista Brasileira (A.I.B.) por Plínio Salgado, difundiu-se 
por todo o estado brasileiro, e, em especial, nas regiões de 
colonização alemã e italiana no sul do Brasil. 

Em Santa Catarina, o apelo ao pensamento político
ideológico integralistajunto à população teuto-brasileira, de
terminados pela simpatia ou oposição aos fascismos europeus, 
foi fator primordial para o desenvolvimento deste estudo, que 
propõe-se a analisar a organização e articulação política do 
Integralismo em Santa Catarina, percebendo as condições e 
características político-ideológicas que tornaram possíveis os 
apelos integralistas junto à população joinvilense. 

o queijo e os vermes: uma análise do livro Carlo 
Ginzburg 

Laura Christina Mello de Aquino (UFPB) 
O trabalho analisa a obra de Carlo Ginzburg enfatizando 

os pressupostos teórico-metodológicos dos quais ele partiu 
para reconstruir parte da cultura oral da Itália medieval-renas
centista. 



Entre memória e história: o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro nas duas primeiras décadas do 
século XX 

Lázaro Carlos de Freitas (UERJ) 
Pretende-se examinar a trajetória do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, após a perda do patrocínio do Impera
dor. De antemão, podemos afirmar que após a Proclamação 
da República, o tradicional núcleo de letrados sofreu forte 
abalo, tanto do ponto administrativo-financeiro, quanto de 
caráter acadêmico. Contudo, a recuperação do prestígio do 
IHGB não se fez tardar, sobretudo quando o Barão do Rio 
Branco assumiu a presidência da entidade. 

o impacto da DSN sobre o trabalho e a educação 
no Brasil dos anos 50 e 60 

Leandro José Clemente Gonçalves (UNESP) 
Este trabalho, que se enquadra na área de História Político

Militar do Brasil, tem por objetivo demonstrar o como, e o 
quanto, a Doutrina de Segurança Nacional. (DSN), .formula?a 
pela Escola Superior de Guerra (ESG),. influenCIOu a eh~e 
política brasileira nos anos 50 e 60. AqUI tomamos a organi
zação do trabalho e da educação no Brasil como _po~tos 
principais a serem estudados, pois entendemos que sao, Jun
tamente com o conceito de geopolítica da ESG, as áreas onde 
mais recai o maior peso da utilização da DSN por aquelas 
elites. 

Infância abandonada e direitos humanos no 
Brasil 

Leila Maria Luciano de Paiva (UFPB) 
Neste trabalho o objetivo de nossa pesquisa conduz para 

análise de que a infância e a adolescência com relaç~o .a 
insegurança que vivemos não diz respeito às questões cnml
nais propriamente ditas. Elas quase sempre e?cobrem uma 
estrutura bem cristalizada por detrás do funCionamento da 
engrenagem econômica que não contempla os interesses das 
grandes massas urbanas e rurais. . . .. 

A representação social da cidadania exclUI os direitos da 
infância à cidadania e à vida. Isto porque a integridade corpo
ral está articulada com a presença da Lei, isto é, a figura do 
pai, e por extensão com a representação da Lei (políti~a) como 
um campo estruturado. O acesso à cidadania é efeito desta 
mediação complexa que responde ao arbítrio, à ausência e à 
fragmentação de si mesmo. 

o ensino da História de Sergipe no 10 grau 
Lenalda Andrade Santos (UFS) 
Uma proposta de novos parâmetros curriculares incluindo 

temas de história e geografia de Sergipe e a iniciativa da 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura de encaminhar a 
elaboração de livros didáticos que tratem de temas locais 
relativos à história, geografia, cultura, etc., além da produção 
de textos com conhecimentos de História de Sergipe desti
nados aos professores, os quais também servirão de base para 
a montagem de vídeos a serem utilizados no ensino de lo grau, 
oportunizam a que se faça uma reflexão sobre os estudos de 
História Regional, sobre a inclusão da História de Sergipe na 
grade curricular do lo grau e, ainda, sobre os recursos didáti
cos a serem colocados à disposição de alunos e professores do 
ciclo inicial do primeiro grau. 

Mulheres na estrutura agrária em Minas Gerais 
no século XVIII 
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Liana Maria Reis (PUC-MG) 
Através da análise de documentos de época - cartas de 

sesmarias - o estudo objetiva reconstituir a participação das 
mulheres na estrutura agrária mineira setecentista. 

Num plano mais geral, a pesquisa pretende contribuir para 
resgatar a inserção das mulheres nas atividades agro-pastoris 
e na estrutura sócio-política, de forma mais ampla. 

A cidadania negada. Maranhão nos anos vinte 
Lilian da Fonseca Salomão (UFRJ) 
Partimos do princípio que o conceito de cidadania é rela

tivo a uma sociedade singular. Apesar da tendência a recla
mar-se a igualdade para todos, geralmente os direitos são a 
contrapartida de obrigações. 

Esta comunicação trata das condições de exercício da 
cidadania e do desrespeito aos direitos da maioria dos maran
henses, denunciados pelo periódico Diário de S. Luiz nos anos 
1920. Sua tendência liberal é a mesma da situação governa
mental, tanto ao nível estadual como no nacional. Entretanto, 
aponta a confusão ente o público e o privado, através do uso 
dos serviços públicos com fins eleitoreiros, ao invés de 
servirem para a promoção do bem-estar geral. 

O Estado falha na sua função de criar condições para o 
exercício da cidadania, o que seria possível pela aplicação das 
leis vigentes e pela garantia de segurança, saúde e educação 
para todos. Segundo o periódico, convinha ao Estado conser
var a situação de ignorância e miséria da população, para 
mantê-Ia escravizada. 

A imprensa e a constituição do cidadão: um es
tudo sobre valores e costumes no Jornal A Tribuna 
(Vitória-ES, 1940-1960) 

Lilian Rose Margotto (USP) 
A partir de 1940 inicia-se em Vitória (ES) o processo de 

urbanização, acelerado, na década seguinte, pela instalação de 
indústrias na região. Embora o número de indústrias fosse 
ainda incipiente, favoreceu a vinda de um fluxo migratório 
proveniente da lavoura cafeeira que começava a entrar em 
decadência. O objetivo deste trabalho é analisar a forma como 
o jornal A Tribuna manifesta o impacto causado pela urbani
zação, atuando como difusor de usos e costumes. .. . 

Adota-se, assim, o Jornal local como fonte pnvllegwda 
para se obter um entendimento tanto sobr~ o modo como e~te 
atuava na tentativa de propagar estilos de Vida, seja de maneira 
direta - por meio das suas colunas de conselhos sobre a 
educação de crianças e dicas de etiquetas - ou, subliminar
mente, pelos comentários, ricos em adjetivos, embutidos nos 
textos das ocorrências policiais. Em suma, trata-se de consid
erar o jornal como uma fonte válida para o entendimento de 
aspectos relativos às práticas culturais daquela sociedade. 

Suor e cachaça, São Paulo, início do século XX 
Liane Maria Bertucci (UNICAMP) 
O texto resgata aspectos da luta da imprensa operária 

paulista contra o alcoolismo. Percebido como uma do~nç~, 
combatido através de didáticas históricas cotidianas e, pnncI
palmente, por meio de demonstrações científicas - onde a 
estatística aparecia como destaque - o uso de bebidas alcoóli
cas, notadamente do vinho, comum entre os operários nos 
primeiros anos do século XX, foi um dos temas mais constan
tes das publicações ligadas aos trabalhadores (publicações 
socialistas, anarquistas e comunistas). 

O combate ao alcoolismo foi um dos meios utilizados por 
militantes da classe operária para tentar forjar um trabalhador 



consciente e revolucionário, alguém oposto ao alcoólatra na 
perspectiva dos textos impressos por estes grupos políticos, 
destacando-se entre eles os libertários. 

Os Karitiana no processo dmIesenvolvimento de 
Rondônia nas décadas de 50 a 90 

Lilian Maria Moser (URCA) 
O Estado de Rondônia, inserido no espaço geográfico da 

Amazônia, tornou-se palco de conquistas desde o século pas
sado e intensificou-se recentemente com a política desen
volvimentista do governo federal, cujo objetivo era integrar a 
Amazônia no contexto nacional. Rondônia, por suas carac
terísticas intrínsecas: área federal, terras disponíveis e ligação 
com Centro-Sul, foi selecionada como espaço de ação direta 
do Estado, que interviu num processo dirigido e controlado de 
apropriação e utilização, representando o cenário mais expres
sivo de colonização no âmbito nacional. 

Nesse contexto, situam-se as populações indígenas, no 
caso, elegemos os Karitiana, que na trilha da colonização 
tentam preservar sua cultura e lutam pela sua autodetermi
nação. Para a reconstrução da sua história, foram realizadas 
entrevistas, sendo na sua maioria pessoas mais idosas, que 
vivenciaram a experiência do início do contato com a popu
lação não indígena. Após um longo tempo em contato com a 
sociedade nacional, os Karitiana perceberam o valor de sua 
tradição e por isso a estão retomando com outros significados 
e tentam repassar sua cultura à nova geração. 

A história oral, vem contribuir a revisitar a memória, 
resgatar os seus registros, reconstruir a história e apontar 
novas formas para explicar o presente projetando para o 
futuro. Além disso, contribui na reconstrução de sua identi
dade indígena e a conquista de espaços na sociedade nacional 
para reconhecimento e valorização de sua cidadania. 

A Câmara Municipal de Rio Claro e o Período 
Imperial: a elite cafeeira e a questão da modernidade 

Liliana Bueno dos Reis Garcia (UNESP) 
O presente trabalho tem como objetivo resgatar, através 

da leitura e análise das atas, anais e livros tombos, os primeiros 
anos da história do funcionamento da Câmara Municipal de 
Rio Claro. Deste modo foi possível visualizar a forma como 
os representantes políticos locais, conduziram o processo de 
desenvolvimento sócio-econômico e político de Rio Claro, 
durante o Período Imperial, quando Rio Claro, ainda vila, 
instala em 07 de março de 1845, a sua primeira Câmara 
Municipal. Nesse sentido, a Câmara concentrava em seu 
poder, tanto as funções legislativas como executivas e assim, 
procurou conduzir as bases estruturais da cidade, através dos 
Códigos de Posturas, assim como seu processo de desen
volvimento, calcado na cultura cafeeira. Em nome do pro
gresso a elite local, através de seus representantes políticos, 
na Câmara Municipal, procurou dotar a cidade de todos bene
fícios, demonstrando o compromisso dos mesmos com a 
questão da modernidade, consolidando a vida e a prosperidade 
econômica de Rio Claro, o terceiro maior produtor de café da 
província de São Paulo, no período em questão. 

Baixada Fluminense - ausência e informalidade: 
um estudo de relações políticas 

Linderval Augusto Monteiro (UFRJ) 
Este trabalho tem como finalidade principal a busca de 

uma nova maneira de encarar as relações políticas na Baixada 
Fluminense. Partindo do princípio de que é necessário para a 
modernização dos estudos históricos sobre a Baixada F1umi-

248 

nense a sujeição a uma visão que traga a população operária 
constituída de recentes mobilizados sociais para o centro da 
cena, intentamos, através de um pesquisa que privilegia o 
depoimento oral, situar problemáticas que somente mar
gearam trabalhos acadêmicos anteriores, tais como a ausência 
do poder público, a organização popular difusa que surgiu a 
partir da constatação dessa ausência, a liderança política mar
ginal e a mitologia política vivenciada por esta população, 
mitologia que exprime-se de forma mais acentuada na re
verência à figura do líder marginal. 

A prostituição nas Minas Setecentistas 
Lisa Batista de Oliveira (UFF) 
A compreensão do significado cultural da prostituição nas 

Minas Gerais do século XVIII implica na utilização da cate
goria gênero, através da qual os papéis sexuais são concebidos 
como construções históricas diferenciadas. Essa categoria ao 
incorporar a dimensão das relações de poder às relações entre 
homens e mulheres, possibilita a percepção dos poderes infor
mais femininos permitidos por uma situação de sujeição, que 
nesse contexto histórico devem ser entendidos como contra
poderes sedutores e ilícitos, que resultavam em uma existência 
mais autônoma para as prostitutas mineiras. 

Assim, trata-se de saber como a representação imposta da 
mulher mal-procedida, presente no discurso contido nas 
devassas eclesiásticas, foi incorporada por essas mulheres de 
modo a marcar resistência diante das desigualdades de gênero. 

Portanto, o objetivo principal desse trabalho é a apreensão 
da participação enquanto sujeitos políticos de mulheres 
esquecidas pela história, tendo como referenciais fundamen
tais o feminino acadêmico e a concepção de poder de Michel 
Foucault. 

A vida cotidiana de mulheres. Representações da 
literatura na História 

Luciana de Campos (UNESP) 
Este trabalho tem por objetivo, realizar um estudo da vida 

cotidiana de mulheres consideradas "excluídas" na Idade 
Média: prostitutas, intelectuais e feiticeiras. 

Tendo como fonte primária a Literatura dos séculos XII e 
XIII, mais especificamente a prosa que é muito mais rica que 
a poesia pelo fato de possuir uma determinada "descrição 
histórica" que foge à esta última. 

Comparando História e Literatura, pretende-se verificar as 
diferentes visões de cada uma das duas ciências possui a 
respeito das mulheres medievais. 

A escrita da cidade em "A Capital", de Avelino 
Fóscolo 

Luciana Marino do Nascimento (UFMG) 
O presente trabalho tem por objetivo mostrar, a partir de 

uma leitura do romance "A Capital", de Avelino Fóscolo, as 
diferentes representações da cidade, visto que o espaço urbano 
é privilegiadamente resgatado pelo autor, que propõe uma 
legibilidade de Belo Horizonte em construção, em fins do 
século XIX. Assim, pretende-se assinalar que a cidade, en
quanto ícone da modernidade, é elemento estruturante na 
narrativa de Fóscolo. 

A Revolução mais longa: mulheres e a luta ar
mada nos anos 60/70 

Luciana Regina Pomari (UNIOESTElPR) 



É conhecido a constatação de estereótipos machistas rei
nantes nas organizações comunistas dos anos 60, assim como 
dentro dos grupos armados, que marcaram a opressão das 
mulheres dentro desses grupos políticos. Esses estereótipos 
estão presentes nas considerações sobre a aparência e o com
portamento das mulheres de diversas organizações de 
esquerda, presentes em romances autobiográficos, memórias 
de ex-militantes, etc. 

Mas o ponto fundamental é compreender as repre
sentações construídas por essas mulheres sobre a sua opção 
pela ação cujo endereço era o futuro ideal, preconizado pelas 
teorias socialistas. Pois o imaginários dos anos 60 e 70 é 
centrado na sublimação da conexão entre o socialismo e 
democracia. 

Amores e dissabores: entre a bodega e o cortiço 
Luciane Canto da Rosa (PUC-SP) 
A comunicação tem por objetivo discutir a presença das 

mulheres como sujeitos ativos no universo de luta pela sobre
vivência na cidade de Rio Grande (RS). São mulheres pobres, 
geralmente mulatas, negras ou pardas, trabalham por conta 
própria, como vendedoras ambulantes de doces, balas ou 
outro tipo de alimento que preparam para a revenda. É comum 
encontrar entre os artigos dos jornais, pequenas notas onde 
mulheres oferecem seus serviços como lavadeiras, cozinhei
ras e amas-de-leite. 

Outra atividade que parece surgir como opção de sobre
vivência para a população pobre feminina é a prostituição. São 
inúmeros os conflitos envolvendo as horizontaes, seja nas 
casas de tavolagem, em vendas, botequins ou cortiços. 

Estas imagens que chegam até nós, falam de pessoas 
contestadoras, transgressoras e rebeldes, que procuram de 
diversas formas forjar a sobrevivência neste espaço urbano. 

o mito do herói moderno da utopia ao exílio 
Luci/i Grangeiro Cortez (UECE) 
A questão do exílio é entendida na pesquisa como o 

resultado da negação do exercício dos direitos de cidadania 
com o afastamento do país dos intelectuais que se opõem à 
ditadura militar no Brasil nos anos de 1964 a 1984. Nesse 
período, as alterações ocorridas na estrutura política com o 
golpe militar provocam também a queda na clandestinidade 
dos atores que posteriormente terão de se ausentar do cenário 
político. Partindo da concepção teórica de Bourdieu, a autora 
trabalha com os conceitos de habitus e campo, supondo tratar
se da abordagem teórica mais indicada para compreensão da 
prática e do conteúdo simbólico dos discursos. Além desses 
conceitos, a prática política do flaneur, do conspirador profis
sional em Benjamin, facilitam a compreensão do tipo de 
relações sociais que se estabelecem. A autora adota também 
como abordagem a história de vida temática para compreender 
como os indivíduos internalizam as representações objetivas 
segundo as posições sociais que ocupam no espaço social, não 
só no país como também no exílio. 

Um mundo de ponta-cabeça: resistências e rebe
liões negras no âmbito da Cabanagem 

Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro (PUC-SP - UFAM) 
Esta comunicação pretende refletir acerca de variadas 

práticas de rebeldia e resistências negras que ganharam corpo 
durante a eclosão da Cabanagem na Província do Grão-Pará. 
Procura distinguir no conjunto maior daquela rebelião, ob
jetivos e caminhos programáticos que foram postos em mar
cha por este segmento específico da sociedade amazônica. Ao 
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erigir a própria extinção da escravidão em seu alvo prioritário, 
esses segmentos demonstravam na prática a impossibilidade 
de sustentar o movimento da principais lideranças cabanas 
(Malcher, Vinagre e Angelim), uma vez que também elas 
mostravam-se intimamente comprometidas com a 
manutenção daquela instituição e, portanto, com as estratégias 
de controle e submissão que lhes eram peculiares. Outro ponto 
a ser destacado refere-se a ritualização da violência mani
festada nestas práticas de rebeldia e resistências negras, que 
- refletindo a própria estrutura social vigente -, em geral, 
impunham castigos e punições a seus antigos algozes (em 
especial, senhores e capatazes), correlatos aos que estavam 
habituados a sofrer. A abordagem desse tema emerge à luz das 
listas oficiais de rebeldes presos no porão do navio-prisão 
Defensora, que contemplam diversas e preciosas informações 
para os estudiosos do tema. 

Cooperativismo e Modernização Agrícola no 
Vale do Paranapanema 

Luís de Castro Campos Jr. (UNIMAR) 
Nesta comunicação procuramos discutir o cooperativismo 

no Vale do Paranapanema, em sua porção paulista, analisando 
o processo de modernização ocorrido na agricultura estimu
lado pelo Estado que se iniciou no final dos anos 60, atingindo 
seu clímax na ditadura militar. 

Procuramos analisar como as políticas de incentivo do 
governo militar se manifestaram em uma região do interior de 
São Paulo tendo por base as cooperativas estudadas em três 
municípios que dependem basicamente da agricultura. 

Pentecostalismo e Neopentecostalismo no Brasil: Das As
sembléias de Deus à Igreja Universal do Reino de Deus 

Luís de Castro Campos Ir. (UNIMAR) 
Na presente comunicação temos como objetivo discutir a 

trajetória da pentecostalismo no Brasil analisando sua in
serção em 1910 e desenvolvimento de seus representantes 
clássicos como Congregação Cristã e Assembléia de Deus. 

Como tal movimento tem alcançado um crescimento ex
pressivo, existe uma preocupação dos cientistas sociais em 
discutir a analisar sua forma de crescimento e movimentação 
das camadas mais pobres da população brasileira em busca 
de solução para seus problemas. 

Também vamos analisar o surgimento do neopente
costalimo, movimento que surge a partir dos anos 70 e que 
tem com grandes representantes a Igreja Universal do Reino 
de Deus. As discussões em torno do imaginário religioso tem 
oferecido um campo amplo de pesquisas aos historiadores. 

Pentecostalismo e Neopentecostalismo no Brasil: 
Das Assembléias de Deus à Igreja Universal do Reino 
de Deus 

Luís de Castro Campos Jr. (UNIMAR) 
Na presente comunicação temos como objetivo discutir a 

trajetória da pentecostalismo no Brasil analisando sua in
serção em 1910 e desenvolvimento de seus representantes 
clássicos como Congregação Cristã e Assembléia de Deus. 

Como tal movimento tem alcançado um crescimento ex
pressivo, existe uma preocupação dos cientistas sociais em 
discutir a analisar sua forma de crescimento e movimentação 
das camadas mais pobres da população brasileira em busca 
de solução para seus problemas. 

Também vamos analisar o surgimento do neopente
costal imo, movimento que surge a partir dos anos 70 e que 
tem com grandes representantes a Igreja Universal do Reino 



de Deus. As discussões em torno do imaginário religioso tem 
oferecido um campo amplo de pesquisas aos historiadores. 

Trabalhadores em Educação: o movimento dos 
professores do Rio Grande do Sul (1972-1979) 

Luís Guilherme Ritta Duque (UFRGS) 
Durante o período de 1972 a 1979 o CPERS (Centro de 

Professores do Estado do Rio Grande do Sul) passou por 
profundas transformações, sejam nas suas estruturas, com o 
aparecimento de um perfil sindical na entidade, tanto ao nível 
das reivindicações, quanto ao nível da organização; sejam no 
que diz respeito a seus associados, com a quebra da visão da 
atuação do professor como sacerdócio, visão até então lar
gamente difundida entre o magistério gaúcho, que consistia 
basicamente da negação do exercício do magistério como 
profissão, não considerando o professor como trabalhador. A 
partir dessa quebra da visão de magistério passa-se a ter o 
reconhecimento dos professores como trabalhadores e nota-se 
a formação de um perfil sindical na categoria. Paralelamente 
o período pesquisado mostra no plano político-econômico 
nacional o acirramento da crise econômica nacional, a emer
gência do chamado novo sindicalismo, a abertura política e o 
fim do AI-S. Considerando o panorama exposto acima, esse 
trabalho tem por objetivo detectar que aspectos influenciaram 
e/ou foram decisivos para alterações ocorridas no CPERS 
durante o período pesquisado. 

A presença de Zeus nas tragédias de Ésquilo 
Luiz Cláudio Deulefeu (UFRJ) 
Apresentar as variadas atividades exercidas por Zeus no 

decorrer das Tragédias de Ésquilo. Existem inúmeros Zeus, 
que são explicitados por seus epítetos e que definem a singu
laridade de cada uma de suas intervenções ou súplicas que lhe 
são endereçadas. Partindo do contexto social e religioso da 
Atenas Clássica do tempo de Ésquilo buscar compreender a 
influência de Zeus na vida dos cidadãos gregos. 

Pela invocação do Santo Nome: uma análise das 
"Atas dos synodos e classes do Brasil, no século XVII, 
durante o domínio Hollandez" 

Luiz Felipe Vieira Ferrão (UERJ) 
"". O D. presidente fez uma investigação sobre o estado 

das egrejas do paiz, quanto ás orações, o serviço de comunhão, 
o exercicio da disciplina ecclesiastica, o funcionamento dos 
consistórios, o registro das atas, o numero de membros, a visita 
domiciliar para o serviço da comunhão e outros materias 
concernentes. E como encontrasse faltas em muitas dellas foi 
resolvido corrigil - as muito seriamente." 

Observando este trecho, podemos ver a preocupação 
destes homens, ou melhor servos de Deus, com o seu serviço 
eclesiástico. Ao invocar o santo nome, estes homens ini
ciavam um trabalho titânico de conversão que não se utilizava 
da força. Dos métodos utilizados as suas dificuldades e as suas 
soluções é que procuraremos analisar nesta comunicação, que 
pretende desenvolver as diversas implicações historiográficas 
sobre a questão da tolerância no Brasil holandês e as particu
laridades de uma colônia onde irão atuar dois grupos de 
pensamento bastante antagônicos como os Predicantes e seus 
rivais, os Comerciantes. 

A metrópole cinqüentenária: fundamentos do sa
ber arquitetônico e imaginário social da cidade de 
Belo Horizonte (1897-1947) 
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Luiz Mauro do Carmo Passos (UFMG e lZABELA 
HENDRIX) 

Partindo da imagem de uma transformação da cidade nos 
anos 30 e 40, enunciada pelas publicações por ocasião do 
Cinqüentenário (1947), esta dissertação de mestrado trata da 
relação desta transformação com o plano inicial da Capital" 
problematizando até que ponto estas transformações - rela
tivas à função e à forma urbana - consistiriam numa ruptura 
dos pressupostos e diretrizes formuladas por este plano, ou se 
elas poderiam ser compreendidas como uma possibilidade 
aberta pelo próprio Plano. 

O primeiro capítulo investiga os discursos publicados nas 
comemorações do Cinqüentenário, relativos às transfor
mações dos papéis, da fisionomia e dos modos de construção 
da cidade. Numa volta às origens, o segundo capitulo trata da 
questão da localização da Nova Capital, identificando os 
objetivos e papéis que deveria cumprir na ordenação do 
território do Estado. No terceiro capítulo, são examinados os 
fundamentos e procedimentos de elaboração da Planta Geral 
da Nova Capital (1895), as etapas de sua implementação, o 
controle da ocupação da cidade e as perspectivas de seu 
crescimento futuro. O quarto capítulo trata da transformação 
da cidade nos anos 30 e 40 - a mudança dos papéis da capital, 
a expansão urbana, as obras de remodelação, as modificações 
do regulamento das construções e os novos modos de edifi
cação - aspectos que constituíram os marcos da transfor
mação da capital em metrópole no período. 

Várzea do Capibaribe: O processo de urbanização 
dos arredores do Recife 

Luiz Severino da Silva Júnior (UFPE) 
A partir de 1850, a cidade do Recife começa a sofrer 

alterações bruscas em sua paisagem. As novas estradas abertas 
em terra ligam com mais eficiência o centro da cidade às 
povoações dos arrabaldes e estes ao interior do Estado. A rede 
fluvial já não é mais a principal via de deslocamento de grande 
parte da população, que agora não tem que esperar pela maré 
para melhor se deslocar. Passando a utilizar as estradas abertas 
para a construção de linhas Férreas como caminho e, mais 
tarde, se servirá de um sistema de transporte urbano mecani
zado (o segundo do Brasil) em substituição ao bonde puxado 
a burro. 

Assim, na segunda metade do século XIX, estas ino
vações, juntamente com a alteração do sistema canavieiro de 
produção, com a implantação das Usinas, e o aumento popu
lacional, modificam a paisagem fortemente rural dos arre
dores do Recife. Onde os antigos e pequenos engenhos não 
podendo concorrer com as novas áreas produtoras estabeleci
das no interior do Estado, vão pouco a pouco sendo desmon
tados e suas terras loteadas e vendidas. A Várzea do 
Capil;>aribe, antiga área produtora rural, que ainda circundava 
o Recife do século XIX e hoje integra a paisagem urbana da 
cidade, foi por nós escolhida como exemplo deste processo de 
urbanização do antigo meio rural. 

A violência contra a criança no interior da família 
Luiza Pereira Monteiro (UFG) 
A violência contra a criança e o adolescente no. espaço 

familiar, desmascara a família como o âmbito do sagrado e de 
resguardo para os chamados indefesos. A pesquisa realizada 
em Goiânia, através dos Conselhos Tutelares dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, revela que 81,7% dos violadores 
de crianças e adolescentes no interior da família são os 
próprios pais, e que 64,6% das vítimas desses, são menores de 



12 anos. Desses 34,6% situam-se na faixa etária de O a 4 anos. 
Apresentar resumidamente as conexões explicativas dessa 
parte do trabalho e sua relação histórica com a cidadania é o 
objetivo dessa comunicação. 

o evanescente e o eterno no conceito de moderni
dade 

Luiz Carlos Ribeiro de Sant'Ana (UFRJ) 
O presente ensaio é fruto do trabalho que vimos realizando 

no desenvolvimento de dissertação de mestrado intitulada: 
"Sob o Signo da Modernidade; a constituição de uma utopia 
brasileira em torno da participação do Brasil, como um igual, 
no concerto das nações modernas". Elaboramos aqui, pontu
almente, uma breve discussão conceitual em cima de "A 
Condição Pós-Moderna", de David Harvey, e do uso ques
tionável que este faz de Baudelaire. Assim procedendo, 
acreditamos identificar um "erro" produtivo em Harvey; um 
erro bom para se pensar. 

A constituição da sociedade civil no Brasil Repub
licano: análise da cidadania no discurso político de 
Rui Barbosa 

Manoel José Ávila da Silva (Centro Educacional La 
Salte de Ensino Superior) 

Analisando a definição da cidadania presente no discurso 
político de Rui Barbosa e comparando-a com a noção implan
tada no Brasil, quando da Proclamação da República (1889) 
e na República Velha (1889-1930), procura-se estabelecer as 
deficiências da segunda definição no que tange ao esta
belecimento de um sistema político que promovesse um 
aumento da representatividade e a participação político-elei
toral da população. Duas versões encontram-se em choque: 
uma oriunda das idéias apresentadas por Rui Barbosa, minis
tro da Fazenda do Governo Provisório Republicano (1889-
1891) e candidato da oposição nas eleições de 1910 e 1919; 
outra apresentada pelo arranjo político da Política dos Gover
nadores. A primeira, mais abrangente, trazia consigo a possi
bilidade de uma maior organização da Sociedade Civil, e 
conseqüentemente maior participação da população. A 
segunda, excludente e discricionária, permitia somente uma 
pequena participação política e pressupunha uma Sociedade 
Civil organizada pelo Estado. 

o Jardim Histórico Praça Hidráulica Guaibense: 
Origens, implantação e desenvolvimento 

Manolo Silveiro Cachafeiro (PUCRS) 
O Jardim Histórico Praça Hidráulica Guaíbense tem suas 

origens na ultima década do século XIX, por ocasião da 
inauguração da Companhia Hidráulica Guaíbense, respon
sável pelo abastecimento de água da cidade de Porto Ale
gre/RS. O Jardim localizado nos altos do Morro Ricaldone 
(atual bairro Moinhos de Vento) distribuía-se pelo entorno dos 
tanques de decantação, isto é, na frente da área (antiga Av. 
Moinhos de Vento), lateral (Rua Fernando Gomes) e fundos. 
Em 1907, a municipalidade de Porto Alegre, encampa a Cia. 
Hidráulica Guaíbense. Na década de 1920 inicia-se obras de 
melhoramentos no sistema de distribuição e tratamento de 
água da cidade (construção de novo sistema de filtros, de 
reservatório subterrâneo, de prédios e laboratórios) ocorrendo 
assim, as primeiras alterações no desenho original do jardim. 
O presente trabalho visa resgatar o projeto original bem como 
as alterações ocorridas, através de fotografias, depoimentos, 
plantas, etc. 
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A construção do heroísmo militar no Brasil 
Manuel Domingos Neto (UFCE) 
Nas últimas décadas diversos aspectos têm sido considera

dos nos estudos da atuação política dos militares brasileiros. 
Entretanto, apenas incidentalmente a imagem heróica com a 
qual os oficiais se apresentaram na cena política foi levada em 
consideração. Partindo da idéia de que essa imagem foi fun
damental para a legitimação das atitudes políticas dos oficiais, 
apresento os resultados de uma pesquisa sobre o processo 
constitutivo dos heróis militares brasileiros. 

A luta armada contra o agressor estrangeiro é, por excelên
cia, o cenário para o surgimento dos grandes heróis. As 
credenciais obtidas na Guerra do Paraguai foram decisivas 
para o sucesso da intervenção política dos oficiais que resultou 
na implantação da República. Tendo em vista a pequena 
tradição de guerra externa do país e considerando que alguns 
conflitos internos importantes, como o de Canudos e o do 
Contestado, apresentaram sérias limitações para o surgimento 
de heróis assimiláveis pela opinião nacional, concentrei a 
atenção no movimento tenentista, notadamente na Coluna 
Prestes, onde emergiram nomes de indiscutível destaque na 
vida brasileira durante o século XX. Sustento a tese de que o 
oferecimento de heróis ao país foi o resultado mais palpável 
da Coluna. Buscando avidamente a legenda heróica os revol
tosos cuidavam de apropriar-se de um atributo fundamental 
na disputa por posições privilegiadas no jogo político. 

De Rua Formosa a Barão do Rio Branco 
Manuelina Maria Duarte Cândido (UECE) 
O presente trabalho é um sub-projeto do Programa de 

Arqueologia Urbana para Fortaleza, que vem sendo desen
volvido pelo Núcleo de Estudos de Etnologia e Arqueologia 
da Universidade Estadual do Ceará (NEENUECE) e que tem 
como objetivo diagnosticar área de potencial arqueológico na 
cidade e elaborar o mapa temático de valoração arqueológica 
do subsolo urbano. 

A Rua Formosa, atual Barão do Rio Branco, é testemunha 
das sucessivas ocupações da vila e cidade de Fortaleza. Sendo 
das mais antigas e centrais, viu o tecido urbano expandir-se e 
alinhar-se; e incorporou a tendência de substituição paulatina 
do uso residencial pelo comercial, fazendo as vezes de registro 
material da evolução urbana. 

A metodologia adotada seguiu os critérios propostos por 
Carver (CARVER, 1982); ambiente, seqüência, estrutura e 
vestígios, segundo os quais é possível prever a qualidade do 
depósito arqueológico. Após levantamentos bibliográficos, 
iconográficos e cartográficos, fizemos prospecção em campo 
com preenchimento de fichas lote por lote, documentação 
fotográfica e coleta assistemática de material arqueológico; e 
análise laboratorial do mesmo. Finalmente, chegamos a qua
tro diferentes níveis de valoração arqueológica do subsolo 
que, rebatidos em mapa (escala 1 :2000), compõem importante 
instrumento para ações educativas e de defesa do patrimônio 
arqueológico. 

Imagens de vida, trabalho e arte - a Coleção de 
Imaginária do Museu de Sobral-CE 

Manuelina Maria Duarte Cândido (UECE) 
Este trabalho tem como objetivo a análise da Coleção de 

Imaginária do Museu Diocesano Dom José (Sobral-CE) sob 
o ponto de vista da sua interpretação enquanto registro da 
história local e, portanto, documentos primários. Esta perspec
tiva surge no horizonte dos novos objetos passíveis de análise 
pelo historiador, extrapolando a realidade documental escrita 



e possibilitando a compreensão de uma vasta gama de bens 
patrimoniais como fonte de pesquisa histórica. 

Tendo como suporte a Documentação do acervo do Museu 
- que foi efetuada em 1994 e conta de fichas individuais das 
peças, com dados objetivos de identificação acrescidos de 
análises estilísticas e iconográficas - e estudos bibliográficos 
referentes tanto à Museologia e à cultura material como à 
historia sobralense, voltamos à análises das fontes - imagens 
sacras, no caso - numa busca de novas informações sobre a 
Coleção e sua relação com a história local. É portanto, um 
trabalho que se insere no âmbito da interdisciplinaridade, 
podendo contribuir também para experiências museológicas 
futuras, que pretendam se basear na contextualização dos 
objetos e no compromisso com a educação patrimonial. 

Antropologia e História: redimensionamento de 
paradigmas e um convite à congregação festiva 

Mara Regina do Nascimento (FAPERGS) 
Considerando que as ciências sociais e humanas vivem 

hoje uma crise de paradigmas, quer-se lançar um olhar sobre 
os objetos de estudo da História e da Antropologia, neste final 
de milênio, quando assistimos a racionalidade da moderni
dade agonizar. O estudo das diferenças culturais entre as 
sociedades foi, até a década de 80, interesse exclusivo dos 
antropólogos, enquanto que aos historiadores eram reservadas 
análises de mudanças histórico-sociais compreendidas a partir 
de uma longa dimensão temporal. Com o surgimento da 
chamada Nova História Cultural, os paradigmas são redimen
sionados e a História torna-se mais antropológica e a Antro
pologia mais histórica, a ponto de não haver mais a 
possibilidade de optar entre uma ou outra modalidade de 
análise. 

A festa, fenômeno social que sempre recebeu um 
tratamento analítico especificamente antropológico, pode ser 
vista agora também como um campo histórico-cultural impor
tante para o estudo da história de uma sociedade ou de uma 
nação. No Brasil, ela pode ser tomada como um ângulo 
possível de análise histórica da sociedade brasileira e também, 
indo mais além, do processo de formação da cidade brasileira. 

Cidadania e Prática Política: a visão do Partido 
Liberal de Pernambuco 

Marc Jay Hoffnagel (UFPE) 
Este trabalho trata das práticas políticas no final do Im

pério. Especificamente, analisa as visões conflitantes do Par
tido Liberal em Pernambuco na década de 80 a respeito do 
problema do relacionamento entre o cidadão e o sistema 
político. 

Esta divisão resultou na formação de dois partidos Liberais 
- o Partido Liberal Democrata e o Partido Liberal. 

Colégio Arnaldo 84 anos - Belo Horizonte 100 
anos 

Marcelina das Graças de Almeida (C/Artes Projetos 
Culturais) 

Tendo em vista a comemoração do Centenário da capital 
mineira, o Colégio Arnaldo, Instituição educacional presente 
na cidade desde 1912, pretende, ao rememorar suas lem
branças e história, contribuir para o processo reflexivo acerca 
dos cem anos de existência de Belo Horizonte. 

O Colégio possui um projeto de pesquisa que pretende 
realizar uma análise vertical em relação à sua instalação e 
permanência na cidade e que permite lançar um olhar diverso 
acerca da história da capital mineira. 

O projeto foi idealizado por uma equipe de profissionais 
do Colégio Arnaldo e está sendo desenvolvido em parceria 
com a Cf Arte Projetos Culturais. 

o espaço da morte na capital mineira: um ensaio 
sobre o Cemitério de Nosso Senhor do Bonfim 

Marcelina das Graças de Almeida (UFMG/PBH) 
Inaugurado no dia 08 de fevereiro de 1897, o Bonfim 

comemora junto com Belo Horizonte, o seu centenário. Local 
pleno de significações que perpassam pelos dogmas, super
stições, lendas e verdades, o cemitério atravessou, junto com 
seus habitantes, as transformações que a cidade viveu durante 
esses cem anos. 

Muito pode ser lido e interpretado a partir das análises 
elaboradas do universo emblemático que envolve o Cemitério 
do Bonfim. 

É nosso objetivo apontar os caminhos que temos percor
rido em nossos estudos acerca desse lugar que muito nos tem 
revelado a respeito dos homens, da cidade e das relações que 
têm sido estabelecidas entre o viver e perecer. 

As Conferências Populares da Glória e a con
strução da memória 

Marcelo do Prado Lopes (UFRJ) 
As Conferências Populares da Escola da Glória foram 

criadas no ano de 1873 por iniciativa do Senador Saquarema 
Manuel Francisco Correia com o objetivo de ilustrar o povo 
através de diversos assuntos que eram abordados pelos con
ferencistas. Tal decisão se manifesta como mais uma tentativa 
de civilizar a partir das luzes como desejava a geração dos 70 
e com seu bando de idéias novas. 

Entretanto, este trabalho pretende fazer um recorte na idéia 
da História que permeia as conferências entre os anos de 1873 
a 1884. Intentaremos também vislumbrar por que caminhos 
se pensava a disciplina que no dizer de um conferencista era 
luz da verdade e mestra da vida e que elementos eram entendi
dos como norteadores do trabalho do historiador na con
strução da memória nacional. Por fim verificaremos em que 
medida as conferências se enquadravam no corpo de idéias 
fundadas nos conceitos de civilização e progresso do final do 
século XIX. 

A festa do Largo da Casa de Detenção: um proc
esso civilizador para os súditos do Rei do Congo, o 
avesso da cidadania como controle dos confrades 
negros 

Marcelo Mac Cord (UFRJ) 
Entendermos o processo de construção da cidadania, entre 

outros, é termos em perspectiva a viabilidade da participação 
política. A quem o projeto Imperial brasileiro possibilitaria tal 
participação? Legitimamente coisificado, o escravo assumiria 
um papel passivo e apolítico? 

Buscaremos pontuar essas questões tendo como objeto de 
estudo as irmandades de pretos (um dos poucos locais de 
sociabilidade que não fossem as senzalas, o ganho, o eito), 
mais especificamente as coroações dos Reis de Congo, con
firmadas pelas autoridades policiais. 

A dialética do prazer: projeções e produções cine
matográficas cariocas em sua Belle Époque 

Marcelo Pais Tabachi Furtado (Secretaria 
Municipal de Educação - RJ) 
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A realidade fílmica realiza-se no encontro pressuposto da 
projeção com o espectador, que entra em contato com as 
imagens do subconsciente desejável que habita cada obser
vador, seja na relação com um dos personagens ou na simples 
prática de voyerismo. As salas ficavam lotadas, nas primeiras 
horas da noite, com as consideradas figuras dignas da so
ciedade para compartilharem suas masculinidades nas pro
jeções dos "stages films" e, nas "películas softs nacionais". 
Estes filmes eram proibidos pelas autoridades municipais, os 
empresários do ramo ignoravam essas proibições. Já os filmes 
de crítica política e social eram retirados de cartaz sem nen
huma advertência prévia. 

Lima Barreto e Monteiro Lobato: o texto enga
jado 

Márcia Mascarenhas de R. Ca11U1rgos (USP) 
O objetivo deste trabalho é analisar os pontos comuns da 

produção jornalística de dois autores contemporâneos, um do 
Rio de Janeiro, outro de São Paulo, no primeiro quartel do 
século XX, quando a nação ainda buscava estabelecer sua 
identidade como Estado. Neste momento de transição em que 
se delineavam os limites da cidadania, Lima Barreto e Mon
teiro Lobato representam, cada um a seu modo - e dentro de 
contornos próprios e específicos ditados por sua extração de 
classe - o escritor militante que utiliza a palavra como 
instrumento de compreensão da realidade, visando interferir 
concretamente no pensamento e no comportamento coletivos. 
Extrapolando a função de literatos, para transformarem-se no 
intelectual orgânico conceituado por Gramsci, onde o homo 
faber não se separa do homo sapiens, redigiam artigos cujo 
objetivo não era apenas entreter ou distrair - e muito menos 
buscar estilizações a partir de conceitos estéticos abstratos. 
Em uma linguagem direta e de fácil compreensão, repletos de 
agudas críticas políticas e sociais, seus textos constituíam 
armas permanentes de combate, atuando como veículo de 
conscientização e de esclarecimento do público na esfera dos 
direitos civis. 

História e fontes orais: a memória de militantes e 
estudantes do interior paulista na década de 60 

Márcia Pereira da Silva (UNESP) 
A década de 60 é plena de reivindicações sociais: estudan

tes, intelectuais, artistas e integrantes partidários lutaram por 
mais liberdade de expressão e melhores condições de vida. 
Franca, município do interior paulista, não foi exceção. En
contramos na cidade diversas pessoas que se envolveram nas 
manifestações da época. Várias organizações destacam-se 
nesses anos: uma unidade do CPG, Grêmios Estudantis, Di
retórios Acadêmicos, a UESF - União dos Estudantes 
Secundários de Franca e outras. Este trabalho pretende, 
através da fala dos próprios participantes, verificar a estrutura 
e abrangência desses acontecimentos na cidade. Pretendemos, 
acima de tudo, perceber como os atores viram sua própria 
atuação e como esses fatos ficaram registrados na memória de 
cada um deles. 

Uma pequena mostra da aproximação teórico
metodológica entre a música e a história 

Márcia Ramos de Oliveira (UNIJUÍ-RS) 
Este resumo pretende apenas apresentar algumas das per

spectivas possíveis encontradas quando da aproximação entre 
as formas de interpretação da análise musical e histórica. Tal 
preocupação encontra-se vinculada à coordenação de um pro
jeto de pesquisa, História e musica: uma aproximação 
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possível, que propõe a aproximação teórica e prática entre as 
duas disciplinas. 

Entre os autores consultados, pôde-se chegar a definição 
de três grandes ênfases que apresentam como ponto de partida 
a reflexão acerca da produção musical e seus possíveis víncu
los com a historicidade. Como primeira corrente a ser citada 
encontra-se a chamada história social da música. Tem como 
característica a denúncia acerca das histórias da música, mui
tas delas consideradas por tal perspectiva uma história de 
estilos musicais. Reclama a vinculação dos fenômenos musi
cais ao seu contexto histórico específico, assim como reivin
dica a presença dos historiadores de ofício neste trabalho. 
Outro grupo importante a ser citado encontra-se relacionado 
entre três formas de análise das experiências musicais: a 
musicologia, a crítica musical e a etnomusicologia. Estas três 
grandes áreas são consideradas estudos especializados da 
música. A musicologia tem como objeto de estudo a música 
erudita ocidental, antes de 1900; a crítica musical ocupa-se da 
música erudita ocidental depois de 1900; e a etnomusicologia 
amplia seu universo tendo como interesse a musica não-oci
dental e a música ocidental fora da tradição de elite, chamada 
folclórica ou popular. Estes grupos de estudo podem ainda 
encontrar-se sobrepostos enquanto perspectivas filosóficas e 
ideológicas em suas análises. Uma terceira corrente merece 
ser mencionada, pela aproximação entre o campo de estudo 
da música e da história. trata-se dos trabalhos de crítica à 
produção musical, que deixava de ser vista apenas do ponto 
de vista da obra de arte, para ser inserida no contexto do 
sistema capitalista, também como alvo de compra e venda. 
São os trabalhos relacionados a história da indústria cultural, 
envolvendo autores como Walter Benjamin e Adorno. 

A partir da apresentação destas importantes tendências 
acerca da análise musical em sua inserção histórica, o citado 
projeto de pesquisa propõe-se a repensar sua crítica e pro
dução e a levantar novas maneiras de perceber tal tema. 

Estética e cientiflcismo na representação da reali
dade (século XIX) 

Márcia Regina C. Naxara (UNIMEP) 
Pretende-se abordar alguns aspectos relativos aos 

cruzamentos entre a estética e a política nas representações do 
Brasil, em especial na segunda metade do século XIX, tendo 
em vista a crescente expansão do cientificismo e naturalização 
do mundo social, que exerceram um peso bastante significa
tivo nas formulações políticas sobre o país e no imaginário 
sobre sua identidade. 

A higiene pública e a medicina científica: a vitória 
de um projeto no Rio de Janeiro 

Márcia Vianna Gaspar (UERJ) 
O trabalho tem como objetivo estudar a imposição de uma 

concepção higiênico-científica sobre a Medicina de cunho 
tradicional, na passagem do século XIX para o XX, no Rio de 
Janeiro. 

Partimos da idéia, já desenvolvida em trabalhos anteriores 
de que a higiene pública, uma das faces da Medicina Social 
foi articulada como forma de poder político do Estado, que 
evoluiu para o controle cada vez mais forte do corpo. 

Com base em alguns documentos e bibliografia se
lecionada analisaremos como se processou a anteposição dos 
discursos empírico e científico, em relação à higiene pública, 
acabando por predominar o segundo, através de um projeto 
político autoritário que a República favoreceu pela imposição 
de uma ideologia inspirada, principalmente, no positivismo 



redundando no abandono gradativo de práticas tradicionais 
pelo poder público. 

A idéia de pobreza no Rio Grande do Sul no início 
do século XIX 

Márcio da Silva Ezequiel (UFRGS) 
A comunicação tem sua problemática centrada no resgate 

da idéia de pobreza que permeava a sociedade rw-grandense 
na sua gênese e na apropriação militar de seu espaço político, 
no despontar do século XIX, a partir de fontes documentais 
da época, tais como inventários, requerimentos e relato de 
viajantes. Tal estudo justifica-se por um posicionamento 
pouco explorado pela historiografia no trato destas fontes: a 
interpretação e as possíveis leituras do documento a partir do 
imaginário daqueles agentes históricos, conforme abordagem 
teórica proposta pela Nova História Cultural. Identificamos, 
assim, o pobre no pequeno e médio proprietário que, segundo 
o pensamento do período abordado, recorria às autoridades 
com o intuito de aumentar suas pequenas extensões de terra 
ou garantir a posse que lhe desse a subsistência. Destacamos 
ainda a associação da miséria às péssimas condições encon
tradas por soldados em campanha. No que se refere às áreas 
urbanas, depreendemos dos relatos dos viajantes que a po
breza estava associada, nas pequenas vilas emergentes, à 
rusticidade das casas e palhoças as quais eram habitadas por 
operários de vários ofícios e pescadores. 

o recrutamento para a Guerra do Paraguai: ca
tiveiro do desejo 

Márcio Lucena Filho (UFPB) 
1864: O naufrágio da diplomacia no cenário movediço da 

região do Prata, marcou o início de uma guerra que se 
prolongou até 1870, envolvendo o Brasil, Argentina e Uruguai 
contra o Paraguai. O súbito desenrolar do novelo das tensões, 
não permitiu ao Estado brasileiro construir uma vontade de 
guerrear. A guerra não envolveu forças regionais, mas Estados 
Nacionais. Necessitou-se, portanto, de um recrutamento a 
nível nacional, devido às proporções da guerra e à incapaci
dade da região de suprir de armas e homens o palco do 
conflito. À época da eclosão da guerra havia um Exército 
debilitado e sem expressão política e social. A criação da 
Guarda Nacional, em 1831, expressou o pensamento da elite 
no sentido de erradicar o Exército. Além disso, o soldado ou 
praça tinha sua imagem associada à do bandido. O simbólico 
do Exército estava manchado com as tintas fortes da negativi
dade. Essas dificuldades, entretanto, foram superadas pelo 
Estado, uma vez que conseguiu seduzir um grande contin
gente para os Batalhões de Voluntários da Pátria que, a partir 
de 1867, representou o maior número de alistados para a 
Guerra do Paraguai. No decorrer do curso de mestrado pre
tendo: analisar o recrutamento na província de Pernambuco; 
entender os mecanismos e estratégias de sedução do Estado e 
da Imprensa para se construir uma mentalidade beligerante; e, 
ainda, perceber a estruturação do discurso que objetivou (re) 
significar a imagem do recrutado para as fileiras do Exército. 

o corpo feminino e a Nação na iconografia de 
Goya 

Márcio Pizarro Noronha (UNISINOS) 
Trata-se de parte de uma pesquisa para Tese de Doutora

mento em História Ibero-Americana a ser defendida na PUC
RS, visando apresentar um estudo da articulação feita pela 
pintura do final do século XVIII e primeira metade do XIX 
entre a representação pictórica do corpo feminino e as di versas 
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significações ocupadas pela idéia de nacionalidade. Neste 
texto, procuro apresentar a recodificação da posição social da 
mulher na sociedade ibérica como parte integrante das preocu
pações intelectuais e artísticas da chamada intelligentsia lib
eral. As mulheres figuradas na pintura serão formas modelares 
tanto para a representação da comunidade imaginada da 
Nação - as alegorias da nacionalidade que utilizam a figura 
feminina, tendo como marco político-simbólico o advento da 
Revolução Francesa -, da idéia de uma territorialidade na
cional significada pelo corpo feminino - o nu e as pinturas 
e gravuras de guerra, onde a mulher sempre é figura prepon
derante -, e, do lugar designado à mulher entre a Tradição e 
a Modernidade nos quadros culturais da sociedade ibérica 
espanhola. 

Percepção e frequentação dos espaços naturais na 
cidade de Porto Alegre: imagens e imaginação do 
ambiente e a formação do espaço público 

Márcio Pizarro Noronha (UNISINOS) 
Este trabalho é uma pesquisa que está sendo realizada 

dentro do Projeto CAPES/COFECUB de História Comparada 
das Sociedades Urbanas: política urbana e dimensão cultural 
das cidades brasileiras e francesas, do Núcleo de Estudos do 
Rio Grande do Sul. Se orienta pela diretriz da pesquisa das 
políticas sociais e da formação do espaço público - aqui, 
especificamente, os parques, praças e zonas de lazer e bal
neários - e pela formação do próprio público através das 
categorias de percepção e frequentação. Nos modos de 
freqüentar o que se demarca é um campo representacional e 
de práticas do espaço natural que permitem aceder as imagens 
que os diferentes grupos sociais fazem e o modo como experi
mentam a natureza, dando-lhe valor e significado. A natureza, 
suas imagens e sua história, se tornam um lugar de problema
tização para a formação do público enquanto indivíduo e 
enquanto cidadão, numa zona de interface entre a organização 
político-administrativa da cidade e o que é experienciado 
pelos seus habitantes. 

o serviço de saúde na Guerra do Paraguai 
Marco Antônio Cunha (UER}) 
Na Campanha da Tríplice Aliança, contra o Paraguai na 

segunda metade do século XIX, os rigores da guerra, após 
certo período, fizeram com que os soldados, abatidos pela 
fome, pela fadiga e expostos à adversidade do tempo começas
sem, desde cedo, a povoar os Hospitais de Sangue. Pelo exame 
de documentos esclarecedores sobre o quadro sanitário do 
Império, os meios disponíveis e os procedimentos adotados, 
pretendemos avaliar a organização e o desempenho do Serviço 
de Saúde do Exército, por ocasião daquele conflito. 

Tristão de Alencar Araripe Júnior e a Molecagem 
Cearense 

Marco Aurélio Ferreira da Silva (UECE) 
Este trabalho tem como finalidade tentar compreender o 

que se chamou de Ceará Moleque. Alcunha esta que procurava 
definir o ethos cearense. 

Através de textos, sejam eles literários, crônicas, históri
cos ou informes de jornais, publicados no século XIX e em 
trabalhos recentes sobre a temática, tentaremos desvendar os 
possíveis significados, ou melhor, as várias faces assumidas 
por esta definição dada ao povo cearense. Analisaremos os 
discursos daqueles que constantemente invocaram e/ou invo
cam a idéia da molecagem cearense. 



Daremos, ainda, uma atenção maior à obra de ficção do 
crítico e literato Tristão de Alencar Araripe Jr., O Cajueiro do 
Fagundes (1911), pois percebemos no seu intertexto uma 
possível justificativa para a criação de um mito de origem no 
que se refere a molecagem cearense, tendo no personagem 
Bartolomeu Fagundes o seu lídimo representante. 

Enfim, pretendemos compreender uma possível con
strução de uma identidade local. 

Virtudes e vícios na política: o Príncipe perfeito 
segundo Richelieu, Luís XIV, La Bruyere e Bossuet 

Marcos Antônio Lopes (UNIOESTE) 
Essa comunicação em por objetivo discutir as diferenças 

de enfoque e as transformações verificadas no domínio da 
imagem do príncipe a partir da segunda metade do século 
XVII. O propósito é demonstrar que, na esfera das virtudes 
reais, verificou-se transformações significativas que, cu
riosamente, levaram à exaltação de valores predominante
mente morais No final do reinado de Luís XIV. Nesse sentido, 
este trabalho contradiz uma série de estudos que têm apontado 
a predominância de valores essencialmente políticos, numa 
tendência de secularização do pensamento político Ocidental. 

Capelães de irmandade e vida associativa na 
Capitania de Minas Gerais 

Marcos Magalhães de Aguiar 
Na análise do papel social das irmandades de negros e 

mulatos, a consideração das relações entre capelães e irman
dades no contexto da estrutura administrativa dessas asso
ciações e, em nível mais abrangente, das relações 
Igreja/Irmandades, tem chamado atenção dos historiadores da 
vida confrarial colonial. Nosso propósito consiste na 
abordagem da questão a partir de estudo de caso centrado em 
Vila Rica. Procura-se levantar algumas linhas determinantes 
da autocompreensão de capelães em Minas colonial a partir 
de uma aproximação das condições de exercício do sac
erdócio, particularmente dos limites mais gerais das carreiras 
eclesiásticas. A seguir, pretende-se esclarecer as expectativas 
confrariais em relação aos capelães e suas respostas a essas 
demandas para então situar a posição e papel desses clérigos 
no interior dos conflitos Igreja/Irmandades. 

Conquista da costa leste-oeste brasileira. Uma 
política filipina 

Marcos Paio Pedrosa Costa (UFPE) 
A morte do jovem D. Sebastião, em batalha contra os 

mouros em Alcacer-Quebir, ocasionou o curto reinado de seu 
tio, o Cardeal D. Henrique, que morreu deixando vago o trono 
português, logo ocupado por Felipe II de Espanha. Dá-se 
então, o período de união das coroas lusa e espanhola (1580-
1640). Esta união é de extrema relevância para a História do 
Brasil, ainda que este referido período seja pouco estudado na 
nossa historiografia. O presente estudo tem objetivo observar 
as ligações e implicações da União Ibérica e o impulso, a partir 
de então, à conquista da costa leste-oeste brasileira em 1580 
pela formação das entradas e bandeiras a 1612 (conquista do 
Ceará). Desta forma, analisaremos a conquista da Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Ceará, por portugueses e espanhóis, de 
modo a observamos se houve uma política de fato por parte 
dos Felipes à conquista da costa leste-oeste, que em grande 
parte é uma política de ocupação de terras contra os franceses 
e os índios a estes associados. A pesquisa encontra-se em fase 
inicial: coleta de dados em fontes primárias - manuscritas e 
iconográficas (Divisão de Pesquisa Histórica - UFPE) e 
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secundárias -livros, teses, artigos e crônicas da época, o que 
resultará na produção de monografia. 

Soldados, pardos e negros no levante de fevereiro 
de 1823 no Recife 

Marcus J.M. de Carvalho (UFPE) 
Infeliz da Pátria em que o Soldado é filósofo. Essa sen

tença, dita por Frei Caneca, resume a sua crítica ao levante 
militar de fevereiro de 1823, liderado pelo Capitão Pedro 
Pedroso. Naquela ocasião, os soldados tomaram o Recife, 
misturando-se aos pardos e negros, promovendo algazarras, 
roubos e muita confusão. Representante do pensamento ilus
trado mais radical, Frei Caneca" todavia não concordava 
coma insatisfação dos pardos do Recife naquele momento, 
como deixou claro em seus escritos. A historiografia tem 
trabalhado esse episódio, como um a mais entre outros tantos 
motins militares ocorridos no Recife, na primeira metade do 
século passado, resultantes das tensões estruturais da época. 
O objetivo dessa comunicação é, a partir de fontes primárias, 
utilizar aquele episódio como um prisma através do qual se 
pode ver um pouco mais das alternativas populares, digamos 
assim, aos vários projetos de Independência tramados em 
Pernambuco naqueles anos entre 1817 e 1824. 

D. João Nery, Bispo de Campinas e o Seminário 
de Santa Maria como instrumento da Romanização 
(1913-1919) 

Marcus Levy Albino Bencostta (UFPR) 
No Brasil, até meados do século XIX, não eXistiam 

seminários tridentinos para a formação do clero. Somente com 
a ação dos bispos ultramontanos. D. Romualdo Seixas, pre
lado da diocese de Salvador, D. Antônio Ferreira Viçoso, da 
diocese de Mariana e D. Antônio Joaquim de Melo, da diocese 
de São Paulo, todos eles, especialmente os dois últimos, 
perceberam que era quase impossível reformar o clero sem 
criar seminários tridentinos. Para eles, os seminários 
fechados, onde os internos entravam antes da puberdade, para 
não conhecer a maldade do mundo, isolando-os do convívio 
social em um procedimento e eficaz na formação de um clero 
moralizado, ilustrado e ultramontano. É este clero que irá 
predominar, sobretudo, a partir da República, quando os rep
resentantes de um clero tradicional já eram quase inexistentes. 
No bispado de Campinas, interior de São Paulo, a idéia de um 
seminário diocesano foi implementada em 1913 pelo seu 
primeiro prelado, D João Nery. Este procedimento vinha de 
encontro aos objetivos de um catolicismo reformador, que 
entendia ser esta instituição não apenas uma casa de educação 
onde se formariam os padres, mas um poderoso dique levan
tado para conter a onda avassaladora do materialismo, que 
pretendia submergir, ao mesmo tempo, família e sociedade. 
Para salvar a sociedade, a Igreja Católica acreditava nos 
seminários como instrumentos adequados à regeneração do 
homem pelo estabelecimento da doutrina evangélica católica 
no seio do povo através dos novos apóstolos de Cristo. 

Professor, mostra tua cara! 
Margarida Maria Dias de Oliveira (UNIPÊ) 
O objetivo dessa comunicação é divulgar e discutir os 

dados levantados a partir da pesquisa empreendida pelo 
Núcleo da Paraíba e o Sindicato dos Trabalhadores em Esta
belecimentos de ensino privado do Estado da Paraíba (SIN
TEENP-PB), nas escolas de l° e 2° graus de João Pessoa. A 
pesquisa, intitulada: Professor, mostra tua cara!, atendeu a 
interesses do Grupo de Trabalho sobre Ensino de História, 



organizado no Encontro Estadual da ANPUHlParaíba, em 
agosto de 1996, como também serviu para subsidiar um 
planejamento por parte do SINTEENP-PB para sua atuação 
na área de política de formação para seus filiados. 

O questionário aplicado pelos pesquisadores é composto 
por 24 perguntas, sendo 21 objetivas e 3 discursivas. Engloba 
dados pessoais, atuação sindical, avaliação da profissão, me
todologias de trabalho e concepção de História. São os 
números desses questionários, seus significados, o objeto da 
análise que dá conteúdo a essa comunicação. 

A pós-graduação e o ensino de história: a relação 
ensino/pesquisa e os desafios da pós-graduação em 
História 

Margarida Maria Dias de Oliveira (UNIPÊ) 
Esta comunicação integra um programa de estudos que 

visa analisar a questão da relação ensino/pesquisa, consid
erando-se a vinculação entre os três níveis de ensino. 

Para tanto, num primeiro momento, pretendemos situar a 
problemática do ensino de 10 e 20 graus, destacando-se as 
carências metodológicas que poderão ser supridas pela criação 
da Área de Teoria e Metodologia, no Curso de Pós-graduação 
da UFPE, a ser desenvolvida, em virtude de um convênio 
estabelecido, pelo Departamento de História da UFPB. Esta 
oportunidade se coloca medida em que a referida Área inclui 
uma Linha de Pesquisa específica sobre o Ensino de História. 

História e Ciências: um encontro 
Maria Ângela de Faria CrWo (UFRPE) 
Nos últimos anos, muitas pesquisas vêm demonstrando a 

necessidade urgente de se modificar o modelo psico
pedagógico de transmissão-recepção. Em Ciências, este 
modelo tem acarretado um ensino de memorização e aplicação 
de fórmulas e na área de História leva o aluno à memorização 
de fatos, nomes e datas, provocando uma aprendizagem 
mecânica e superficial. 

Neste sentido, faz-se necessário repensar todo o ensino 
ministrado nas escolas de 10 e 20 graus e até mesmo nas IES. 
Esta preocupação motivou um grupo de professores das áreas 
de Ciências e História da UFRPE a desenvolver um projeto 
interdisciplinar promovendo a integração dos alunos de licen
ciatura em Química, Biologia, Física e História com os pro
fessores do 10 grau da rede pública estadual, com o objetivo 
de conhecer os problemas do ensino público e elaborar es
tratégias para superação dos mesmos, articulando os con
teúdos dessas disciplinas. 

As resistências ao agostianismo em franca 
Maria Aparecida Chiarelo da Silva (UNESP) 
A documentação produzida pela Ordem dos Agostinianos 

Recoletos nas primeiras décadas do século XX, referem-se a 
vinda desta ordem religiosa européia para o Brasil, apontando 
o acontecimento como manifestação do providencialismo 
divino, enfatizando os aspectos positivos não mencionando os 
conflitos e resistências que estes padres enfrentaram. 

Uma análise posterior de outros documentos, sobretudo os 
jornais da época, revelou a existência de agudos confrontos 
por parte de alguns grupos da sociedade francana à fixação 
desta ordem na cidade, contrariando assim o ufanismo de
scrito nas crônicas. 

No entanto, podemos perceber que apesar deste confronto 
inicial, os agostinianos utilizaram-se de várias estratégias 
para conquistar os grupos resistentes, superando este mo-
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mento primicial, garantindo sua permanência e a sua consoli
dação na cidade. 

Os núcleos urbanos no Brasil oitocentista: a Im
perial Vila da Vitória 

Maria Aparecida S. de Sousa (UFMC) 
Este estudo faz parte do projeto de pesquisa que vem sendo 

desenvolvido no curso de Pós-Graduação (Mestrado) em 
História na UFMG. Pretendemos, ao estudar o municipalismo 
no Brasil do século XIX, compreender a política de urbani
zação elaborada durante o Império e o papel a ser desempen
hado pelos novos centros urbanos num período em que, por 
um lado, o Estado buscava atender as necessidades de organi
zação político-administrativa do país e, por outro, efetivar o 
projeto de ordenamento e controle social da população. Num 
exame mais detalhado, acompanharemos o processo de fun
dação da Imperial Vila da Vitória, em 1840, no interior da 
Bahia, visando esclarecer os fatores que determinaram a con
dição de centro urbano para a antiga povoação e as mudanças 
decorrentes desse novo estatuto. 

Da infância terrível à infância cidadã: o projeto 
de infância da modernidade brasileira 

Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt 
(UFPR) 

Historiadores como P. Aries, Cd. Shorter, Lawrence Stone 
já entreviram a historicidade da idéia de infância, analisando 
o seu desenvolvimento no processo de construção da so
ciedade moderna. No Brasil, durante a República Velha, prin
cipalmente a década de 20, evidenciou-se a sistematização e 
difusão da idéia de infância. Os espaços precípuos dessa 
difusão foram os discursos jurídico, médico e pedagógica. 
Como ponte do projeto de doutoramento em História das 
Idéias da UFPR, o presente trabalho vem sendo desenvolvido 
há 3 anos. A pesquisa está sendo realizada no arquivo do 
memorial Lapímaco Ferreira da Costa, em Curitiba, onde 
encontram-se 113 teses da la Conferência Nacional de Edu
cação realizada em Curitiba, em 1927. Os temas destas teses 
geraram quase que exclusivamente sobre a educação de cri
anças. O conceito de representação tem permitido a leitura e 
apreensão da idéia de infância contida e propostas pelas teses 
bem como sua articulação com o projeto de modernidade em 
curso na sociedade brasileira da época. A perspetiva 
ideológica de Bakertin tem possibilitado a apreensão dessas 
teses como discursos elaborados por diferentes vozes e sua 
interação com outra vozes do presente e do passado. 

O homem preto e o cidadão 
Maria Aparecida C.R.Papali (UNIVAP) 
Essa pesquisa trata da análise de um longo Processo de 

Crime de Morte, encontrado na Segunda Vara do Fórum da 
cidade de São José dos Campos, S.P. Tal processo, movido 
pela justiça local, diz respeito ao assassinato de uma mulher 
denominada A preta Izabel. O processo data de 1894, no início 
da República. O acusado, designado já no início do docu
mento como assassino, é o marido da vítima, o preto Se
bastião Marcondes. Ao fazer a descrição do suposto assassino, 
consta dos laudos do Processo a seguinte frase Sebastião 
Marcondes, preto, marceneiro. Logo abaixo, a descrição da 
principal testemunha diz o seguinte: Antônio Ribeiro, ci
dadão, negociante. Desnecessário dizer que logo no início do 
Processo se encontram os marcos que irão norteá-Io. O 
homem preto e o cidadão serão as balizas onde todo o processo 
investigatório irá se ancorar. 



Idéias, atitudes e representações das Classes Pro
dutoras: Associação Comercial do Rio de Janeiro 
(1956-1960) 

Maria Bernardete Oliveira de Carvalho (UFF) 
O tema deste trabalho é a relação entre Estado e empre

sariado no Brasil contemporâneo. Dentro deste complexo 
campo de análise, o objeto delimitado é a Associação Comer
ciaI do Rio de Janeiro (ACRJ). Uma instituição altamente 
representativa, até o início da década de 1960, que mantinha 
um diálogo muito particular com o Estado brasileiro e os 
governos que o administraram. A ACRJ reuniu um número 
considerável de associados, que eram empresários dos mais 
diferentes setores da economia. Sua diretoria, ao longo de sua 
existência, foi composta dos mais renomados empresários do 
país. A ACRJ tem uma trajetória política legítima e rica para 
se pensar o Brasil. O período focalizado é o governo de 
Juscelino Kubitschek, que inaugura o chamado Brasil mod
erno, até hoje perseguido por todos. As formulações teóricas 
de Antônio Gramsci e Nicos Poulantzas foram utilizadas para 
definir/entender o que era a ACRJ: como era produzida sua 
auto-imagem e sua imagem; quem eram seus associados, 
como era a atuação destes associados, qual era seu projeto 
político e, enfim, qual a sua relação com a sociedade civil c a 
sociedade política. 

Os quatro tempos de uma Nau - A descon
strução do discurso histórico pelo discurso literário 

Maria Cândida F. Almeida (UFMG) 
A nau Santo Antônio navegava no século XVI, após seu 

naufrágio, relatado em livros de tragédia marítima, foi trans
formada em nau Catrineta. Desde então, ela vem atravessando 
o mar da poesia da língua portuguesa que a desenhou. 

Nesse trabalho desejo mapear os caminhos dessa nau que 
partiu do porto distante da História c aportou na ficção 
brasileira contemporânea. Em seu caminho ela encontrou 
outros portos: o do poema c o do canto. Em cada parada, a 
trajetória da nau perpassa um tempo diferente: ela parte do 
tempo cronológico da História, atravessa a suspensão tempo
ral da poesia, aporta no tempo ne varietur do canto e no final 
dessa viagem, todos os tempos se encontram no conto. 

Contando histórias, os homens articulam sua experiência 
no tempo, orientam-se os caos das modalidades potenciais de 
desenvolvimento, marcam com enredos e desenlaces o curso 
muito complicado das ações reais dos homens (Paul Ricoeur). 

Édipo Rei: O Mito na Tragédia 
Maria Carmem G.M. de Oliveira (USP) 
A palavra mito encerra um significado ambíguo: invenção, 

fábula, ficção, de um lado; história verdadeira do outro. Acei
tando-o como era compreendido pelas sociedades arcaicas, ele 
nos fornece dados extremamente preciosos por seu caráter 
sagrado, exemplar e significativo. 

A abordagem da Tragédia de Édipo insere-se neste con
texto em que seu valor como fonte histórica é fundamental na 
medida em que exprime as mudanças políticas, sociais e 
culturais da época. Assim, o herói (e anti-herói) grego Édipo 
será analisado neste estudo como a manifestação dos valores 
da sociedade, uma vez que empresta ao mito a função de 
estereotipar os arquétipos que ficarão armazenados no incon
sciente coletivo daquela sociedade. 

O almanaque, a locomotiva da cidade moderna: 
Campinas, S.P., décadas de 1870 e 1880 
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Maria Carolina Bovério Galzerani (UNICAMP) 
O objetivo fundamental desta comunicação é relatar os 

resultados de uma pesquisa historiográfica, em fase de re
dação final (em nível de doutoramento), voltada para os 
almanaques, no final do século XIX, em Campinas, SP. Reg
istre-se que no Brasil, os almanaques têm sido largamente 
utilizados pelos historiadores como fonte de informação 
histórica, mas, raramente, como objeto específico de análise. 
Neste trabalho tal produção literária é focalizada enquanto 
documento monumento (expressão de Michel Foucault), pos
sibilitando adentrar no cenário urbano local e, ao mesmo 
tempo, explicitar as tentativas de constituição, via al
manaques, de novas identidades (masculinas e femininas), 
burguesas, de novas sensibilidades e de práticas de leitura 
consideradas modernas (neste momento que corresponde ao 
avanço do sistema capitalista no Brasil). Além disso, o tra
balho propõe-se a enfocar a tessitura lingüística dos al
manaques como intertextualidade (nas acepções de M. Baktin 
e de Roland Barthes), detectando a presença contraditória de 
outras idéias e de outros desejos, não só dos próprios intelec
tuais, autores destas publicações, mas de figuras sociais 
outras. 

O fenomenal hábito feminino: mudanças no com
portamento através das roupas. Campina Grande 
(1920-1940) 

Maria Cecília Patrício (UFPB) 
Como fruto de uma pesquisa desenvolvida a partir do 

projeto "CAMPINA GRANDE: URBANIZAÇÃO E MOD
ERNIDADE (1900-1945)", da UFPb-CG, centramos nossos 
estudos em um objeto pouco explorado pela historiografia 
brasileira, e notadamente em se tratando da Paraíba: o ves
tuário feminino; que no decorrer as décadas de 1920-30 foi 
fator de relevância no estabelecer de uma nova mulher, uma 
mulher moderna que mostrava ser a "musa dos escritores", 
mas também o alvo de alguns críticos que viam nesta nova 
mulher uma ruptura com a ordem e os "bons costumes" de 
uma sociedade marcadamente conservadora. O objetivo desta 
comunicação é perceber como a mulher foi ganhando espaço 
e desta forma se colocando não mais como o "sexo frágil". 

A família mestiça original na iconografia paulista 
Fábio Lopes de Souza Santos (USP) 
Maria Cristina Martinez Soto (USP) 
No período compreendido entre 1922/1988, passando pelo 

marco de 1954, vai se fraguando um esforço intelectual por 
delinear uma iconografia baseada numa concepção da história 
da cidade de São Paulo criada para buscar fundamentos em 
que assentar um sentimento de identidade paulista. A impulso 
das várias comemorações que vão balizando este período, 
surgem representações iconográficas que com o tempo se 
deslindarão do discurso historiográfico original adquirindo 
voz própria. Neste contexto, destaca-se a imagem da "família 
mestiça original", produto das reflexões em torno do tema da 
mestiçagem da oligarquia paulista - pedra angular com a 
qual.se defront~m todas as tentativas de traçar uma genealogia 
paul~stana. De Imagens hieráticas, distantes e paradigmáticas, 
Bartlra e João Ramalho vão se humanizando até constituírem 
um típico casal de classe média. A evolução iconográfica deste 
reduzido grupo, ainda que sutil, já que no essencial mantêm-se 
os rasgos individuais e a hierarquização entre os seus mem
bros, acaba assumindo um papel redentor da má consciência 
contemporânea com relação à atuação do conquistador branco 
em solo brasileiro, à "epopéia bandeirante". 



A Pilhéria da modernidade 
Maria da Conceição Francisca Pires (UFPE) 
Nosso trabalho centra sua análise na repercussão da pro-

dução cultural modernista sobre as elites intelectuais da so
ciedade recifense, em 1920. Escolhemos a década de vinte por 
ser considerada uma época de efervescência cultural da 
metrópoles brasileiras ao mesmo tempo em que vários se
manários, revistas e jornais surgiram se caracterizando, sobre
tudo, pela ênfase ao enfoque social em substituição ao enfoque 
político. Para que possamos penetrar no cotidiano da cidade 
do Recife, utilizamos a revista A Pilhéria, um semanário com 
caráter humorístico, veiculado durante toda a década de vinte, 
cujo público alvo estaria entre as camadas médias/altas da 
sociedade. A revista nos pareceu propícia por ter fundamental 
importância na propagação de idéias e problemas do cotidi
ano local e nacional além de estabelecer estreita relação com 
os caracteres básicos da comunicação moderna que seriam a 
agilidade na comunicação, exploração dos recursos visuais, 
inovações da linguagem sendo, todos estes componentes, 
envolvidos sob a irreverência do humor. Através d' A pilhéria 
é possível perceber como propostas modernizantes no âmbito 
tecnológico e urbanístico eram desejadas e enfatizadas como 
necessárias por tais elites enquanto no aspecto cultural eram 
associadas à evasão dos valores e tradições e à degeneração 
social. 

Os percursos da Renovação Carismática Católica 
em Goiânia 

Maria da Conceição Silva (UNESP) 
A presente comunicação tem como objetivo abordar os 

percursos da Renovação Carismática Católica na cidade de 
Goiânia, nos anos de 1970, a expansão e o fortalecimento nas 
décadas posteriores de uma proposta de oração e a perspectiva 
de uma religiosidade católica diferenciada da Igreja local. 

As experiências negras na cidade de Florianópolis 
nas décadas de 1930 a 1940 

Maria das Graças Maria (UFSC) 
O objetivo deste trabalho foi estudar as experiências ne

gras em Florianópolis, nas décadas de 1930 a 1940. Bem como 
procurar perceber a constituição de territórios negros, numa 
cidade cujos discursos e imagens tem mantido na invisibili
dade as populações de origem africana. 

Foi com base na perspectiva E. P. Thompson, que pro
curou-se analisar, as experiênciüs dos sujeitos sociais, homens 
e mulheres negros no contexto urbano, a partir das várias ações 
vividas no cotidiano. 

As falas dos negros foram um dos principais suportes, para 
a elaboração deste trabalho. Outras fontes como fotografias, 
Atas dos alunos, bibliografia, jornais ajudaram a complemen
tar este trabalho. 

Igrejas e Capelas das Capitanias de Pernambuco 
e Itamaracá nos século XVI 

Maria das Graças Souza Aires (UFPE) 
A presente pesquisa está vinculada ao Projeto Unidades 

Funcionais do Sistema Colonial Português no Brasil: Capi
tanias de Pernambuco e Itamaracá no século XVI, que vendo 
desenvolvida pelo Laboratório de Arqueologia da Universi
dade Federal de Pernambuco, sob orientação dos pesquisa
dores Marcos Albuquerque e Veleda Lucena. 

O Projeto teve como um dos seus objetivos, resgatar 
informações das diferentes unidades funcionais, que compu-
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nham o Sistema Colonial Português em suas sucessivas etapas 
de implantação no Novo Mundo. Nesse sentido, o trabalho 
aqui apresentado centra suas atenções nos templos religiosos 
católicos. Nesta etapa, o trabalho buscou o levantamento e a 
sistematização de dados referentes ao local, data de cons
trução, material utilizado, intensidade de uso e durabilidade 
dos templos religiosos erguidos em Pernambuco e Itamaracá 
no início da colonização portuguesa. 

Concernente ao estudo realizado nesta etapa preliminar, 
foi possível detectar informações sobre a construção de 
aproximadamente 60 templos religiosos no decorrer do século 
XVI, localizados principalmente ao norte da Capitania de 
Pernambuco, nos municípios de Olinda, Goiânia, Itamaracá e 
Igarassu. 

Comumente, os tempos eram erguidos em locais elevados, 
em situação privilegiada, podendo ser avistados ao longe, 
atuando muitas vezes como reguladores da vida social da 
população. O porte e a presença dessas estruturas religiosas 
tornaram-se amiúde balizas para o desenvolvimento dos po
voados e vilas. Ressalta-se que o local de construção de uma 
igreja não se dava aleatoriamente, mas de acordo com a 
intenção de povoamento ou de catequese. Estudar a dis
tribuição de igrejas e capelas nesse período corresponde 
aproximadamente a entender o processo de expansão por
tuguês em plagas brasileiras. 

o Centro de Ciências Humanas Letras e Artes e 
o Ensino Superior na Paraíba (1964-1984) 

Maria de Fátima da Silva (UFPB) 
O presente trabalho constitui-se em uma das temáticas 

desenvolvidas no projeto de pesquisa sobre a história do 
Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) da 
Universidade Federal da Paraíba. 

Através deste projeto maior, pretende-se recuperar a 
memória histórica daquele Centro desde as suas origens ainda 
enquanto Faculdade de Filosofia. 

Dentro desta proposta mais ampla, procurar-se-á reconsti
tuir o trajeto histórico do CCHLA, tendo-se em vista a sua 
institucionalização, o seu papel para o desenvolvimento do 
ensino superior na Paraíba e a sua influência na formação da 
intelectualidade paraibana. 

Atlas Histórico de Belo Horizonte: sobrevoando 
cem anos da cidade 

Maria do Carmo Andrade Gomes (FIPIFAPEMIG) 
A comunicação pretende informar aos participantes do 

Simpósio sobre a pesquisa desenvolvida no CEHC-FJP, com 
patrocínio da FAPEMIG, sobre a cartografia de Belo Hori
zonte. O trabalho resultou em um banco de dados com o 
levantamento de cerca de 250 documentos cartográficos que 
cobrem desde os trabalhos da Comissão Construtora da Nova 
Capital até as recentes imagens de satélite, incluindo mapas 
municipais, plantas urbanas e fotografias aéreas. 

Outro objetivo do projeto é a publicação de um Atlas, com 
os melhores exemplares cartográficos identificados. 

A comunicação pretende, por fim, discutir com os colegas 
historiadores as potencialidades e limitações desta fonte docu
mentaI. 

A modernidade empresarial e a tradição dos tra
balhadores: breve relato sobre a empresa Força e 
Luz Santa Catarina S.A. 

Maria do Carmo dos Santos Bastos (UFSC) 



A minha pesquisa é sobre a Empresa Força e Luz Santa 
Catarina S.A., uma empresa de eletricidade privada de Santa 
Catarina que foi fundada em 1920 em São Paulo, sendo 
incorporada pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina em 
1964. 

A referida empresa foi constituída por migrantes alemães 
e conduzida, por conseqüência, nos parâmetros daquilo que a 
literatura chama de germanidade. de fato, conforme apontam 
nossos dados preliminares, somente na chamada repressão da 
germanidade (década de 40), é que foram admitidos trabal
hadores brasileiros na empresa. 

Em 1920, quando se inicia a disseminação de energia 
elétrica no Vale do ltajaí, ocorreu o que se pode, metafori
camente, chamar um salto para a modernidade. Isto porque, 
até aquele momento, o que se verificava era a utilização de 
energia a vapor nas indústrias existentes, a iluminação pública 
com lâmpadas a óleo e a utilização doméstica quase nula. Com 
este fator, a demanda da energia e a sua presença, bem como 
de todos os avanços tecnológicos que ela propicia, passam a 
surgir como uma necessidade no cotidiano das pessoas. 

Desnecessário prolongar-se sobe o impacto que significou 
na vida cotidiana das pessoas e daquelas sociedades o ofere
cimento de energia constante, regular e cotidiana. Da mesma 
forma, o oferecimento de energia hidrelétrica propiciou a 
instalação e funcionamento de inúmeras indústrias, redesen
hando o perfil econômico do município. 

O modo de produção de energia elétrica naquele mo
mento exigia que os trabalhadores vivessem no próprio local 
de trabalho. A energia então gerada era lançada diretamente 
na distribuição, exigindo absoluta disponibilidade dos trabal
hadores. O barrageiro devia controlar ininterruptamente o 
funcionamento da usina. Era deles, por exemplo, o trabalho 
de medição constante do nível dos rios, com a elaboração de 
gráficos estatísticos para manter a população informada sobre 
a iminência de cheias, fenômeno que sempre marcou a vida 
das cidades do vale do Itajaí. A previsão destes trabalhadores 
era fundamental para prevenir os danos causados pelas cheias. 
Em resumo, pode-se dizer que na desesperada tentativa de 
controlar a natureza, os homens terminam submetidos a seus 
caprichos. 

Mas o que importa aqui, é que aqueles trabalhadores 
terminavam sendo enlaçados a um sistema de trabalho em que 
a vida e a ocupação profissional desaparecem. As usinas são 
as suas existências. Muitos deles passaram a vida construindo 
e preservando as usinas geradoras de energia. Neste afã, 
alguns perderam a saúde. Outros perderam os parentes. Outros 
ainda perderam a própria vida. O local de trabalho - a usina 
- mais do que o cotidiano, era o mundo destas pessoas. 

Para além dos esquemas explicativos da exploração do 
trabalhador pelo capital, o que se pergunta aqui é quais con
dições sócio-históricas-culturais foram importantes para con
figurar e manter esta situação? 

Literatura infanto-juvenil no Brasil - o oral e o 
escrito 

Maria do Rosário da Cunha Peixoto (PUC-SP) 
Discutirei a emergência de um padrão literário que in

augura uma nova escrita de e para a infância. Surgindo na 
contramão de uma escrita dominante, institui uma nova re
lação com sociedade, criança e a própria literatura. 

Problematizar a literatura infantil como um elemento im
portante o processo educativo, a partir da compreensão de seu 
caráter ambivalente, que se expressa no jogo contraditório de 
opressão/liberdade, socialização/renovação, nos leva ao con-
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fronto dessas duas tendência literárias não apenas em seus 
aspectos estéticos, mas semânticos. 

A nova escrita institui com o leitor uma relação de cum
plicidade; o termo infantil passa a significar o respeito às 
características e especificidades da infância e de seu direito à 
cidadania. 

o ensino de História no Projeto de Educação para 
Populações Indígenas do Norte do Paraná 

Maria D%res Zudnt (UEL) 
Diante da manifestação de temor dos indígenas de desa

parecimento da sua cultura pelo contato com o branco e da 
necessidade do resgate, do registo, de aprender a ler, escrever 
e falar a língua materna como forma de sobrevivência, a 
APEART propõe o Projeto de Educação para Populações 
Indígenas do Norte do Paraná. O objetivo principal do projeto 
é permitir o acesso e desenvolver formas de conhecimento 
originadas em diferentes formações culturais, tomando como 
base as culturas Kaigang e Guarani para que os estudantes 
conheçam e controlem uma variedade de padrões culturais e 
de conhecimentos, ampliando sua compreensão crítica da 
realidade e sua capacidade de atuação sobre esta. Nesta pro
posta o ensino de História estará centrado em duas principais 
linhas que servem de alimento aos processos de redefinição 
da identidade étnica própria a cada povo, assim como a 
construção da identidade de índio liberto. A primeira linha diz 
respeito ao resgate e registro de suas línguas nativas, das 
narrativas míticas, as histórias de antigamente e de amplos 
leques de conhecimentos próprios de suas respectivas cul
turas. A segunda linha de interesses está relacionada com a 
História do outro, do branco, incorporando o estudo das 
transformações políticas, econômicas e culturais havidas com 
os povos indígenas. 

Um projeto chamado cidadania 
Maria José de Carvalho Nascimento (Rede Pública) 
O principal objetivo deste trabalho é relatar o desen-

cadeamento de atividades pedagógicas interdisciplinares, que 
visaram a reflexão do tema cidadania por professorandas da 
rede pública. Ainda que necessário, o recorte metodológico 
adotado para esta exposição, não pretende desconsiderar a 
importância do questionamento teórico acerca da concepção 
de cidadania. Esta escolha deveu-se, sobretudo, a atenção 
dada a finalidade básica do Curso de Formação de Magistério 
do 10 segmento de 10 Grau, que é o preparo para o ensino das 
áreas de conhecimento, ressaltando-se aqui os Estudos Sociais 
e as Ciências, por algumas das disciplinas que a elas corre
spondam no 20 Grau, a saber, a História e a Biologia. 

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 
Pretos da Vila de Igarassu-Pernambuco 

Maria José Pinheiro (UCPE) 
Através de uma pesquisa de fontes primárias a autora 

descobre que o Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos da Vila de Igarassu em Pernambuco, 
induzia os negros, por meio coercitivos,. a equiparar-se aos 
brancos, tendo por meta alcançar as bem-aventuranças celes
tiais, embora isto os levassem a abjurar quase que totalmente 
seus antigos cultos religiosos. Um outro aspecto abordado, 
foram as relações econômicas da irmandade, onde mostramos 
a procedência dos recursos para a sobrevivência, num sistema 
onde o escravo não tinha acesso aos próprios meios de sub
sistência. 



Por fim, concluímos que a existência da Irmandade era 
uma necessidade dentro do sistema escravista, pois atuava 
com a finalidade de conter os impulsos dos negros mantendo
os sempre voltados para as suas obrigações religiosas, no 
período de menor rigidez do sistema. 

Produção, trabalho e abastecimento interno no 
sertão de Pernambuco: o caso Floresta do Navio 
(1845-1870) 

Maria Lêda Oliveira Alves da Silva (UF?E) 
Nos fins do século XVIII e início do XIX, define-se 

economicamente o espaço da Província pernambucana, e se 
por um lado temos o verde dos canaviais espraiados nas 
imensidões dos latifúndios aos sons das foices dos escravos a 
trabalharem noite e dia na fabricação do açúcar, por outro, 
deixando para trás o litoral e se adentrando à terra, o cenário 
histórico se transforma e passamos a encontrar o gado como 
significado de capital, riqueza e poder. O gado representava 
para o sertão o que a cana-de-açúcar significava para o litoral. 

Destarte, a presente comunicação abordará o complexo 
produtivo desenvolvido no sertão de Pernambuco, mais pre
cisamente se remeterá a um estudo de caso sobre a cidade 
Floresta do Navio, no período de 1845 a 1870, baseada nas 
documentações primárias de tipo cartorial e eclesiástica. As 
fontes já catalogadas revelam diferentes tipos de unidades 
produtivas: a de criação de gado vacum (de grande, médio e 
pequeno porte); e a agrícola (muitas vezes dividindo seu 
espaço com a criação caprina). Com relação a mão-de-obra 
utilizada nestas unidades coexistiam o trabalho livre e o 
escravo, deixando margens a algumas interpretações, entre 
elas, a de que o abastecimento interno era suprido por homens 
livres e escravos, revelando uma heterogeneidade de relações 
sócio-econômicas. 

Esta pesquisa possibilita a compreensão de que a 
economia pernambucana não se resumia apenas à agroexpor
tação açucareira ou a casa grande e a senzala: ela era muito 
mais complexa e dinâmica, criando possibilidades para uma 
acumulação endógena, baseada em várias formas e relações 
sociais não-capitalista de produção. 

O movimento opcrário da construção civil santista durante 
a Primeira Guerra Mundial 

Fernando Teixeira da Silva (Universidade Meto
dista de Piracicaba) 

Maria Lúcia Caira Gitahy (US?) 
Os trabalhadores da construção civil destacaram-se du

rante a belle époque como um grupo-chave na organização do 
movimento operário em cidades com Santos, Rio de Janeiro 
e São Paulo. Santos, na época o porto do café, caracterizava-se 
como um lugar estratégico para a economia brasileira, elo 
sensível pelo qual esta ligava-se ao mercado internacional. O 
crescimento da cidade portuária e as obras de saneamento 
urbano foram responsáveis pela febre das construções do final 
do século ao início da Primeira Guerra Mundial. Durante este 
período, os trabalhadores da construção ci vil desempenharam 
um papel crucial na constituição do movimento operário local. 

Esta comunicação focaliza as dificuldades que este grupo 
específico de trabalhadores santistas passou a encontrar nos 
anos difíceis da guerra. Ao lado da crise no mercado de 
trabalho e da perda de inúmeros direitos conquistados nos 
anos anteriores, os operários do setor tiveram que lidar com 
uma nova política patronal, sob a liderança de alguns poucos 
grandes construtores que, através de iniciativas que então se 
esboçavam, buscavam redefinir as formas de enfrentamento 
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com os trabalhadores e seus sindicatos. Foi o início dos 
problemas que levarão, mais tarde, ao declínio da importância 
da categoria dentro do movimento operário, associados às 
transformações que a indústria da construção atravessou nas 
primeiras décadas do século. 

Entre a escravidão e o trabalho livre. Políticas de 
mão-de-obra. Cuba: 1830-1880 

Maria Lúcia Lamounier (UNES?) 
O texto busca reconstruir a circunstâncias que marcaram 

a introdução de trabalhadores livres em Cuba, considerando a 
crescente expansão açucareira, as pressões para a extinção do 
tráfico internacional de escravos e as políticas de importação 
de trabalhadores imigrantes durante o século dezenove. Serão 
examinados diferentes contratos de trabalho, as legislações 
referentes aos novos trabalhadores e os conflitos que resul
taram das tentativas de implementação de modos diversos de 
reorganização das relações de trabalho. Comparações com o 
caso brasileiro. 

Cidades, trabalhadores e ferrovias. A conquista 
do oeste paulista, 1850-1920 

Maria Lúcia Lamounier (UNES?) 
O projeto de pesquisa em andamento analisa a montagem, 

expansão e funcionamento da rede ferroviária paulista, con
siderando especialmente o impacto sobre as cidades e os 
problemas relacionados com a mão-de-obra. A chegada da 
ferrovia agiliza a expansão cafeeira e transforma a malha 
urbana do interior paulista; ocasiona a morte ou o apare
cimcnto/crescimento de núcleos urbanos. A construção e o 
funcionamento das ferrovias modificam o espaço físico, os 
lugares de sociabilidade da cidade e o cotidiano de seus 
habitantes. As ferrovias favoreceram a atração de trabal
hadores nacionais e estrangeiras para a região de expansão 
cafeeira; demandava trabalhadores em um momento de gran
des transformações das relações de trabalho e de crise de 
mão-de-obra para a lavoura. Para discutir estas e outras 
questões relacionadas, focalizaremos a região servida pela 
Companhia Paulista, a partir do levantamento e análise de 
material empírico relativo às cidades de Jundiá, Campinas, 
Rio Claro, São Carlos e Araraquara. (A pesquisa está desen
volvida em conjunto com a Professora Ana Lúcia Duarte 
Lana). 

Família escrava na comarca do Rio das Mortes: 
um estudo de caso 

Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira (UFMG) 
O variadíssimo ambiente criado pela organização escrav

ista e sócio-econômica da Província Mineira fizeram dela um 
mosaico que exige estudos específicos para se conhecer mel
hor sua organização histórica. 

O rigor do escravismo mineiro, já pelos meados do século 
XIX, depois de 300 anos da instituição no Brasil não foi um 
acaso. Muito mais que simples acontecimento. o que tivemos 
foi o resultado de adaptações e um jogo de dominação muito 
bem articulado. A durabilidade da instituição forçou um 
sistema de adaptações e exigências que assumiram especifici
dades regionais. Tais matizes deram à Província grande apego 
à instituição escravista, manifestada na naturalidade com que 
os proprietários mineiros não se acanhavam em defender o 
escravismo mesmo em momentos de organização das vozes 
abolicionistas. 

Perguntamos então pela especificidade mineira vista 
através do estudo de caso do Distrito de Lages, Comarca do 



Rio das Mortes, termo de São José dei Rei. Nesse distrito a 
família escrava pode se desenvolver, os casais tiveram seus 
filhos legítimos numa média consideravelmente alta e os 
cativos apresentaram suas formas adaptativas à instituição 
escravista da mesma maneira que senhores de escravos 
tiveram que se adaptar a novas situações para garantir a 
longevidade da escravidão. 

A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no 
Porto de Manaus (1899-1925) 

Maria Luiza Ugarte Pinheiro (PUC-SP) 
Esta comunicação é resultado do trabalho de mestrado 

realizado junto a PUC-SP onde buscou-se recuperar a tra
jetória das experiências sociais dos estivadores de Manaus 
entre os anos 1899 e 1925, momento marcante para a cidade, 
pois, pois coincide com o período de vigência da economia 
gumífera, geradora de profundas transformações tanto para a 
cidade quanto para a própria região. Nesse momento, as 
exigências de uma cidade estruturada como centro comercial 
encarregada de escoar a borracha para as indústrias européias 
e norte-americanas, engendra todo um aperfeiçoamento na 
zona portuária, que passa a incorporar atividades novas e 
novos sujeitos sociais. Numericamente significativos, os esti
vadores de Manaus apresentam-se na cena histórica como uma 
parcela exemplar da população citadina que não partilha da 
opulência e prosperidade regional, de resto, usufruída por 
poucos. Acompanhando a trajetória dessa categoria do porto 
para a cidade, busca-se recuperar as principais tensões e lutas 
estabelecidas nos mais amplos espaços de seu viver social, 
dando-lhes maior visibilidade. Procura-se discutir ainda, do 
ponto de vista da nova história social do trahalho, todo o 
processo de organização da categoria, seus dilemas intcrnos e 
suas reivindicaçõcs políticas mais exprcssivas, materializadas 
nas inúmeras greves que os estivadores realizaram ao longo 
deste período. 

Canudos: um estudo de gênero 
Maria Márcia Pereira (UFCE) 
A pesquisa que estamos desenvolvendo visa compreender 

as experiências vividas por homens e mulheres no movimento 
social de Canudos, observando suas motivações religiosas, 
econômicas, sociais e seus valores, tentando perceber as dif
erentes perspectivas e similitudes estabelecidas entre ambos. 
Nesse sentido, com base na análise de algumas fontes, propo
mos algumas questões visando identificar e traçar um quadro 
geral sobre a formação da população e a organização da 
comunidade, observando as atividades executadas, a estru
turação e divisão de tarefas que vão se estabe\ccendo para o 
funcionamento de Canudos. A finalidade, portanto, é perceber 
as relações sociais de gênero, o significado da comunidade 
para os habitantes, compreendendo os espaços masculinos e 
femininos em diversos momentos. Portanto, a tentativa de 
contemplar homens e mulheres significa dar visibilidade para 
outras questões que não estão limitadas aos aspectos religiosos 
e econômicos. 

Em busca da identidade feminina: as implicações 
da luta pelo direito de voto 

Maria Natal da Silva Ferreira (UFMG) 
A pesquisa em andamento busca analisar a luta da mulher 

pelo direito de voto no Brasil, pós proclamação da República 
até o decreto-lei de 1932, que lhe "concede" o direito de votar. 

Investigaremos as relações entre a luta pelo direito de voto 
e a husca/conquista de um ideal de cidadania como a busca 

261 

pela emancipação de uma sociedade machista e dominada por 
coronéis. 

Este trabalho faz parte de um estudo maior sobre a relação 
de dominação/resistência da mulher frente ao poder insti
tucionalizado ao seu cotidiano na República Velha. 

Histórias de sedução: o amor no cotidiano das 
mulheres negras e pardas em Belém na virada do 
século 

Maria Patrícia Corrêa Ferreira (UFPA) 
O presente trabalho discute alguns aspectos do cotidiano 

da mulher negra e parda em Belém, como a sedução e o 
casamento, no final do século XIX e início do XX, através dos 
processos criminais de defloramento do Arquivo do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará (TJE). Partindo das propostas 
civilizadoras do governo paranaense sobre as relações 
amorosas e a necessidade de formar famílias sadias e morali
zadas, pretende-se analisar as práticas culturais, artifícios de 
sobrevivência e concepções do que é ser honesta para essas 
mulheres. Verifica-se através das relações que estabeleciam 
com a sociedade e das suas expectativas no que diz respeito 
ao casamento que as relações ilícitas estavam longe de serem 
descartadas das suas experiências de vida, permanecendo 
fragilizado o processo de controle e organização da intimidade 
familiar ao molde europeu, sempre presentes nos discursos 
dos advogados, juizes e promotores. 

Organizando a vida e preparando a morte: o 
universo social dos negros em fins da escravidão. 
Belém (1870-1880) 

Maria Roseane Corrêa Pinto (UFPA) 
O presente estudo busca investigar o universo social dos 

negros (escravos ou forros) em Belém, no período de 1870-
1880, época marcada pelo contexto abolicionista. Especifi
camente, husca-se estudar as experiências negras quanto às 
tentativas de organização, de agenciamento de melhorias nas 
suas condições de vida, e também as percepções e as atitudes 
que estes mesmos agentes manifestavam relacionadas à pre
ocupação com a morte. O ponto de partida desta investigação 
é o levantamento dos dados contidos nos livros de sepul
tamento pertencente à Santa Casa de Misericórdia do Pará, 
através dos quais pode-se obter um quadro social do período. 
Utilizar-se-á, também, as fontes concernentes à Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, com aJinali
dade de se perceber qual o papel desta instituição na organi
zação dos negros, em suas lutas cotidianas e nas suas 
percepções sobre a morte. 

Confronto entre o ideal e o real: uma leitura de 
TFPQ, de Lima Barreto 

Maria Salete Magnoni (USP) 
O objetivo deste trabalho é a discussão do nacionalismo 

consubstanciado na noção de pátria e da condição de intelec
tual brasileiro no alvorecer da República. Faço-o através da 
leitura de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, 
que lucidamente percebeu a contradição do discurso ufanista 
republicano. Publicado em 1911, é um romance em que Bar
reto, através de um viés irônico, desmitifica o patriotismo 
ingênuo e discute a postura do intelectual, ao mesmo tempo 
conservador que quer reformar a sociedade, distante do fluxo 
real da vida e dissidente - dissidência causada não tanto pelas 
ações patrióticas do personagem, mas justamente por ter suas 
ações lIorteadas por um ideal; e é na busca da realização deste 



que se coloca contra as forças dominantes no contexto sócio
político e econômico brasileiro. 

Movimentos sociais no município de Campina 
Grande 

Maria Santana Souza da Silva (UEPB) 
Este resumo busca entender o significado dos MSU em 

Campina Grande. Cidade que recebe um fluxo de população 
relativamente grande, seja do sertão paraibano, seja do brejo, 
ora fugindo da seca, ora expulso do campo, vítima do capital
ismo, outros à procura de ingressar na Universidade, enfim, 
migrantes que por uma razão ou outra, estão morando ali, 
numa cidade que cresce desordenada, sem um política habi
tacional que atenda às necessidades da população. 

Os Movimentos Sociais Urbanos de Campina Grande de 
1979/1986, são basicamente, das ocupações do Conjunto 
Habitacional Álvaro Gaudência (Malvinas) e os terrenos do 
Ramadinha I e 11 e são certamente débeis, porém significativos 
e apontam para uma solução para a política habitacional. 

I) Movimentos sociais urbanos, 2) Política habitacional, 
3) Malvinas e Ramadinha I e 11. 

Romeiro do Divino Pai Eterno: uma contribuição 
ao estudo da religiosidade em Goiás 

Maria Socorro de Deus (UFG) 
Num total de 60 páginas, dispensando bibliografia e an

exos, o trabalho é dividido em três capítulos e busca descrever 
desde o início da romaria na primeira metade do século XIX 
até os dias atuais. Sendo que o primeiro faz um apanhado da 
romaria dentro da categoria religiosidade popular no âmbito 
do Catolicismo praticado pelas camadas populares: o segundo 
narra a historicidade da mesma, sua origem e desen
volvimento, descrevendo problemáticas e conflitos no local; 
já o último analisa o caráter subjetivo que a compõe. Por 
ocorrer após as colheitas, fato semelhante em muitas regiões 
do país, a romaria é inicialmente freqüentada por camponeses 
que carregam em sua história a tradição rural, a maneira de 
codificar os seus símbolos e ritos que são transmitidos por 
gerações. 

A discussão com a bibliografia disponível e o recurso de 
entrevistas como fontes orais foram a metodologia aplicada, 
não deixando de ressaltar, nas entrevistas, a seletividade da 
memória e de considerar a espontaneidade dos depoentes que 
enrique a pesquisa. 

Diários Femininos: um privado que se exibe 
Maria Teresa Santos Cunha (UFSC) 
Registros da experiência íntima conservados pela escrita, 

os diários estão associados às práticas da memória feminina. 
Pretende-se, com este trabalho, revisitar esta prática legiti
mando-a como fonte de pesquisa histórica. Assim, busca-se 
analisar dois diários de mulheres, escritos entre 1966 e 1974, 
na cidade de Florianópolis (SC). Pela análise busca-se traçar 
como foram representadas questões relativas à sexualidade 
feminina (desassossegos do corpo) em confronto com os 
cânones impostos pela educação religiosa das autoras (desas
sossegos da alma) vivenciados numa época de grandes 
mudanças de valores como os anos em questão. 

Caio Prado Jr., os espaços e as idéias 
Maria Tereza C. Pontes (UERJ) 
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A presente comunicação trata da relação entre o histo
riador Caio Prado Jr. e o PCB, ao longo das 3 décadas durante 
às quais foi seu filiado e militante. Procura observar as in
gerências e os debates conceituais entre Caio e as determi
nações partidárias ocorridas, principalmente, a partir da 
segunda metade da década de 50, quando o partido se revolve 
em dissidências internas. 

Tensões na construção de Piracicaba Moderna: 
Anos 50 

Maria Thereza Miguel Peres (USP) 
De modo geral, as elites piracicabanas, através da im

prensa local, têm ao longo dos anos explorado a modernização 
e o progresso da cidade de Piracicaba impulsionado pela 
cultura de cana e fabricação do açúcar, como dois elos impor
tantes que marcaram o perfil industrial e o intenso processo 
de urbanização verificado a partir de 1940, acelerando-se na 
década de 1950-60, e continuando nesse ritmo entre 1960 e 
1970. Junto com a modernização e progresso da cidade tam
bém têm sido reproduzidas, através da imprensa local, antigas 
representações idílicas da cidade, oriundas do século XIX, que 
ainda estão presentes nos dias de hoje, nos discursos sobre 
desenvolvimento da cidade, proferidos principalmente pelas 
elites políticas e econômicas da sociedade piracicabana. Por
tanto, a partir desses aspectos, o trabalho ora apresentado, que 
faz parte da pesquisa em andamento do Curso de Pós
graduação em História Social (USP), trata de investigar na 
década de 1950-60 a modernização da cidade de Piracicaba a 
partir do seu crescimento urbano-industrial como um período 
marcado também pela sua problematização, permitindo-nos 
compreender não só as dimensões promissoras que estavam 
dadas pelo desenvolvimento sócio-econômico, como também 
identificar a procedência de muitos problemas enfrentados 
pelos habitantes da cidade naquele momento e que se esten
dem até os dias de hoje. 

A construção do mundo rural como repre
sentação: a celebração da natureza e da técnica 

Marilda Aparecida lonta Gomide (Un. Federal de 
Viçosa) 

A proposta que ora se apresenta busca realizar uma re
flexão sobre as idéias, imagens e valores da sociedade rural, 
construída nos anos trinta, pelos engenheiros agrônomos, 
médicos veterinários e outros profissionais das ciências 
agrárias. 

A delimitação e valorização do universo simbólico como 
objeto de estudo da sociedade rural reside na aceitação do 
pressuposto de que as representações do mundo rural elabo
radas por esse grupo se constituíram em referências efetivas, 
que nortearam as ações desses profissionais legitimando a 
defesa de um modernismo reacionário no espaço rural. 

O que se pretende é compreender o imaginário social dessa 
linhagem de profissionais em sua complexidade, ou seja, 
como abstração da realidade rural em si, como utopia que 
acalentou, nos anos trinta, os sonhos de um espaço agrário 
ordenado e tecnologicamente avançado e também como 
ideologia, na medida em que atendia as intenções de determi
nados segmentos agrários de manter a agricultura como co
ração da sociedade brasileira. 

Considerações sobre a inter-relação história-re
stauração 

Marilene Corrêa Maia (UFMG) 



Nesta comunicação, pretendemos discutir a importância 
dos conservadores/ restauradores no âmbito da atuação da 
preservação da memória. Trata-se de uma reflexão sobre a 
contribuição desses profissionais quanto a tentativa de prolon
gar o tempo de vida de objetos considerados como registros 
ou seja, bens culturais. Estes, notoriamente possuem uma 
existência material e são passíveis de sofrer a ação degenera
tiva do tempo. Os trabalhos de conservação e restauração, 
pretendem, portanto, retardar os efeitos desse processo, o mais 
que possível e em muitos casos, melhorar as condições de 
apreensão das informações neles contidas. 

Comentaremos também a característica interdisciplinar 
inerente aos trabalhos de restauração, enfatizando particular
mente a importância do conhecimento histórico que contribui 
sobremaneira para a definição de critérios e metodologias de 
abordagem desses objetos. 

A História construída no gerúndio: tratamento 
dado ao material de pesquisa sobre saúde no século 
XIX em Minas 

Marilene Nazaré de Oliveira (UFMG) 
Todo fim está contido no durante. É na "oficina do 

gerúndio" que o acontecendo da pesquisa vai se tornando 
expressão de um conhecimento que define, guia e atinge o 
objetivo esperado. Após o levantamento exaustivo da docu
mentação é preciso tratar o material. A capacidade de trans
formar o levantamento do material em problemas 
tecnicamente tratáveis, coloca nas mãos do historiador "o 
poder" de construir a história. 

Os estudos historiográficos se voltam primordialmente 
para os resultados da pesquisa. No entanto, o levantamento 
documental e sua organização refletem a construção do objeto 
de estudo que se encontra no gerúndio, no acontecer da 
pesquisa. Pretendo realizar reflexões acerca desse momento 
tão laboroso para o pesquisador e que muitas vezes não vem 
à tona quando se expõe os resultados finais das investigações. 
As reflexões foram desenvolvidas a partir de pesquisas sobre 
a saúde no século XIX em Minas Gerais. 

Lazer e ócio na representação do poder: RJ na 
Primeira República 

Marilene Rosa Nogueira da Silva (UERJ) 
Nas linguagens do poder, no conceito extremamente am

plo de significado que representava civilização captava-se um 
aspecto fundamental para a conjuntura específica do período 
a relação: trabalh%rdem/progresso. Desescravizar o con
ceito de trabalho, tentar transformá-lo de castigo em prêmio, 
era um percurso bastante complexo que se situaria, principal
mente, no espaço da lei. No discurso da ordem, onde nada 
havia, constrói-se, a partir de uma inexistente separação, o 
lugar privilegiado do lazer como expressão legal, carac
terística fundamental do mundo do Direito. Para tanto, era 
necessário controlar, para transformar as diversões públicas 
em lazer, como a ponte entre a civilização e trabalho. 

o uso do jornal como fonte histórica 
Marili Peres Junqueira (UNESP) 
O propósito dessa comunicação é apreender o cotidiano 

do imigrante italiano, vivenciadas na cidade de São Carlos, no 
período de 1880-1900. As questões levantadas pelas leituras 
dizem respeito ao uso do jornal como fonte histórica e, tam
bém, caminhos e métodos utilizados pelos autores, que 
usaram a imprensa em seus trabalhos. Buscou-se traçar, tam
bém, uma breve história da imprensa em São Carlos, no 
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período enfocado. Com o embasamento proporcionado pela 
história dos jornais, procurou-se compreender de que maneira 
os jornais estavam ligando a vida da cidade de São Carlos, o 
perfil de cada jornal através de suas epígrafes e seus artigos, 
e a participação do imigrante italiano na imprensa local. A 
pesquisa desse tema conta com o apoio da FAPESP. 

Colônia Africana: vergonha de uma cidade -
miséria, abandono e exclusão no universo dos rejei
tados de Pórto Alegre na década de 50. 

Marina Haizenreder Ertzoque (UNITlNS) 
O interesse pelo marginal enquanto objeto de investigação 

surge a partir do século XIX. A expressão classes perigosas 
apareceu no ano de 1840, na obra da escritora inglesa Mary 
Carpenter como uma referência à infância culpada. Sidney 
Chalhoud adota esta expressão do século XIX para definir o 
nosso menino de rua que, pela sua iniciação precoce no crime, 
na prostituição c na mendicância, integravam o universo dos 
rejeitados, insubmissos e mal-amados que infestavam as ruas 
de Porto Alegre na década de 50. O caminho para estes 
menores abandonados era inevitavelmente o famigerado con
finamento da Colônia Africana, um cubículo infecto e 
lúgubre, onde as crianças eram literalmente enjauladas, 
segundo a imprensa da época, submetidas a um tratamento 
que qualquer pessoa de certa formação se envergonharia de 
dar ao seu animal doméstico. Este trabalho aborda o perfil do 
menor abandonado em Porto Alegre, buscando captar a per
cepção social da miséria; as estratégias de sobrevivência do 
menor e os espaços de exclusão social mantidos pelo Estado. 

As representações cordelísticas do Padre Cícero 
Marinalva Vi/ar de Lima (UFPB) 
A literatura de Cordel, que versa sobre as mais diversas 

temáticas, apresenta-se como uma manifestação artística de 
práticas culturais que se imbricam, se tocam. 

Em meio a esta variedade temática, desfila o Padre Cícero 
Romão Batista, personagem central da mística religiosa do 
Nordeste brasileiro. 

Na (re)construção dos perfis cordelísticos do Pe. Cícero, 
deparamo-nos com uma mescla de caracteres do sagrado/pro
fano que coexistem numa relação de força. A trama repre
senta-o enquanto conselheiro, messias, profeta, taumaturgo, 
santo, líder, político ... 

Comunidade de Pecadores: doença e ideologia 
cristã na Idade Média Ocidental 

Mário Jorge da Motta Bastos (UFF) 
A presente comunicação pretende abordar, num contexto 

marcado por cíclicos ataques epidêmicos, como da Europa 
Ocidental dos séculos XIV ao XVI, a elaboração de uma 
concepção cristã da doença (as pestilências), caracterizando-a 
como manifestação da cólera divina, um castigo por grave 
ofensa. Configurando-se como um processo de investimento 
de sentido, seus principais artífices foram membros da Igreja 
que instituíram e disseminaram tal concepção através de dis
cursos (orais e escritos), imagens, ritos e cerimônias esta
belecidas no Ocidente desde o século V. 

Projeta-se assim a doença como fenômeno ideológico, 
campo propício à expressão de crenças, valores, conceitos e 
normas, instituindo-a como um locus de reflexão e produção 
de discursos que nela se originam mas que a ultrapassam. Sob 
a ótica cristã, a doença fomentou a abordagem do pecado, da 
culpa, do arrependimento e da redenção, do papel social da 
caridade c, em extremo, da fundamental observância das leis 



que regulavam o pacto entre Deus e os homens. O tempo da 
epidemia era, por excelência, o da purificação, espiritual 
sobretudo, para o discurso cristão. Mas, consubstanciada na 
introjeção de valores piedosos, expressar-se-ia pela conduta 
social renovada, revigorada pelos preceitos morais da religião. 
O castigo, em última análise, visava afirmar aos homens a 
brevidade da vida, quão pacífica poderia ser sob a face bon
dosa do Pai. Redimir, resgatar, salvar, ainda que a ferro e fogo, 
esta a razão maior da doença/castigo. 

A mulher solteira no Rio das Mortes: delitos 
morais, 1869-1888 

Mário Márcio de Quadros (Secretaria de Estado da 
Educação) 

Esta comunicação faz parte de uma monografia apresen
tada à Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei 
(FUNREI), ao final do curso de pós-graduação "História de 
Minas no Século XIX". A pesquisa procurou avançar no 
sentido de tentar fazer uma leitura da violência sexual prati
cada contra a mulher solteira, na Comarca do Rio das Mortes, 
tentando recuperar o papel reservado à mulher miserável na 
sociedade sanjoanense. Além disso, e ainda partindo daquela 
violência, o trabalho teve também como objetivo entender 
porque, para as mulheres solteiras, as promessas de casamento 
eram um fator suficiente e eficiente de sedução, no período de 
1869-1888. 

Vítima da vigilância patriarcal, da clausura e do espan
camento, a mulher teve seu quotidiano marcado pela violência 
e pela sexualidade moralmente doente do universo masculino. 
Por banalidades, era assassinada ou exemplarmente espan
cada, em "legítima defesa da honra". Pretende-se defender a 
hipótese de que as mulheres simples, a exemplo das moças de 
família e haveres, também acreditavam no casamento à face 
da Igreja. Essa crença, no entretanto, não se limitava à acel
eração matrimonial. As mulheres marginalizadas viam no 
matrimônio uma necessidade imposta pelo seu universo so
cial, marcado pela violência e pela miséria. 

A Bernarda de Francisco Inácio no contexto da 
Independência 

Marisa Saens Leme (UNESP) 
No transcorrer do ano de 1822, os brasileiros, ainda sem 

visualizarem clara e majoritariamente a separação, ensaiam-se 
no exercício de governo, explicitando-se divergências entre 
concepções de gestão, nos contextos de época, mais auto
ritárias ou democráticas. Neste sentido, pretendemos discutir 
os incidentes envolvendo a Bernarda de Francisco Inácio, 
tratando dos estilos de gestão na Junta de São Paulo, em suas 
interrelações com os processos de governo em gestação no 
país. 

Dulce, Derlei, Maria di Socorro, mulheres presas 
- mulheres torturadas: um recorte do Golpe Militar 
de 1964 

Marise da Silveira Veríssimo (UFSC) 
Minha pesquisa busca apreender, dentro do golpe militar 

de 1964, a figura da mulher - a mulher militante, guerrilheira 
- a presa política. Esta mulher historicisada nas décadas de 
60 a 80, passando por todo um processo de mudanças culturais 
e políticas, revolucionando a sua "condição feminina". Esta 
que será a presa política, submetida às salas de tortura e terror 
- ali onde um outro sujeito está se forjando e sendo forjado 
pelas tramas da ditadura militar e pelos gritos instintivos da 

sobrevivência, da coerência ou do medo - nesta nova si
tuação, oprimida pelo poder da repressão ideológica e armada, 
esta mulher também esconde o seu poder, o poder do "saber" 
- o saber que é perseguido pelos militares respaldados pela 
"segurança nacional". Nosso objetivo é trazer à tona este 
momento de profundo estranhamento e procurar apreender 
este "novo" ser que se constrói. 

Regionalismo comparado: história e histo
riografia 

Mariza Alexandre da Silva (UFPB) 
O presente trabalho tem por finalidade fazer uma 

abordagem analítico comparativo sobre a questão regional, 
detectando as semelhanças e diferenças entre o Sul e o Nor
deste, a partir das obras de Rosa Godoy Silveira (O Region
alismo Nordestino) e de Joseph Love (O Regionalismo 
Gaúcho). 

Os jornais como tema de pesquisa histórica 
Marlene de Fáveri (UDESC) 
Embora muito utilizados como fonte de apoio e para 

confirmação de outros tipos de documentação, são raros os 
trabalhos que tematizam e aprofundam os posicionamentos 
adotados pelos jornais em diferentes momentos do processo 
histórico. No Brasil, estudos históricos que trazem a imprensa 
como objeto de investigação são muito recentes, e ainda em 
número bastante reduzido. Destacam-se aqui os estudos de 
Maria Helena Capelato (1980) e Joana Maria Pedro (1995). 

O presente estudo tematiza dois jornais de Itajaí, "Futur
ista" e 'Tom Pouce", veiculados entre 1926 e 1928, os quais, 
se dedicados aos jovens e posicionando-se como irônicos e 
descompromissados, foram também instrumentos de manipu
lação e modeladores de condutas. As idéias que veiculam 
estão de acordo com o ideário da época, aqui entendidos como 
formadores da consciência social. 

Analisados com cuidado e corretamente, os jornais são 
fontes importantes de pesquisa, e, permitem perceber práticas 
ideológicas que, em nome da verdade - pressupondo-se 
saber - lançam-se numa luta de poder na conquista de 
"consciências" e modelagem de opiniões - caso aqui es
tudado. 

Canudos nos livros didáticos 
Marli Rejani d'Avila Pereira (UFRGS) 
Este estudo trata do livro didático como veículo re

lacionado com a memória social. A memória social entendida 
como coletiva e formadora. O livro didático entendido como 
veículo de reprodução de memória, que manifesta concepções 
de história que fazem parte da memória coletiva. Procura 
analisar como um evento específico, no caso, Canudos, é 
abordado em diferentes livros didáticos. Os livros utilizados 
para o estudo fazem parte do catálogo do Programa do livro 
didático da Fundação Nacional de Material Escolar. Propõe-se 
portanto levantar quais são as concepções sobre Canudos nos 
diferentes livros e as diversas abordagens historiográficas 
subjacentes, tendo sempre presente a relação livro e memória. 

A Intervenção no Banco Sulbrasileiro, 1985: fases 
do conflito 

Marli Rejani d'Avila Pereira (UFRGS) 
O estudo aborda a intervenção do Banco Central no Banco 

Sulbrasileiro, que ocorreu no ano de 1985, no Rio Grande do 
Sul. A repercussão desta situação de intervenção é analisada 
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com base na revisão bibliográfica sobre o contexto no qual se 
insere este conflito e manifestação deste veiculada através de 
jornais. Portanto, o foco de análise centra-se na repercussão 
social desta intervenção e os diversos discursos veiculados 
através dos jornais. O campo de questionamento reside na 
relação entre discurso e prática social. Discurso como uma 
instância dentro da prática social e nas relações poder. 

Fundação de cidades: Historiografia e história 
Marlon Jeison Salomon (URB) 
Pretende-se discutir epistemologicamente o surgimento e 

as formas de análise da historiografia catarinense no que tange 
o tema Fundação de cidades. 

Ocupação e povoamento da bacia do rio 
Camaquã-RS: um projeto multidisciplinar 

Marluza Marques Harres (UNISINOS) 
O Projeto Caracterização, diagnóstico e planejamento da 

bacia do rio Camaquã foi concebido sob uma perspectiva 
multidisciplinar e, embora a abordagem histórica não es
tivesse contemplada no início dos trabalhos, acabou configu
rando-se coo necessária. A partir das discussões 
desenvolvidas pela equipe de pesquisadores foram levantadas 
duas questões a serem trabalhadas. A primeira diz respeito a 
aparente dualidade na ocupação do território da bacia; a 
segunda refere-se a sistema de transporte pouco desenvolvido 
na região, marcada por um relativo isolamento. Estas questões 
serão abordadas nesta comunicação. 

Paraíba: participação política da mulher -
1928/1935 

M artha Maria Falcão de Carvalho e Morais Santana 
(UFPB) 

A nossa pesquisa objetiva resgatar a participação da mul
her na política da Paraíba, do final da década de 20 às eleições 
municipais de 1935, sobretudo, a partir da fundação do 
Comitê Feminino Pró-Aliança Liberal, da Sociedade Parahy
bana para o Progresso Feminino, da L.E.C. dos núcleos inte
gralistas, da Aliança Nacional Libertadora-ANL, dos 
sindicatos e sociedades beneficentes e dos demais partidos 
políticos. Utilizaremos a iconografia, a História oral e 
matérias veiculadas pelos jornais A IMPRENSA e A UNIÃO, 
e como referenciais teóricos: Jacques Le Goff e Pierre Nora, 
e Eric Hobsbawn. 

Quilombo: busca e construção da identidade ne
gra 

Martiniano J. Silva (FlMES) 
Através de diferentes acepções, nunca se falou tanto em 

identidade de "um povo" como nas duas últimas décadas. O 
assunto chegou a virar moda: "estudo da identidade", "resgate 
da identidade", "busca da identidade", "construção da identi
dade", além de outros vários conceitos, tornando-a uma reali
dade que todo mundo fala, sem saber, porém, "no fundo, o que 
ela é". O que realmente significa? E a etnia? É difícil e 
complexo responder. E o Quilombo, forjador dessa identi
dade: a do negro? Existiria, objetiva e subjetivamente? Esse 
sentido de identidade e comunidade entre os escravos afri
canos, a América "Latina" foi essencial para sua sobrevivên
cia como sociedade e grupo? É a hipótese que gostaríamos de 
responder. 

Ensino de ofícios e exclusão social 
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Matilde Araki Crudo (UFMT) 
Esta comunicação tem por objetivo examinar o caráter do 

ensino de ofícios em arsenais de guerra no Brasil durante a 
segunda metade do século XIX, analisando particularmente o 
caso de Mato Grosso. De 1842 a 1899, o Arsenal de Guerra 
de Mato Grosso manteve uma Companhia de Aprendizes 
Artífices, com o objetivo de ensinar primeiras letras e ofícios 
para meninos pobres e órfãos, de 8 a 16 anos, em ambiente de 
disciplina militar. Análise preliminar da documentação 
primária examinada permite afirmar que a iniciativa, aparen
temente filantrópica, mascara na verdade a exploração do 
trabalho infantil e as medidas de exclusão social da população 
livre pobre considerada como perigosa à segurança pública. 

Um saber sobre a Amazônia: infância do homem 
e a transformação da natureza 

Mauro Cezar Coelho (UFPA) 
Este trabalho debruça-se sobre parte da produção memori

alística de Alexandre Rodrigues Ferreira (naturalista luso
baiano, protagonista de uma expedição científica pelo Norte 
do Brasil, entre os anos de 1783-1792). Concentrando-se nas 
memórias que se ocupam do Homem americano, ele pretende 
analisar os conceitos empregados pelo naturalista na elabo
ração de um conhecimento sobre a Amazônia. 

Formado na Universidade de Coimbra, após a Reforma de 
1722, Alexandre Rodrigues Ferreira participou, em suas re
flexões sobre a Amazônia, das discussões levadas a cabo pelo 
pensamento Ilustrado. Nesse sentido, é objetivo do trabalho 
perceber de que maneira o naturalista, no saber que constrói, 
propõe a inserção da natureza e do homem amazônicos no 
concerto do mundo civilizado e, ainda, verificar em que 
medida as suas reflexões se constituem numa crítica ao estado 
de decadência do reino português e numa proposta de sua 
redenção. 

A História Oral da investigação dos usos e inter
pretações de um discurso: o discurso da "Iaboriosi
dade germânica" em BlumenaulSC 

Méri Frotscher (UFSC) 
A pesquisa trata da problemática de como o corriqueiro 

discurso acerca da "laboriosidade germânica" se apropria do 
fenômeno catastrófico das enchentes de 1983 e 1984, para 
mostrar a "capacidade de reconstrução" e "operosidade" do 
blumenauense, identificado assim como herdeiro do 
pioneirismo dos colonos alemães do século passado. A pre
sente comunicação tenta mostrar a diversidade de interpre
tações, assim como a apropriação deste discurso na cidade, 
através da História Oral. Por meio de entrevistas com pessoas 
do mundo do trabalho blumenauense, tenta-se desconstruir a 
homogeneidade cultural pregada pelo discurso oficial, 
mostrando a heterogeneidade e diferenças. 

No escurinho do cinema 
Micheline Neves Pereira (UFAC) 
Esta pesquisa se propõe a estudar o cinema em Rio Branco 

no período de 1930 até meados da década de 70, sob diversos 
aspectos (sociais, culturais e ideológicos), uma vez que este 
trás uma visão de mundo e como esta visão interviu no modo 
de vida e nas atitudes sociais na cidade de Rio Branco. O filme 
~em por trás de sua imagem uma mensagem de propaganda 
Ideológica, ou seja, o não visível através do visível. Assim, 
este estudo tem por objetivo contribuir para uma formação de 
uma história regional em que seja voltada para o cotidiano 



urbano, demonstrando os conflitos e absorção de novos con
ceitos existentes entre uma cultura externa e uma regional. 

A odisséia da canção maldita: Beatles - Ame-os 
ou deixe-os 

Michelle Dayse Marques de Lima (UFPB) 
O presente trabalho, desenvolvido na disciplina Seminário 

de Pesquisa em História Social da Arte, pretende discutir a 
trajetória dos Beatles como marco de mudanças no compor
tamento de uma geração e na música pop. 

Os Beatles sempre provocaram reações extremas. Im
possível ser indiferente aos garotos de Liverpool. Só era 
possível amá-los .ou odiá-los. Simbolizaram o novo e a rup
tura, mudando a linguagem do rock, revolucionando a música 
popular. Provocaram além da revolução na música, um outra, 
tão marcante quanto, nos costumes, no jeito de ser e fazer de 
uma geração que os transformou em heróis do novo contra a 
velha.mesmice da geração de seus pais. Foram os primeiros a 
a~r~dItar na força desse música nova, arte pura, num período 
fertIl para a contestação. E nunca uma geração questionou 
com tanta firmeza os valores da geração que a antecedeu. E 
nunca um grupo de poetas/músicos expressaram de forma tão 
contundente os desejos de sua geração. 

o historiador Joaquim Nabuco e a questão re
ligiosa 

Milton Carlos Costa (UNESP) 
Nesta comunicação pretendemos estudar a posição de 

Joaquim Nabuco diante da Questão Religiosa (1870-1875) 
ocorrida entre o Estado Imperial brasileiro e a Igreja Católica, 
tal como aparece em sua obra, Um estadista do Império. A 
Questão Religioso foi vista por Nabuco como uma das causas 
da queda da monarquia brasileira. Ao abordar semelhante 
questão, Nabuco demonstra grande serenidade, fazendo a 
apologia da Igreja e do papa e criticando o bispo D. Vital, 
~niciado~ do conflito. Nabuco critica o Estado Imperial regal
Ista, particularmente D. Pedro 11 e o ministério Rio Branco por 
sua política dúplice. 

Memória - família e poder: história de uma per
manência política - os conceitos em Goiás 

Míriam Bianca Amaral Ribeiro(UFG) 
A fa'11ília Caiado possui uma trajetória de mais de 140 

anos de intervenção política conservadora, regional e nacion
almente reconhecida. 

~~te trabalho discute a permanência política deste grupo 
familiar que atravesse conjuntura econômica e política tão 
diversa, chegando hoje a compor o governo FHC, através da 
bancada ruralista no Congresso e da ação do PFL regional, em 
Goiás. 

Constatamos que a permanência política se sustenta num 
conjunto de atitudes construídas ao longo dos anos e que se 
apresenta na relação entre partido e família; memória e 
história; propriedade de terra e a construção do fazendeiro; 
estratégia matrimoniais e o papel da mulher; a educação, 
profissão e poder político. 

Arqueologia urbana: para quem? 
Míriam Cazzetta (UECE) 
A coexistência de operações de intervenção urbana diver

sificadas com que nos deparamos ao iniciarmos projetos de 
investigação arqueológica, tais como: reabilitação, reno
vação, restauração, reutilização, recuperação, revitalização, 

conservação ... , nos colocam frente a um problema operacional 
que cresce à medida em que nos confrontamos com a inde
finição e imprecisão conceituais que cercam o universo da 
intervenção urbana. Caracterizar as operações de intervenção 
urb~na, segundo a matriz teórica de análise formulada por 
Melrelles (1985), em desenvolvimento em núcleos urbanos 
brasileiros com potencial histórico e arqueológico é o que 
propomos nessa comunicação. Destacaremos os elementos 
essenciais - poder, objeto, lógicas de desenvolvimento ur
bano, classes sociais e populações - e avaliaremos elemento 
a eleme~to, até obtermos o perfil das diversas operações 
urbanas Implantadas, em especial, nas cidades de Porto Ale
gre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Natal. A 
fim de subsidiar projetos de investigação arqueológica que 
con~emplem a cidade no contexto atual, coadunando preser
vaçao dos remanescentes do passado com a dinâmica da 
cidade, numa perspectiva anti-especulativa, apresentaremos 
um estudo de caso: Bairro da Ribeira, na cidade de Natal (RN). 

Sobre a crítica de Hobsbawm ao revisionismo. 
Uma avaliação 

Modesto Florenzano (USP) 
Em Ecos da Marselhesa, o historiador Eric Hobsbawm, 

apresenta uma defesa da Revolução Francesa e do que chama 
de a sua velha tradição historiográfica e, simultaneamente, um 
ataque ao revisionismo (não ao revisionismo em geral, note
se, mas ao revisionismo francês; na verdade, ao revisionismo 
de F. Furet, basicamente). Ora, a avaliação é que Hobsbawm 
foi cap~~ de .realizar ~ma crítica elegante, arejada e abrangente 
ao r.evlSlomsmo. Fmalmente! Diga-se. O propósito dessa 
avaliação é mostrar, e discutir, as teses, as concepções (de 
história) e os procedimentos (de análise e de pesquisa), em 
suma, a estratégia desenvolvida por Hobsbawm, neste bril
hante livro - rico em sugestões teórico-metodológicas -
sobre a história e a historiografia da Revolução Francesa. 

Cavalhadas, reinados, folias ... A Festa do Divino 
em Pirenópolis 

Mônica Martins da Silva (UFG) 
Neste trabalho, objetivamos o resgate de uma das mani

festações culturais de Goiás mais antigas e expressivas: A 
Festa do Divino em Pirenópolis. Esta festa apresenta-se desde 
o início com uma estrutura ritual que incorpora vários momen
tos, símbolos e personagens distintos que, mesclando o 
sagrado e o profano, associam-se e apresentam elementos para 
o estudo da cultura e da identidade local. 

Pretendemos ressaltar as formas de organização expressas 
dentro da festa onde estão vivos e presentes os modos através 
dos quais as pessoas procuram estabelecer formas populares 
de participação efetiva dentro da sociedade. 

Portugueses, os não cidadãos do Império no 
domínio do público e do privado 

Miria Marques Coutinho (UERJ) 
O cidadão, após a separação do Brasil de sua metrópole, 

em 1822, era o indivíduo que defendia a causa da inde
pend~n~i.a do Brasil e que vivia a favor da ordem, do progresso 
e da CIVIlIdade. Nessa perspectiva, o português, ou o brasileiro 
a~otivo, foi alvo de ódio, de escárnio e zombaria por parte dos 
diferentes setores da sociedade brasileira, porque representava 
o inimigo do Brasil. 

. Este trabalho apresenta, portanto, como objetivo primor
dial, apreender o imaginário da sociedade brasileira em re
lação ao português residente no Brasil a partir da discussão da 
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elite letrada, realizada sobretudo, através de periódicos. Essa 
parcela da sociedade considerou o português como não ci
dadão, em virtude de representar o atraso colonial e desejar a 
conciliação ou o retorno do status quo de colonizador. 

Pretende-se ainda a análise das discussões sobre o assunto 
em periódicos de época, que nos possibilitarão esclarecer a 
animosidade entre portugueses e brasileiros, ou melhor, entre 
não cidadãos e cidadãos para que seja possível compreender 
o sentido e o significado de cidadão após a independência no 
espaço público e privado no Rio de Janeiro. 

A Guanabara boiava no ar 
Mônica PiccoloAlmeida (UFRJ) 
A concretização da transferência da capital federal para 

Brasília durante o governo JK acentuou a necessidade de 
definição do futuro político da cidade do Rio de Janeiro a 
partir de 1960. Dois projetos encontravam-se em pauta: a 
fusão com o Estado do Rio de Janeiro e a transformação do 
Distrito Federal em estado da Guanabara. Embora a criação 
do Estado da Guanabara fosse matéria constitucional, o pro
jeto fusionista ganha espaço e adeptos entre a elite política 
cariOca. 

Este estudo propõe-se a investigar os debates no Legisla
tivo carioca e no Senado Federal em torno da organização 
política da cidade do Rio de Janeiro a partir da perda de 
condição de capital federal. 

Será privilegiada a investigação não só em torno dos 
principais argumentos dos fusionistas e guanabaristas mas 
principalmente os interesses em jogo que fizeram com que 
somente às vésperas de transferência da capital tenha sido 
implementada a opção guanabarista. 

o binômio Autonomia x Intervenção Federal na 
cidade do Rio de Janeiro (1855-60) 

Mônica Piccolo Almeida (UFRJ) 
O primeiro aspecto que destaca-se quando da análise da 

dinâmica política da cidade do Rio de Janeiro é o peso da 
intervenção federal. Os poderes locais encontravam-se, pelo 
menos até 1960, sob forte controle federal; o executivo mu
nicipal era indicado pelo presidente da República e os vetos 
dos prefeitos eram apreciados pelo Senado. 

Este constrangimento do poder local era, porém, freqüen
temente contestado pela elite política carioca. Nos anos cin
qüenta este movimento de contestação ganha contornos mais 
claros e definidos através do fortalecimento da luta autono
mista. 

Partindo da premissa de que a luta autonomista atuou 
como construtor de uma identidade política do grupo que 
atuava no campo político carioca os anos cinqüenta, este 
estudo propõe-se a investigar as relações entre o poder federal 
e o poder municipal carioca em torno da conquista da 
autonomia política da cidade do Rio de Janeiro. Nos anos que 
antecederam a transferência da capital federal para Brasília, 
esta autonomia significa claramente a possibilidade do auto
governo. Em outras palavras, o controle pelos grupos políticos 
locais, sobre a dinâmica política da cidade. 

Autoritarismo e modernização na Paraíba -
1965/1986 

Monique Cittadino (UFPB) 
O presente trabalho pretende discutir a estrutura político

econômica da Paraíba entre 1965 a 1986, tendo como objetivo 
central de preocupações o processo de modernização do 

267 

Estado empreendido pelos governos estaduais, a partir do 
golpe militar de 1964. 

Em consonância com as novas diretrizes econômicas ado
tadas pelo regime militar e, sobretudo, valendo-se da política 
autoritária imposta como suporte fundamental para aquele 
novo regime, os diversos governadores de estado brasileiros 
passaram a implementar um amplo e inovador processo de 
modernização não só das respectivas estruturas estatais em si, 
como também da própria economia local. Procurar-se-á dis
cutir aqui como a Paraíba enquadrou-se plenamente a este 
processo, tornando-se um exemplo paradigmático da pro
fundidade com que as normas determinadas pelo caráter do 
novo planejamento nacional atingiram e impuseram al
terações na estrutura política e econômica locais. 

Na análise dos problemas que afetam o ensino de 1° e 2° 
serão enfatizadas as questões atinentes à relação com a pes
quisa e cujas soluções poderão/deverão ser buscadas pela nova 
Area da referida Pós-graduação. 

o Rei mandou dizer: Notas sobre a Capitania da 
Paraíba no Século XVIII 

Mozart Vergetti de Menezes (UFPB) 
Após um breve comentário sobre a organização de um 

catálogo temático, a partir das Cartas Régias endereçadas a 
Capitania da Paraíba, tenciona-se mostrar quão significativo 
é este acervo, analisando-se os possíveis aspectos interpreta
tivos que permitem esta documentação. Sobressaem no enfo
que alguns problemas diários porque passavam a população 
da capitania, onde se destacam questões como o controle dos 
índios aldeados, litígios de terra, construção de prédios públi
cos, forma de vigilância da costa, ou as formas da provisão de 
alimentos. 

o contágio da vacina 
Myriam Bahia Lopes (Université Paris VII) 
A vacina antivariólica se universaliza lançando mão de 

uma nova estética de difusão, que surge com a imprensa 
ilustrada, num movimento que visa formar a opinião pública 
em escala planetária. 

Os conceitos civilização, progresso, prevenção, recidiva, 
filtro, os binômios normaVpatológico, regeneração/degen
eração, e o raciocínio analógico fundamentam a evolução 
técnica da vacina antivariólica. 

À luz da crise atual da imunologia, problematizamos a 
verdade unívoca da história da vacina antivariólica e contrapo
mos a forma crítica da linguagem da caricatura sobre a vacina. 

A construção da cidadania; Estado e imigrantes 
libaneses no Brasil 

Nagila lbrahim El Kadi (PUC-Goiás) 
A questão central é analisar o processo de construção da 

cidadania, no grupo de imigrantes libaneses. Em que base se 
realiza essa cidadania, considerando a sua condição de imi
grantes no brasil? 

Neste sentido, resgata-se a ação do grupo e do Estado 
como os dois principais atores sociais e políticos desta ex
periência. 

Parque Eldorado: o cotidiano em busca da ci
dadania 

Napoleão Araújo de Aquino (UNITlNS) 
Em seu livro Metrópoles: cidadania e qualidade de vida, 

Júlia F. Alves afirma que embora todos os que vivem na cidade 



sejam chamados de citadinos, no Brasil, nem todos são con
siderados e tratados como cidadãos. 

Partindo desta constatação, propõe-se analisar o cotidiano 
dos moradores do Parque Residencial Eldorado, em Porto 
Nacional - TO. Trata-se de um conjunto habitacional de 
trezentas casas cujos mutuários estão reduzidos a cerca de 
doze pessoas, sendo que os demais (quase trezentas famílias) 
passaram a ocupar as casas através de invasão, na madrugada 
do dia 10 de maio de 1994. 

Violência familiar no Brasil Republicano (1890-
1920) 

Natania Aparecida da Silva Nogueira (UFJF) 
Desejamos, através da presente proposta, estudar a ocor

rência de violência no núcleo familiar, nos primeiros 30 anos 
da República. Fazendo uma ponte com as ciências sociais, 
buscaremos identificar as formas como o contexto histórico 
influenciou este tipo de fenômeno comportamental, que 
agride os códigos de conduta maior de uma época. 

Sons modernos e cidadania: destruição e criação 
de referenciais sonoros urbanos na São Paulo em 
Processo de Metropolização (final do século XIX -
início do XX) 

Nelson Aprobato Filho (USP) 
Entre 1870 e 1930 a cidade de São Paulo passou por 

profundas transformações urbanas e sócio-culturais, sobre
pondo e correlacionando, em seu cotidiano, num ritmo ver
tiginoso, elementos marcantes de um recente passado colonial 
e inovações científicas, tecnológicas e artísticas provenientes 
da Europa e dos Estados Unidos. 

No quadro da urbanização incipiente da capital paulista do 
século XIX as mudanças aconteciam de forma lenta e percep
tível. Qualquer alteração era facilmente sentida e incorporada 
ao imaginário e cotidiano sócio-cultural do período, mudando 
paulatinamente os referenciais já estabelecidos. O mesmo 
acontecia à sua composição sonora. Constituída a partir de 
elementos bem definidos e fortemente enraizados cada sonori
dade nela presente era claramente reconhecida e interpretada 
pelos seus ouvintes. A partir das últimas décadas desse século 
começam a ecoar, pelos espaços urbanos, sons inusitados, até 
então desconhecidos, em freqüências e intensidade desconcer
tantes. Estudar as influências e os efeitos da destruição e 
criação de referenciais sonoros sobre o habitante da cidade no 
contexto descrito acima é um dos objetivos previstos na 
pesquisa que estou desenvolvendo. 

Neste comunicação procurarei, a partir do texto Ruídos e 
Rumores de Amadeu Amaral, publicado em 1927, problema
tizar a relação entre cidadania e sons da modernidade ou, mais 
especificamente, da relação entre o homem urbano e refer
enciais sonoros de uma cidade em processo de metropoli
zação. 

Proprietários, editores e autores: a querela dos 
direitos autorais no Brasil oitocentista 

Nelson Schapochnik (UNESP) 
Se é verdade que ao longo do século dezenove temos o 

estabelecimento de um sistema literário que articulava 
autores, editores e público, possibilitando inclusive a insti
tucionalização da literatura brasileira, não podemos deixar de 
mencionar que a questão da propriedade literária foi constan
temente burlada entre outros motivos pela falta de regulamen
tação. 
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Esta comunicação pretende discutir os projetos de lei sobre 
a propriedade literária no Brasil, apresentados por Aprígio 
Justiniano da Silva Guimarães (1856), Brites Maria Galvão 
Peixoto (1857) e José Martiniano de Alencar (1873), que 
visavam estabelecer princípios normativos para as relações 
rarefeitas entre proprietários, editores e autores. 

Gabinetes literários no Rio de Janeiro do século 
XIX 

Nelson Schapochnik (UNESP) 
Esta comunicação pretende perscrutar um dos contextos 

das práticas de leitura na Corte Imperial através da análise dos 
estatutos e dos catálogos de obras da GesseIchaft Germania 
(1821), da Bristh Subscription Library (1836), do Gabinete 
Português de Leitura (1837), da Biblioteca Fluminense (1847) 
e do Retiro Litterário Portuguez (1859). 

Representatividade e anistia 
Neuci Facci (Rede Estadual de Ensino do Paraná) 
"Terrorista é aquele que pratica atos indiscriminados con-

tra a sociedade civil democraticamente organizada, mas não 
aqueles que lutam contra um regime de opressão, seja pela 
libertação de sua pátria, seja pela libertação de seu povo, que 
está dominado por uma ditadura". (Dep. João Gilberto -
M.D.B. - 21108n9 - Congresso Nacional). 

Esta comunicação tem o objetivo de apresentar alguns 
aspectos dos debates que se instalaram na comissão formada 
pelo Congresso Nacional para discutir o Projeto de Anistia 
proposto pelo Governo. Dentro desses debates havia toda uma 
preocupação do M.D.B. com a questão da representatividade 
política daqueles que se intitulavam "representantes do povo". 

Para analisar esta questão, este estudo foi embasado na 
teoria política de Norberto Bóbbio, filósofo italiano, que trata 
da diferença entre conceitos que envolvem este tema. 

As fontes utilizadas foram: periódicos, anais da Assem
bléia Legislativa do Paraná e os da Comissão do Congresso 
Nacional. 

Discurso católico na migração no oeste paran
aense 

Nilceu Jacob Deitos (UNIOESTE) 
Ao considerar a religiosidade do Oeste do Paraná, é im

portante reportar-se ao período da colonização, o qual é bas
tante recente. As primeiras famílias de colonizadores datam a 
partir da terceira década deste século. 

Como instituição religiosa, a Igreja vai se preocupar, no 
período seguinte, em desenvolver seu papel junto aos que na 
região se estabelecem, e este papel será fundamental na nomi
zação de quem vem para a região. 

O que a pesquisa explora é o poder de um discurso 
religioso que "nomizava ", fortalecendo a catolicidade da 
região, que passou a ser um elemento importante na con
strução cultural da época, ainda hoje muito expressa na região 
oestina. 

A idéia de nomização não é na perspectiva de Durkhein 
como algo estável e acabado. É empregada, segundo a con
cepção de Peter Berger, o qual aponta o perigo supremo da 
separação da sociedade como sendo o perigo da ausência de 
sentido. O discurso nomizante, aqui empregado, surge eivado 
de representações. 

O que é perceptível neste período é a articulação da Igreja 
Católica com vários setores da sociedade buscando a garantia 
de sua predominância e como tal vai se estabelecendo um 
campo de negociação de bens simbólicos. 



Autonomia e criminalização: o controle do corpo 
feminino em Florianópolis - 1900 a 1950 

Núcia Alexandra Silva de Oliveira (UFSC) 
Esta pesquisa parte do pressuposto de que as mulheres, de 

Florianópolis, possuíam uma série de conhecimentos e práti
cas sobre os produtos de seus corpos, que acabavam por lhes 
possibilitar uma cert~ autonomia. Conhecimentos estes que 
eram partilhados dentro de uma rede de solidariedade. Pude
mos perceber que estes, dentro de um processo de urbanização 
e implantação de algumas instituições, passaram a ser comba
tidos e desqualificados sendo substituídos por um con
hecimento masculino autorizado. Essa desqualificação se deu 
através da ingerência das "autoridades", médico-sanitárias, 
jurídicas, etc. criminalizando práticas, que acreditamos, eram 
até então comuns, como o aborto, o infanticídio e a sonegação 
de cadáver (fetos). Importante contribuição nesse processo 
prestou a imprensa de Florianópolis ao divulgar, de forma 
bombástica, notícias que acabavam por formular repre
sentações como a da "mãe desnaturada". Através de entrevis
tas, com mulheres com mais de 65 anos de idade, percebemos 
que apesar de todo o esforço em criminalizar tais práticas, 
muitas sobreviveram a esse tempo. 

Vida doméstica: família e infância (1926-1955) 
Diga Brites da Silva (PUC-SP) 
Esta comunicação discute aspectos da revista Vida 

Doméstica no que diz respeito a infância, família e propa
ganda, no período de sua publicação (1926-1955). 

Destinada a público de poder aquisitivo elevado, suas 
reportagens sobre infância enfatizaram o cuidado com a cri
ança pequena, contendo uma série de sessões que orientavam 
a mulher no tratamento a ser dispensado aos filhos. Sessões 
como Medicina Doméstica e Guia da Mães trabalharam a 
criança como ser frágil, que precisava ser protegida, preven
indo os riscos de mortalidade infantil. 

Tal imagem de infância era essencialmente médica, sendo 
a Puericultura tratada como conhecimento que prevenia os 
riscos da mortalidade e o saber médico entendido como val
orização do corpo da criança, compartimentando-o para ser 
analisado. 

As propagandas da revista também abordavam itens de 
saúde. 

Imagens das cidades: fragmentos e montagem da 
fisionomia urbana do alto sertão paraibano 

Osmar Luiz da Silva Filho (UFPB) 
Na transição do século XIX ao XX algumas cidades 

brasileiras sofrem remodelações urbanas que vêm a alterar o 
modo de vida dos seus habitantes. 

Se lançarmos um olhar sobre as cidades encontraremos 
diferenciações bruscas no que diz respeito à velocidade das 
mudanças e das remodelações urbanas, conquanto estas ci
dades se posicionam em diferentes espaços e temporal idades, 
definindo-se em torno do moderno, como também, do tradi
cional. 

Nestes termos, considerada toda uma problemática teórica 
e 'fletodológica sobre nosso tema, colocamos o seguinte 
problema de pesquisa: 

Quais as imagens definidoras da fisionomia destas cidades 
em seu movimento de construção da urbanização? Estariam 
estas imagens associadas ao tradicional ou ao moderno? Estas 
imagens trariam à tona a tensão entre estes campos? Quais as 
diversas evidências que compuseram a feição sócio-cultural 
do fato urbano? Em que medida se instalaram nessas espaciali-
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dades os mitos fundadores da modernidade (bem-estar, pro
gresso, modernismos) modificadores da relação entre o real e 
o imaginário no espaço de vivência dos habitantes? 

Lima Barreto e Monteiro Lobato: o texto enga
jado 

Paloma de Almeida Lima (UFPB) 
O presente trabalho tem por meta analisar e comparar duas 

obras de Literatura Brasileira: O Gaúcho e O Sertanejo, de 
José de Alencar. Tais obras representam o trabalho de um 
autor que tenta criar uma "Literatura Nacional", pondo con
tudo em contraste as diferenças nacionais. Este estudo se 
baseia em um trabalho de "regionalismo comparado" onde a 
literatura fornece para a história material de estudo para a 
análise de uma tendência política no país. 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes: conseqüên
cias culturais à sociedade feminina de Franca (1888-
1938) 

Patrícia Carla de Melo Martins (UNESP) 
O colégio feminino Nossa Senhora de Lourdes, fundado 

em Franca (SP) em 1888, tratava-se de uma instituição 
católica administrado pela ordem francesa Irmãs de São José 
de Chamberry. Enquadradas nos preceitos do ultra-montan
ismo - doutrina católica desenvolvida pelos papas da 
segunda metade do século XIX - objetivavam desenvolver, 
no interior paulista, a evangelização da mulher aliada aos 
valores patriarcais-conservadores. 

Com a cobrança de altas mensalidades e dotes, o colégio 
recebia apenas as filhas da elite dominante, sobretudo, as das 
famílias latifundiárias. Uma vez matriculadas no regime in
terno ou semi-interno, as alunas deparavam-se com um novo 
universo de hábitos e costumes distintos daqueles vivenciados 
no ambiente familiar. 

A presente comunicação enfoca formas de coerção sócio
culturais presentes na estrutura de ensino do mesmo, ressal
tando também suas repercussões culturais à sociedade a qual 
se destinou. 

Invisibilizando uns e visibilizando outros. insti
tuições, intelectuais e o negro na historiografia ca
tarinense 

Patrícia de Freitas (UFSC) 
De forma geral, este trabalho procura analisar a produção 

historiográfica tradicional, centrado especificamente na 
figura de dois historiadores catarinenses "renomados": 
Oswaldo R. Cabral e Walter F. Piazza. Representam ambos a 
história institucionalizada, aquela empreendida nos Institutos 
Históricos e Geográficos. Daí preocupar-se com a construção 
de uma identidade branca, desconsiderando ou tratando com 
certo "cuidado" a presença do negro no Estado. 

Gilberto Freyre e a sexualidade na formação da 
identidade nacional 

Patrícia Gibin (UNICAMP) 
Esta comunicação pretende discutir a interpretação ofere

cida por Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala (1933) 
sobre a formação histórica da sociedade brasileira. Pretendo 
ressaltar a importância conferida pelo autor à dimensão da 
sexualidade na definição e interpretação da sociedade patriar
cal brasileira e, conseqüentemente, da identidade nacional. 

A interpretação freyriana se fundamenta num campo ar
gumentativo em que a sexualidade adquire importância cen-



trai, excedendo o nível da vida privada e atingindo o âmbito 
público. Freyre recorre a sexualidade como fonte explicativa 
para o atraso econômico, para a falta de estabilidade política 
e para a formação moral e de costumes do brasileiro. 

Crítica de Recriação 
Patrícia Menna Barreto Ferreira (UFRJ) 
A critica enquanto recriação incessante da cultura se planta 

na tarefa do contínuo enfrentamento da realidade com ímpeto 
de transformação. A década de 40 fora um importante marco 
do diálogo entre críticos brasileiros. Mário de Andrade em 
suas atividades jornalísticas no Diário de Notícias publicara 
textos de crítica literária atravessados por discussões acerca 
da literatura, da função da arte e orientação da crítica. O texto 
intitulado PARIS tratará de abordar a questão da recriação 
ligada à inteligência, à cultura e à nossa sensibilidade. O autor 
faz emergir um modo de ser da cidadania através do recriar, 
da ação no imaginar as fronteiras da cultura. 

Códigos de Cidadania - Série Fontes: lições de 
moral e civismo na organização da educação popular 
em Santa Catarina 

Paulete Maria Cunha dos Santos (UNITINS) 
Observando-se atentamente a Série Fontes, pode-se con

statar que, para compor uma rede discursiva em suas páginas, 
foram cuidadosamente escolhidas inúmeras lições e, como 
bem expressa seu organizador Henrique Fontes: [ ... ] É uma 
compilação de trechos em que brilham lições de moral e 
civismo [ ... ]. Esta idéia pode ser melhor traduzida no ato de 
re-significar as noções presentes na Série Fontes de fé, justiça, 
lealdade, honradez, honestidade, que o bom cidadão deverá 
construir para si e sua família. Portanto, na análise de uma rede 
discursiva encontrada nesta série, procurarei penetrar no uni
verso da construção de códigos, que permearam a idéia de 
nação e cidadania, ensinada nas escolas públicas de instrução 
elementar, em Santa Catarina, nas décadas de 1920/1940. 
Nesse momento, a Série Fontes representa uma das medidas 
encaminhadas pelo governo do Estado para organizar a edu
cação popular e nos revela um Rrojeto educacional e social 
conectado com um movimento de revivificação do pen
samento nacionalista brasileiro. 

A dimensão territorial da cidadania 
Paulo César da Costa Gomes (UFRJ) 
Muito se tem falado em cidadania nos dias de hoje, muito 

pouco, no entanto, emerge sobre uma de suas dimensões 
fundadoras: o território. 

De fato, cidadania é a expressão de um tipo de relação 
social, mas é também, o que poucas vezes é dito, uma forma 
de arranjo espacial, uma ordem territorial. O interesse central 
deste trabalho é demonstrar, com exemplos, sobretudo retira
dos do mundo grego, que as relações políticas e o território 
são, no que diz respeito à cidadania, dimensões interatuantes 
na constituição e no exercício do poder. 

As reformas de Clístenes, neste sentido, são simultâneas à 
criação de um novo espaço, definido por alguns filósofos 
como espaço de representação (Bianquart, Paul, Cassirer, E.). 
Que inaugura um novo sistema social e uma nova configu
ração espacial. Nada mais significativo do que o fato de ser 
"polis", o nome desta estrutura espacial e ser também, ao 
mesmo tempo, um feixe de relações sociais formais que 
originaram a noção de política. 

A questão da cidadania no Esaú e Jacó de 
Machado de Assis 

Paulo Luiz Moreaux Lavigne Esteves (IUPERJ) 
A presente comunicação constitui-se em uma leitura do 

"Esaú e Jacó" de Machado de Assis. A lente com a qual se 
opera esta leitura está focada no problema de construção da 
cidadania nos momentos decisivos da história política 
brasileira, textualmente construídos na obra em tela: a 
abolição da escravidão, o golpe republicano e, os governos 
militares. 

A hipótese de leitura que se pretende demonstrar é a de 
que no "Esaú e Jacó", ao narrar os referidos eventos, Machado 
de Assis desenha um cenário onde vige uma concepção de 
liberdade volitiva e solipsista. Neste cenário tem lugar uma 
curiosa inversão: como todos os atores acreditam-se livres e 
iguais "de facto", dispensam a eqüidade abstrata e formal do 
direito e da política. Entretanto, no momento mesmo que 
dispensam a igualdade e a liberdade "de jure" são incapazes 
de construir uma comunidade de indivíduos livres e iguais "de 
facto", vale dizer, uma comunidade de cidadãos. 

Doutrinarismo e Empirismo: os caminhos do de
bate político sobre o Sistema de Governo da 
República Brasileira 

Paulo Mesquita D'Avila (PUC-RJ) 
O debate em torno do parlamentarismo e do presidencial

ismo dentro da nossa tradição do pensar político é marcado 
por duas linhas de argumentação com as quais no deparamos 
até hoje, a saber: uma empírica e outra doutrinária. 

A primeira diz respeito aos argumentos sustentados em 
dados históricos e estudos comparados alicerçados em uma 
certa sociologia política que vai, em última análise, compor o 
que procuro chamar de critério de adequação. Critério 
segundo o qual, as formas ou sistemas de governo devem ser 
enfocados e sua adoção justificada, não por um debate em 
torno de supostas vantagens comparativas inerentes, mas sim 
à luz da realidade sócio-cultural e política do terreno nacional 
e suas peculiaridades. 

A segunda refere-se ao debate propriamente teórico-con
ceitual, onde o importante é a comparação dos mecanismos, 
características e procedimentos das formas de governo, bus
cando valorizar os aspectos supostamente superiores de uma 
ou outra. A hipótese central é a de que haveria um forte traço 
de continuidade nos argumentos apresentados nos três mo
mentos referidos, em que pese a enorme sofisticação dos 
recursos teóricos-metodológicos e dados empíricos utilizados 
no debate recente em 1993. 

Dois modelos de engendramento da cidadania: o 
caso inglês (de MarshalI) e o Brasil 

Paulo Mesquita D'Avila (PUC-SP) 
As declarações dos direitos do homem do século XVIII 

marcam definitivamente as formas de encarar as relações entre 
indivíduo e sociedade no mundo ocidental moderno. De lá 
para cá, com avanços e recuos, atalhos ou contrapesos, a idéia 
de que o indivíduo é portador de direitos que devem ser 
assegurados pelo titular detentor do poder público em nome 
da sociedade é, no mínimo, uma assertiva com a qual qualquer 
ordem social ou pensamento social, ainda que divergente, terá 
que dialogar. 

A passagem das declarações para sua afirmação como 
Direito Positivo, cada vez mais difundidos n<l' Modernos 
Estados Nacionais, marcam o momento em que, apesar de 
ganhar em concreticidade, perdem em universalidade. A partir 
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deste momento, serão direitos fundamentais do homem 
aqueles que forem reconhecidos, protegidos e aplicados pelo 
Estado Nacional e a particularidade, como formação social 
específica, que representa. Assim, os percursos através dos 
quais serão constituídos estes direitos, pilares da compreensão 
da cidadania moderna, possuirão configurações diversas ou 
semelhantes em cada terreno nacional. 

A exposição encontra-se organizada da seguinte forma: I) 
diferenciação entre a cidadania antiga e moderna; discussão 
em torno de cidadania e direitos; 11) os caminhos da cidadania 
moderna, caso inglês, anglo-américa e contrapontos ibéricos; 
III) a cidadania no Brasil; IV) considerações finais acerca da 
cidadania brasileira. 

Reavaliação da idéia de Messianismo na Guerra 
do Contestado 

PauLo Pinheiro Machado (UFSC) 
A presente comunicação tem por finalidade reavaliar a 

aplicação do conceito de Messianismo aos movimentos ser
tanejos brasileiros acompanhados de fortes surtos religiosos, 
notadamente no Contestado, região do Planalto Catarinense, 
entre 1912 e 1916. A própria literatura sobre o tema (Maria 
Isaura Pereira de Queiroz, Maurício Vinhas de Queiroz, 
Oswaldo Rodrigues Cabral, Douglas Teixeira Monteiro) 
revela as múltiplas e heterogêneas forças sociais que partici
param do movimento. Desencadeado a partir de ataque das 
forças oficiais aos ajuntamentos de crentes em Taquaraçú e no 
lraní, o movimento foi ganhando a adesão de posseiros 
grilados pela Lumber Colonization, de trabalhadores desem
pregados pela Southern Brazil Rayway, de "coronéis" e seus 
respectivos agregados marginalizados pela política regional, 
etc. O ato de rebelar-se concretizava-se através da adesão aos 
princípios e práticas religiosas dos crentes. O Messianismo do 
Contestado, desta forma, pode ser estudado como uma grande 
capa de unidade ideológica (inter-étnica e inter-social) que 
possibilitou a união de um contingente rebelde tão het
erogêneo. 

Raça e sexualidade na Medicina Legal do Rio de 
Janeiro (1907-1930) 

PauLo Roberto Pinto de Araújo (Arquivo Público do 
Estado do Rio de Janeiro) 

A presente comunicação pretende divulgar uma proposta 
de pesquisa cujo objetivo é analisar as articulações existentes 
entre as categorias de Raça e Sexualidade contidas no discurso 
médico-legal do início do século. Esta pesquisa utilizará como 
fonte privilegiada de investigação o acervo do Instituto 
Médico Legal do Rio de Janeiro, custodiado pelo Arquivo 
Público do Estado (APERJ). 

Este acervo, nos permite perceber a importância que tais 
categorias assumiram para a produção de um saber que, si
tuado na interseção entre Justiça, Medicina e Polícia, apostava 
na educação dos corpos e dos sentidos como forma de mod
ernização e civilização da sociedade brasileira. 

O exame desta documentação abre a possibilidade de 
constatarmos que os procedimentos normativos e cientificis
tas que orientaram a produção dos laudos periciais é ilustrativo 
de uma concepção de modernização que introduziu novas 
formas de marginalização política, econômica e cultural. Das 
metódicas medições empreendidas por estes médicos legistas, 
produziu-se uma verdadeira 'Galeria de tipos' que traziam 
inscritos nos seus corpos as marcas de uma alteridade que 
deveria ser normatizada. 
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Memória concreta: uma reconstrução histórica 
da Praça José de Alencar (1850-1930) 

Pedro Henrique Sampaio Silveira (UECE) 
O trabalho de pesquisa desenvolveu-se a partir da proposta 

de reconstrução histórica da praça José de Alencar, inserida 
no contexto do desenvolvimento urbano de Fortaleza. 
Apoiado na hipótese de que o logradouro é possuidor de uma 
Memória Concreta, fruto de uma história, isto é, da ação de 
pessoas e grupos que interagiram na construção, reconstrução, 
ocupação e uso de seu espaço, dotando-o de uma significação 
que se inscreve na sua paisagem. 

Nesta perspectiva, a leitura de dados da memória da praça, 
a partir da relação dos agentes que interagem nela durante um 
determinado tempo, e de sua significação, deu-se mediante o 
estabelecimento de temporalidades frente aos dados coletados 
na pesquisa bibliográfica e documental. Optou-se pela delimi
tação temporal, analisando-se da gênese do logradouro, na 
segunda metade do século XIX, até a terceira década deste, 
estabelecendo-se a partir daí duas temporalidades: a primeira 
diz respeito à fase da configuração da praça e seu significado 
marcadamente associado à Igreja de N. S. do Patrocínio; a 
segunda expressa-se pela contextualização do logradouro no 
processo de aformoseamento da cidade, marcando a consoli
dação de uma nova relação e significado, como espaço, de 
sociabilidade e lazer da burguesia comercial emergente. 

Velhas oligarquias e novas elites políticas no mu
nicípio de Marabá (Estado do Pará) 

Pere Petit Penarrocha (UFPA) 
Marabá é um dos municípios paraenses onde maior in

fluência exerce o Programa Grande Carajás, e também um dos 
que conta com maior número de posseiros (em grande parte 
procedentes da Região Nordeste) e os mais altos índices de 
concentração de terra do Brasil. A cidade sede do município 
é hoje o principal centro urbano do sudeste do Pará e seus 
habitantes os mais fervorosos defensores da criação do Estado 
de Carajás. 

Marabá foi o principal município no cicIo extrativista da 
castanha-do-Pará. A partir dos anos 30, as famílias oligárqui
cas que controlavam a exportação da castanha ampliaram, 
além dos seus lucros econômico, o poder político no mu
nicípio. Entre elas cabe destacar a família Mutran, que exer
ceria notável influência política na região sudeste, sobretudo 
a partir dos anos 60 e, especialmente, entre 1988 e 1991, 
quando, além do então "chefe de família" ser eleito deputado 
estadual, controlavam os "três poderes" no município: Prefei
tura, Câmara Municipal e o Judiciário. Nos anos seguintes os 
Mutran perderam todos esses cargos, resultado de uma ampla 
coligação de forças políticas, religiosas e movimentos sociais 
do município. 

A valiar as "relações" entre poder econômico e poder 
político a partir dos anos 70, isto é, desde que diminuiu a 
importância econômica na região da extração da castanha, 
será o principal objetivo da exposição a ser apresentada no 
XIX Simpósio Nacional da ANPUH. 

Família e poder nas imagens veladas do passado 
de Porto Nacional 

Petia Lemes Pedreira e Cunha (UNITlNS) 
Fazemos uma abordagem sobre a formação das famílias 

de Porto Nacional, durante o surgimento da cidade (século 
XVIII) e o desenvolvimento da comunidade. Procuraremos 
demonstrar como o poder local resultou da articulação do 



movimento político no cotidiano familiar, através do processo 
de organização e controle da sociedade. 

Propomos uma análise sobre a participação feminina junto 
ao poder local e nas decisões políticas, na busca de conquistar 
melhores espaços na sociedade tradicionalmente machista, 
construindo historicamente os traços da cidadania. 

o processo educacional de construção da ci
dadania sob os olhares de Gilberto Freyre e Raul 
Pompéia 

Pierri Gabrielli Bedin (FEEVALE-RS) 
Pensar contextualmente a consolidação da escola como 

instituição civilizadora e divulgadora dos princípios de 
bacharelismo e moralidade é correlacioná-Ia à reuropeização 
em curso no Brasil de fin de sieclê XIX. De um lado, Gilberto 
Freyre aponta para a racionalidade na agudização da distância 
da meninice da fase adulta através do processo interativo da 
disciplinarização familiar e da pedagogia repressora dos 
colégios da época. Por outro, Raul Pompéia, num tom quase 
autobiográfico, descreve o cotidiano juvenil de duro aprendi
zado das formas e códigos morais num internato da capital do 
país. 

Num estudo comparativo de Sobrados & Mucambos e O 
Ateneu, me proponho a discutir, sob a luz das ciências sociais 
e da literatura, o lugar da escola como espaço de (re )produção 
dos ideais civilizacionais junto aos futuros cidadãos da mod
erna nação brasileira da virada do século. 

Militares e Militantes: o discurso em questão 
Priscila Carlos Brandão (UFOP) 
A pesquisa em desenvolvimento busca traçar um paralelo 

entre os discursos dos militantes de esquerda e dos militares 
no Brasil, no período compreendido entre 1968 e 1971. O 
objetivo principal é compreender a concepção que os militares 
faziam a respeito do poderio militar das forças de esquerda do 
país e compará-la com a realidade relatada por estes militantes 
em várias biografias publicadas a partir da década de 80. 

A pesquisa parte do pressuposto que havia duas con
cepções distintas dentre as forças armadas, uma do alto es
calão (generais, majores, etc.) e outra do baixo escalão 
(soldados, sargentos, etc.). A primeira concepção, acredita
mos, seria uma visão mais realista do processo, ou seja, sabiam 
que as forças de esquerda não contavam com uma estrutura 
organizada e financiada, mas divulgavam através de cursos e 
palestras justamente o contrário. Passavam para o baixo es
calão, a idéia de que o poder das forças de esquerda era grande. 
O primeiro passo no desenvolvimento desta pesquisa foi o 
levantamento de fontes. Foram consultadas a Biblioteca da 
Escola Superior de Guerra (ESG) e a Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro. Uma análise quantitativa a respeito das obras 
catalogadas na Escola Superior de Guerra que dizem respeito 
ao assunto a ser abordado, será o objeto desta comunicação. 

Participação feminina no Partido Comunista 
Brasileiro na década de 1960, cidade do Recife 

Raimunda Gomes da Silva (UFPE) 
Só na década de 1960 a mulher brasileira apresenta uma 

postura mais crítica em relação à sua situação histórica, social, 
econômica, política e cultural. É uma fase de desabafo da 
mulher ao longo período de exploração e discriminação (Mon
teiro, 1985). Neste contexto, estamos estudando a participação 
feminina no PCB, na cidade do Recife, a fim de compreender 
o seu significado enquanto sujeito mulher e cidadã brasileira. 

Observamos que a historiografia brasileira, em especial a 
do Nordeste, não se apresenta sensível à problemática da 
mulher. Neste sentido, vimos a necessidade de construir uma 
história a partir de depoimentos de mulheres atuantes, pois 
entendemos a metodologia oral como a única capaz de dar voz 
e vez às pessoas de contarem suas histórias de vida. 

Com base em depoimentos do PCB, podemos apresentar 
como observações preliminares: a posição secundária das 
mulheres nas ati vidades do partido; a maioria das participantes 
pertencia à classe social menos favorecida; teoricamente o 
PCB adota uma postura revolucionária, em relação às mul
heres, no entanto, na prática, mostra-se contraditório e às 
vezes bastante tradicional. 

Filhos do Sol e o Novo Eldorado 
Raimundo Nonato Gomes dos Santos (UFR) 
Na atualidade, a ampliação de fronteiras econômicas, 

tendo como atividade básica a agropecuária e o garimpo tem 
suscitado inúmeros conflitos entre índios e imigrantes (fazen
deiros e garimpeiros), em particular no Estado de Roraima. A 
questão tem sido tema de discussão nos mais variados 
seguimentos da sociedade brasileira. Entretanto, a sociedade 
roraimense não indígena afirma que sempre teve uma con
vivência pacífica com os povos indígenas (Magalhães, Dur
vai, 1986). Tal afirmação nos despertou para a construção de 
uma história vista pelos povos indígenas, tomando como base 
o povo Macuxi no período entre 1930 e 1950. 

Do ponto de vista metodológico, utilizamos a prática de 
história oral como forma de priorizar memórias subterrâneas 
(Pollak, Michel, 1989), pois trata-se de minorias, de ex
cluídos, povos até então sem escrita. Assim, recorremos à 
entrevista junto a informantes Macuxi. 

Dada a intensificação dos contatos com o não-indígena, o 
período em análise está se revelando como momento de 
mudanças marcantes na cultura Macuxi. 

o estatuto social do artista na sociedade colonial 
mineira 

Raquel Quinet de Andrade Pifano (UFJF) 
O objetivo deste estudo é analisar o estatuto da arte e do 

artista na sociedade mineira setecentista. Contudo, tal análise 
depende de uma complexa reflexão sobre o reconhecimento 
da subjetividade na colônia. A ascensão da arte à categoria de 
arte liberal, a partir do século XV na Europa, sobretudo Itália, 
é fruto do reconhecimento do sujeito em oposição ao objeto. 
Na colônia, o fazer artístico é igualado a qualquer outro fazer, 
considerado enfim atividade manual. Logo, artista e artesão 
permanecem sujeitos indistintos - o que deferencia o artista 
do artesão é justamente a atividade intelectual do primeiro. 

O termo "colonial" pressupõe a falta de consciência do 
colono de sua condição de dominado e explorado pela 
metrópole, uma vez que não há a constatação de uma realidade 
colonial conflitante com a realidade metropolitana. A 
princípio, o colono não teria ciência de sua realidade objetiva 
(exploração e obediência) e, obviamente, da realidade sub
jetiva (descontentamento), móvel da ação: romper o estado de 
submissão à Metrópole. Condição que viria se modificar, num 
processo não linear, a partir do último quartel do século XVIII, 
com a crise do sistema colonial, permitindo entrever certo 
reconhecimento da subjetividade. O estatuto social da arte não 
sofre mudança significati va, entretanto há experiências artísti
cas isoladas, como a de Aleijadinho, que apontam para uma 
nova compreensão da arte, logo uma nova postura do artista. 
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É certo que a análise do estatuto social da arte na colônia 
não esgota conteúdo tão complexo, mas amplia as possibili
dades de abordagem do tema. E o reconhecimento da sub
jetividade é elemento fundamental na formação da noção de 
cidadania de qualquer povo. 

Grupiaras e Monchões: garimpos e cidades na 
história do povoamento do Leste de Mato Grosso -
primeira metade do século XX 

Regina Beatriz Guimarães Neto (UFMT) 
Procurei focalizar, neste estudo, as ações humanas vol

tadas para criar condições de permanência num determinado 
espaço, possibilitando o surgimento de pequenos núcleos 
urbanos. Guiei-me pela análise de certos aspectos de sua 
organização e práticas sociais, perscrutando tanto os modos 
de proceder das populações frente a regras concebidas para 
planejar um modo de vida condizente com a instauração de 
um espaço urbano, orientando os comportamentos e os cos
tumes dentro de padrões considerados civilizados, quanto de 
uma pluralidade de práticas sociais dispersas e pouco visíveis 
em seu cotidiano. A narrativa teve como objetivo marcar 
certas imagens, reveladoras da vida nas pequenas cidades da 
mineração (inclusive, em sua relação com o mundo das fazen
das), acolhendo circunstâncias e personagens singulares, con
dições específicas e formas próprias de sobrevivência. 

Concepções da História entre alfabetizando 
jovens e adultos 

Regina Célia Alegre (UEM) 
Constata-se como sujeitos analfabetos ou sub-escolari

zados, freqüentando o curso de alfabetização para jovens e 
adultos oferecidos pelo PEART - Projeto de Educação do 
Assalariado Rural Temporário, detém concepções da História 
que conservam conteúdos da História Oficial ensinada nas 
escolas e expectativas de uma metodologia condutista de 
aprendizagem. Isto, mesmo entre grupos organizados que 
reivindicam o ensino de História como necessidade (por en
tenderem que a aprendizagem em História oferece um con
junto de conhecimentos que podem traduzir-se em 
habilidades nas suas ações). Relata-se aqui algumas iniciati
vas do grupo de assessoria ao PEART relativas à concepção 
de História vigente entre os alfabetizandos e reflete-se sobre 
estratégias de ensino adequadas ao grupo em questão. 

Na urdidura do labirinto: um estudo sobre a 
memória de artesãs 

Regina Célia Gonçalves (UFPB) 
Estudo sobre a memória de trabalhadoras - artesãs do 

labirinto - de uma comunidade rural do município do Ingá, 
situado no agreste paraibano. Através da metodologia da 
história oral investiga um grupo social que pode ser situado 
entre os excluídos da história oficial. Excluídos por se tratar 
de mulheres, trabalhadoras, não-letradas (ou semi-letradas) 
numa sociedade cuja história e, predominantemente, marcada 
pela hegemonia do masculino, das classes dominantes e dos 
agentes sociais letrados. 

Tomando o labirinto como um lugar onde relações sociais 
se constróem, torna-se possível compreender os diferentes 
significados que as memórias das artesãs lhe atribuem. Nele 
se processam a socialização de grande parte das crianças, a 
iniciação das meninas no mundo do trabalho, a relação com o 
"estranho" (o mercado e os representantes do poder público e 
da igreja), a experiência de novas formas de organização (o 
associativismo e o cooperativismo). Procurou-se, a partir dos 
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depoimentos das artesãs, perceber a forma pela qual con
stróem esses significados e a importância que o artesanato 
teve, no passado, e tem, hoje, nas suas vidas. 

História e crime: quando a mulher é a ré (Franca 
- 1890/1940) 

Regina Célia Lima Caleiro (UNESP) 
Os estudos que privilegiam a criminalidade demonstram 

que o estereótipo feminino de docilidade, passividade e resig
nação são modelos desejados e impostos em diversas épocas 
e sociedades. Este trabalho, que enfoca a mulher indiciada 
como ré nos crimes de homicídio, procura demonstrar como 
se comportaram as envolvidas e a justiça institucionalizada 
atuando como avaliadora de comportamentos. A região de 
Franca, nordeste do estado de São Paulo, no período destacado 
para esta pesquisa 1890/1940, abrigava uma população essen
cialmente rural divergindo portanto, da maioria das produções 
acadêmicas que analisam a criminalidade paralela ao processo 
de industrialização e urbanização das grandes cidades. 

Devoção e poder no espaço sagrado do setecentos 
mineiro: o culto ao Bom Jesus de Matosinhos (1757-
1834) 

Regina Célia Padovan (PUC-SP) 
Este trabalho pretende recuperar a história da devoção do 

Senhor Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas do Campo, 
enfocando os diversos aspectos da formação do universo 
religioso devocional. 

A construção do espaço sagrado, os registros dos milagres 
e a arrecadação das esmolas confeririam ao santuário de 
Congonhas uma posição significativa em atendimento as ne
cessidades religiosas e sociais que se colocavam na dinâmica 
da sociedade colonial. 

Nesse sentido, pretende-se focalizar a multiplicidade de 
elementos que envolveram a vivência do sagrado, a partir da 
dinâmica das relações estabelecidas no conjunto das ativi
dades desenvolvidas o espaço do santuário, tendo como pano 
de fundo a organização da irmandade e irmãos devotos no 
processo de consolidação do poder leigo. 

Meios de comunicação, indústria cultural e a 
(de )formação do cidadão 

Regina Maria Rodrigues Behar (UFPB) 
Com a presente comunicação pretendemos discutir o papel 

dos meios de comunicação de massas, em especial a televisão, 
como instrumentos que possibilitam, paradoxalmente (?) a 
deformação da realidade e a desinformação do cidadão. A 
informação, constituindo-se em objeto permanente de ma
nipulação, confere aos meios de comunicação um papel 
político fundamental nas sociedades contemporâneas e, ape
sar de inseridos num universo que possibilita saber tudo sobre 
qualquer coisa e qualquer coisa sobre tudo, quando nossa 
aldeia está na internet e todas as praias do mundo são imagens 
possíveis nas telas particulares de indivíduos conectados, o 
cotidiano de grande parte da população encontra-se marcado 
pela espera passiva da informação manipulada, cuja fórmula 
adequa-se aos esquemas de manutenção da ordem, seja qual 
for o mandatário de plantão. 

A experiência da ação popular no Paraná 
Reginaldo B. Dias (UEM) 
A presente comunicação analisa a experiência da Ação 

Popular, uma das mais importantes organizações de esquerda 



da década de 60, no Paraná. São analisados os contornos 
singulares que a trajetória da AP, uma organização de perfil 
nacional, adquiria, relacionando-a com experiências políticas 
determinadas. Destaca-se sua implantação na região de 
Maringá, norte do Estado, onde liderou, na conjuntura de 
1968, um movimento grevista cujo horizonte era a greve 
geral. Analisa-se a relação entre a leitura que a AP fazia das 
estruturas econômicas e as tendências de desenvolvimento da 
região. Debate-se, também, a relação de sua estratégia revolu
cionária com esse movimento de trabalhadores, com base em 
referências legadas pela historiografia marxista acerca dos 
movimentos sociais. 

Campos do atraso: o discurso da Extensão Rural 
em Santa Catarina (1956-1975) 

Reinaldo Lindolfo Lohn (UFSC) 
Analisando os discursos produzidos pela Associação de 

Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina (ACARESC), 
responsável pelo Serviço de Extensão Rural catarinense desde 
1956, pode-se perceber uma ênfase na necessidade de con
struir um novo agricultor, novos sujeitos sociais, em função 
da introdução crescente de inovações tecnológicas e relações 
capitalistas no campo. Opondo esta modernização ao que foi 
considerado atrasado, o discurso extensionista obteve a ca
pacidade de fazer-se escutar ao reproduzir a idéia de que a 
sociedade brasileira estaria marcada por uma dualidade estru
tural, visão bastante comum nos meios intelectuais dos anos 
50 e 60. A raiz do subdesenvolvimento encontraria-se nos 
obstáculos que o Brasil agrário opunha ao Brasil do pro
gresso, urbano e industrial. Nessa perspectiva, a ACARESC 
fabricou um diagnóstico para explicar e resolver o que seriam 
os problemas da realidade catarinense, localizando na men
talidade tradicional, nos hábitos rotineiros, nos costumes 
atrasados, as questões a serem enfrentadas pelas políticas 
públicas para o meio rural. Para tanto, os técnicos disporiam 
da autoridade para impor as mudanças que fariam-se ne
cessárias , respaldados pelo domínio sobre os novos saberes 
que empresas e laboratórios multinacionais estavam produz
indo para a agricultura. O discurso extensionista concebeu 
então um processo articulado de desapossamento simbólico 
dos pequenos agricultores e sua desqualificação como sujei
tos, submetidos a um novo saber-fazer. 

A prostituição e a cidade do Rio de Janeiro na 
Belle Époque Tropical 

Renata Fernandes Marques (UERJ) 
A cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, 

vivenciou através das reformas administrativas do prefeito 
Pereira Passos, os primeiros momentos de sua modernidade. 
Este contexto acabara por ocasionar, uma forte exclusão social 
em relação aos segmentos marginalizados, em que podemos 
destacar a prostituição. 

Neste trabalho, analisaremos a posição deste segmento 
social no Rio de Janeiro da Belle Époque, vendo neste uma 
postura contraditória, pois ao mesmo tempo em que era visto 
como um "mal", que deveria ser eliminado do contato com a 
sociedade, também era apontado como "um mal necessário", 
pois permitia a manutenção das chamadas "famílias higiêni
cas". 

Assim sendo, através de uma análise em torno dos discur
sos médicos e jurídicos existentes em relação à prostituição, 
tem como objetivo demonstrar que, embora o Rio de Janeiro 
estivesse vivenciando um momento de cosmopolitismo, este 
ainda mantinha em sua estrutura traços de uma tradição con-
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servadora, o que determina uma dialética entre "cosmopoli
tismo e tradicionalismo", numa cidade que almejava o pro
gresso e a civilização. Permitindo uma análise sobre o 
conceito de cidadania na cidade. 

Culto Mariano e Culto de Santiago de Com
postela: dois vetores de uma disputa política em 
Castela 

Renata Rodrigues Vereza (USP) 
No século XIII, o culto a Santiago de Compostela era um 

dos mais populares em Castela, atraindo inclusive um grande 
número de estrangeiros até seu santuário. No entanto, não só 
o seu culto, mas a rota de peregrinação era dominada pelas 
ordens religiosas de origem francesa. Situação que não inter
essava aos reis e em especial a Alfonso X, que incentivou o 
culto mariano como uma outra manifestação de religiosidade 
que pudesse ser associada ao seu reinado. Essa rivalidade fica 
clara, como mostraremos, em algumas partes do cancioneiro 
alfonsino dedicado à Virgem, as Cantigas de Santa Maria. 

BH e o Presépio do Pipiripau: construindo a mod
ernidade 

Renato da Silva Dias 
Tendo em vista as comemorações do centenário de Belo 

Horizonte, cidade construída sob a égide da modernidade, 
gostaríamos de enfocar através do Presépio do Pipiripau, 
nosso objeto de pesquisa. Constam do projeto, estudos sobre 
o processo de criação do Presépio e as transformações sofridas 
e retratadas durante o longo período de montagem, que se 
estende de 1906 a 1988, quando seu idealizador vem a falecer. 
São, portanto, 82 anos de construção contínua, de um dos 
símbolos mais representativos de Belo Horizonte, tombado 
pelo SPHAN em 1986, e que mereceu em 1927 um poema de 
Carlos Drumond de Andrade. Queremos crer que nele há uma 
perfeita e harmoniosa integração da religiosidade popular com 
a cultura belorizontina. Sempre inovando em sua criação, seu 
idealizador utiliza de materiais reciclados, tais como: papel 
usado, molas velhas, tampinhas de garrafa, conchinhas, etc. E 
não se prende nostalgicamente ao passado: sua arte á de 
vanguarda, percebemos a modernidade sobretudo na 
movimentação de mais de 40 cenários, e em diversos efeitos 
visuais e sonoros. 

Concluindo, podemos dizer que o Presépio, com toda a sua 
riqueza iconográfica e simbólica é um retrato vivo de BH, 
trazendo consigo a cidade e os reflexos do mundo religioso e 
do trabalho, misturados sem preconceitos e com muita habili
dade pelo Sr. Raimundo Machado Azeredo. 

Polissemia da palavra natureza: descrição e con
ceito de natureza amazônica em Alexander Von 
Humboldt 

Renato Lopes Leite (UFPR) 
Propõe-se observar a descrição sobre natureza, de Hum

boldt, como uma conseqüência científico-ilustrada para re
forçar/constatar o problema do DIREITO NATURAL. Ou 
seja, até que ponto Humboldt procura (inconscientemente) 
constatar a realidade histórica e lógica da tese sobre a transição 
da sociedade natural para o Estado civil? 

Nação e cidadania na Conjura Baiana de 1798 
Ricardo Antônio Souza Mendes (UFRJ) 
A proposta deste trabalho é apontar a presença de um 

projeto de cidadania presente na Conjura Baiana de 1798. 



Temos ainda que este sentido de cidadania estava associado 
a uma proposta de Nação que a englobava e que foi específico 
da Conjura Baiana dentre os movimentos de caráter anti-co
lonial que ocorreram em fins do século XVIII e princípios do 
XIX. Paralelos a esta proposta de cidadania, temos outras, 
reformistas, elitistas e também vinculadas ao advento do 
Iluminismo. 

Fruto de uma participação majoritariamente popular no 
movimento, este projeto acabou por ser suplantado por outro, 
mais restritivo e que consolidou-se com o processo de Inde
pendência Política do Brasil, que acabou por favorecer aos 
membros da antiga elite colonial da América Portuguesa. 

Procuraremos destacar nesta apresentação o caráter 
pioneiro que o movimento baiano teve no Brasil ao associar 
cidadania com ampliação da participação popular nos aspec
tos político e social. 

A noção de cidadania na Proclamação da 
República 

Ricardo de Aguiar Pacheco (UFRGS) 
Com a retomada do processo democrático o Brasil vê a 

questão da cidadania colocada num local de destaque. A mídia 
constantemente chama o cidadão a tomar esta ou aquela 
atitude frente aos fatos políticos, o consumidor passa a reiv
indicar os seus direitos de cidadão, são cobrados atos de 
cidadania frente a premente questão social. .. Chamados a cena 
nunca, contudo, é explicitado qual a dimensão da cidadania 
na vida do indivíduo. Ao longo do processo histórico 
brasileiro a participação política das grandes massas foi con
tinuamente cerceada impedindo o amadurecimento de uma 
tradição cidadã no interior da sociedade: o caráter excludente 
da escravidão, que foi prolongada ao seu limite histórico, o 
discriminatório voto censitário do período imperial, a 
proibição do voto ao analfabeto - grande parcela da popu
lação - ao longo da república são estruturas sociais que 
atravessam a história brasileira e formam uma tradição 
política e excludente. Estabelecendo uma discussão prelimi
nar da noção de cidadania como o direito a direitos: civis, 
políticos e sociais e observando a importância dos debates 
atuais sobre cidadania a presente comunicação procura relatar 
o andamento de projeto de pesquisa histórica sobe a noção de 
cidadania constituída no processo de constituição da 
República brasileira (1888-1891). 

Esta comunicação se baseará na revisão bibliográfica so
bre a temática da cidadania brasileira e o contexto da Procla
mação tendo como seu foco centrado no processo vivenciado 
pelo Rio Grande do Sul. 

o lugar da História no quadro de classificação das 
ciências de C. S. Peirce 

Ricardo Gião Borlolotti (UNESP) 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o lugar 

da História no quadro de classificação das ciências de C. S. 
Peirce. A determinação da História, dentro de tal classifi
cação, é importante porque permite esclarecer a sua especifi
cidade como ciência. Para Peirce, a História faz parte de um 
ramo das ciências chamadas ciências psíquicas, as quais 
lidam com produtos da inteligência, diferentemente das ciên
cias classificadas como ciências físicas, que se preocupam 
com os fatos brutos. Dentro do esquema das ciências psíqui
cas, encontramos as várias ciências, classificadas coo ciências 
humanas: a Psicologia, a Psicanálise, a Sociologia, a Litera
tura, a Lingüística, a História, etc. A peculiaridade comum a 
essas ciências está no fato de todas serem de natureza inter-
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pretativa, ou seja, o objeto das ciências humanas consiste num 
processo semi ótico, numa operação infinita de interpretação 
de signos. Isso não quer dizer que seus objetos se reduzam a 
um mero processo verbal; ao contrário, semiose, para Peirce, 
refere-se a ações que visam um propósito, um fim. Assim 
sendo, a noção de semiose abrange, não só os fenômenos 
naturais, como a dança das abelhas, como também os 
fenômenos humanos, como os movimentos políticos e sociais. 
Cabe à História, definida como um dos ramos das ciências 
psíquicas, o qual lida com descrições ou explicações, descre
ver e explicar as peculiaridades dos eventos individuais, sem 
rejeitar os princípios fornecidos pelas outras ciências, que 
pertencem a níveis mais complexos de generalidades. 

A memória de uma elite intelectual: os profes
sores aposentados no curso de Engenharia da UFPE 

Ricardo José Lima Bezerra (UFPE) 
O principal objetivo deste projeto é estudar o papel social 

desempenhado por uma categoria de profissionais, que con
stitui uma elite intelectual destacada no cenário pernambu
cano. A partir de figuras como o professor Manoel Antônio 
de Moraes Rego, que ocupou o cargo de diretor da Escola 
Livre de Engenharia de Pernambuco, de 1917 a 1948 e foi 
Prefeito da Cidade do Recife, de 1915 a 1919, procurou-se 
identificar quais as atividades principais que esta categoria de 
profissionais desempenhou junto aos setores público e pri
vado, nas primeiras cinco décadas deste século. Essa escola 
também passou por várias transformações nesse período. A 
pesquisa tem contado com documentação levantada no Ar
quivo Público Estadual Jordão Emerenciano e Centro de 
Tecnologia e Geociências da UFPE, bem como com o apoio 
bibliográfico de obras que contam a história político
econômico-cultural do estado de Pernambuco, na primeira 
metade do século XX. 

Processos trabalhistas: possibilidades e limites na 
pesquisa histórica 

Rinaldo José Varussa (PUC-SP) 
A partir de uma pesquisa, em andamento, sobre as práticas 

e significados construídos por trabalhadores que optaram pelo 
espaço da Justiça do Trabalho para o enfrentamento de 
questões por eles vivenciadas nas relações de trabalho, a 
comunicação visa apontar e estabelecer algumas reflexões 
acerca da utilização dos processos trabalhistas, enquanto ten
tativa de diálogo com aqueles sujeitos e situações, bem como 
a articulação dessa documentação com outras, principalmente 
a oral. 

No caso dessa comunicação, parto para a discussão pro
posta dos processos trabalhistas instaurados na I Junta de 
Conciliação e Julgamento de Jundiaí-SP, durante as décadas 
de 40 a 70, e do depoimento de sujeitos que se envolveram em 
alguns daqueles processos. 

A Revolução de 30 e a recomposição da elite 
política mineira 

Rita de Cássia Menezes Roque (UFJF) 
A Revolução de 1930 marcou o início do processo de 

mudança na composição da elite dirigente do país. Em Minas, 
verificou-se uma trajetória peculiar neste processo. Num 
primeiro momento, no pós-30 não houve afastamento dos 
personagens tradicionais da política mineira, a começar pelo 
governador, Olegário Maciel, que ao contrário do que ocorreu 
nos demais estados, não foi afastado do poder. Por outro lado, 
encontramos entre o Secretariado do estado, membros ligados 



ao tenentismo, que em Minas adquiriu a característica de um 
movimento civil. Tal fato é sinal da composição heterogênea 
que se reuniu na Aliança Liberal, impedindo a efetivação 
imediata da revolução no estado, o que pode ser confirmado 
no precário equilíbrio entre os "tenentes" e as elites mineiras 
tradicionais no pós-30. Com a morte de Olegário Maciel, 
aparentemente abriu-se uma oportunidade única para a ascen
são dos tenentes que postulavam a indicação de Getúlio Var
gas. Este, no entanto, se valeu do episódio para enfraquecer 
tanto a elite política tradicional do estado, como para se ver 
livre dos tenentes, indicando Benedito Valadares. Person
agem até então irrelevante na política mineira, foi no entanto 
com Valadares que ascendeu um grupo técnico que repre
sentou uma alteração significativa na elite política estadual. 
Analisar o significado da Revolução de 1930 em Minas, 
verificando a fragmentação da sua elite política tradicional e 
o recrutamento e ascensão de uma nova elite de caráter tec
nocrático é o objetivo central deste trabalho. 

A modernidade de Washington Luís em suas 
origens políticas: projetos na fronteira entre o 
público e privado 

Robson Mendonça Pereira (UNESP) 
A República Velha (1889-1930), período em as bases do 

Estado se firmam sobre um constante embaralhamento entre 
os papéis exercidos pela elite oligárquica, também permitiu o 
surgimento de traços de modernidade em alguns de seus 
personagens. 

O Estado que se estabelece no início da República, equili
brando-se em bases frágeis, devido às dificuldades de se 
estabelecer claramente a separação entre espaço público e 
interesses privados. Nesta situação surgem traços de moderni
dade em um de seus protagonistas mais ambíguos, Washing
ton Luís, cuja atuação administrativa em toda a década de 20 
foi marcada pelo conservadorismo com guinadas para 
questões arrojadas, como por exemplo grandes projetos 
viários, incentivos ao automobilismo e à aviação ou a solução 
industrialista. 

A gênese do administrador público municipal e 
seu processo modernizador: Ação política munici
palista de Washington Luís em Batatais (1894-1900) 

Robson Mendonça Pereira (UNESP) 
A expansão da economia cafeeira na segunda metade do 

século XIX teve como uma de suas conseqüências um proc
esso de modernização continuado do espaço urbano (público) 
para se adequar às exigências de um maior fluxo de produção 
e capital. 

Nos municípios do oeste paulista este processo se intensi
ficou não só no nível econômico, como no político provo
cando demandas que exigiam um aparelhamento público mais 
eficaz. 

Dentro desta perspectiva que é que se insere a questão do 
municipalismo ou da defesa da autonomia municipal, como 
contraponto ao intervencionismo estadual inerente ao regime 
Federativo implantado com a República a partir de 1891. Ao 
reforço do poder dos presidentes paulistas em sua prática de 
cerceamento da dissidências partidárias se opõem facções 
municipalistas, organizados em partidos locais e regionais, 
representando espaço de ação política efetiva coronelística 

Washington Luís inicia sua longa carreira política mili
tando nesta oposição na cidade de Batatais, foco municipalista 
na região de Ribeirão Preto. A experiência de Washington 
como vereador e posteriormente administrador público (inten-

dente) traduziria-se em intensa defesa da autonomia local, 
com enfrentamento do poder estadual, aliada a realização de 
inúmeras melhorias urbanas, representando o caráter de mod
ernidade de que se reveste sua atuação que consolida um 
modelo de administração pública na República Velha. 

Os homens tristes: construção e desconstrução 
histórica do ser nordestino 

Rodrigo Ceballos (UFPB) 
Nas primeiras décadas do século XX percebe-se a emer

gência de uma nova denominação caracterizando todos os 
habitantes da região norte do país: o nordestino. Este novo ser 
possui particularidades que destacam a região, delimitando-a 
como sua. A então formada região Nordeste torna-se con
hecida por seus "cabras da peste", homens machos, valentes, 
brigões e violentos. No entanto, na construção deste homem, 
há suas descaracterizações. Através dos folhetos de cordel 
pode-se notar a existência de "homens tristes", ou seja, que 
não se compatibilizam com o estereótipo nordestino; homens 
que são "xifrudos", eunucos, apanham da mulher ou então são 
"macho-e-fêmea". A estes não lhes foi dado o espaço para a 
sua existência social, são marginalizados e discriminados, 
encobertos pelos códigos de visibilidade e dizibilidade que 
produziram o nordestino. Mas eles existem, são nordestinos e 
fazem parte da vida cotidiana nordestina, sendo obrigados a 
camuflar e ter vergonha de assumir suas particularidades. Meu 
objeto de estudo é justamente este homem triste, objeto que 
compromete a imagem viril do macho nordestino, e pretendo 
trazê-lo à tona, apresentando o quanto esteve presente, partici
pando da construção histórica da região Nordeste. 

O levante comunista de 35: das origens aos mitos 
Rodrigo Freire de Carvalho e Silva (UFPB) 
O presente trabalho trata-se de uma tentativa de compreen

são do levante comunista de 35, partindo dos seus anteceden
tes políticos, objetivando chegar à análise dos seus fatos e dos 
mitos criados pela direita política brasileira, sobre ele. 

Aborda, então, a linha política do PCB entre 1925 (quando 
da realização do seu 11 Congresso) e 1935, atentando para a 
influência da Internacional Comunista (lC) neste partido, o 
surgimento da ANL (como modelo de "frente popular antifas
cista", política oficializada no VII Congresso da IC) eo a 
"herança tenentista" como influências dos rumos e do poste
rior uso que a direita fará do levante. 

Metropolis - Cinema, cultura e nazismo 
Roger Andrade Dutra (PUC-SP) 
A pesquisa com o filme Metropolis, dirigido em 1926 pelo 

diretor austro-alemão Fritz Lang, pretende explorar as possi
bilidades do material fílmico como fonte para o trabalho 
historiográfico, abordando questões político-culturais do 
tempo da República de Weimar e do regime nacional-social
ista, através do estudo do maior número possível de versões 
disponíveis do filme (pelo menos seis, todas elas conflitantes 
entre si em momentos decisivos do filme). 

Parte do princípio de que nesta produção alemã predomi
nam imagens e idéias'influenciadas essencialmente pelo clima 
político que dominava o cotidiano a Alemanha de Weimar. A 
crise econômica e política que assolou a Alemanha naqueles 
tempos tem na vida cultural sua expressão mais rica e decisiva. 
Posteriormente, no regime totalitário nazista, a questão cul
tural ocuparia lugar de destaque na manutenção do mesmo no 
comando do Estado alemão. 
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É um trabalho histórico, e como tal preocupado com as 
condições históricas que cercaram tanto a produção quanto as 
repercussões em torno do filme. Isto conduziu a um tensiona
mento claro, e que fizemos questão de manter vivo, centrado 
na premissa de que o filme Metropolis é a fonte primária 
principal, atuando prioritariamente como informadora. Como 
o trabalho foi realizado tendo também como apoio uma sólida 
bibliografia secundária, é forte todo o tempo a tentação de se 
tornar a fonte informadora numa fonte "confirmadora". Tal 
tensionamento também foi significativamente acentuado pelo 
fato de aqui se trabalhar com um único filme, o que, não é 
necessariamente um problema e, no caso de Metropolis, foi 
quase uma necessidade. Isso em razão das pelo menos seis 
versões disponíveis para Metropolis. 

Nosso trabalho pretende ser uma contribuição ao estudo 
ainda incipiente da história por meio de seus "novos objetos", 
ao mesmo tempo em que aborda um dos temas mais instigan
tes da história contemporânea. 

o Discurso Católico em Santa Catarina e a fabri
cação da consciência oprimida na relação de tra
balho (1945-1960) 

Rogério Luiz de Souza (UFSC) 
Pretende-se mostrar a partir desta pesquisa a elaboração 

discursiva da Igreja Católica em Santa Catarina a respeito da 
concepção histórico-antropológica do trabalho humano nas 
décadas de 50 e 60. A visão predominantemente estática e 
a-histórica, unida a um dualismo antropológico, joga o ser 
humano numa espécie de torpor da consciência oprimida, 
fazendo com que se ajustasse aos interesses do poder consti
tuído e impedindo-o de ir além do assistencialismo e do mero 
reformismo nos compromissos sócio-políticos. Por sua vez, o 
discurso católico constituir-se-á a partir de uma prática articu
lada entre os diversos meios estruturais da sociedade a fim de 
construir uma figuração de mundo que seja aceitável e real 
para todos e que seja capaz de orientar as reivindicações de 
melhorias nas condições de vida e de trabalho. 

A economia própria do escravo e elementos de usa 
interação com o casamento (Zona da Mata de Minas 
Gerais, século XIX) 

Rômulo Garcia de Andrade (UFJF) 
Procura-se mostrar algumas das possibilidades que se 

descortinavam aos escravos em uma região de cafeicultura 
predominante. No caso, relacionando a economia própria do 
escravo com uma estratégia de sobrevivência familiar, tendo 
claro entretanto que o sistema não foi estável e nem teve a 
generalidade que permita considerá-lo estrutural. 

Pompa barroca, cerimônias religiosas e mani
festações artísticas - Ordem Terceira de Nossa Sen
hora do Carmo de Sabará - século XVIII 

Rosana de Figueiredo Angelo Alves (UFMG) 
Mostrar alguns aspectos referentes à religiosidade da Mi

nas setecentista, dando destaque às solenidades processionais 
da Semana Santa, levando-se em consideração os aspectos 
centrais da Mentalidade Barroca: o lúdico e a teatralidade, as 
hierarquias, a ênfase no visual, a convivência entre o sagrado 
e o profano, dentre outros. Para isso, consultarei a documen
tação primária do Arquivo da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo de Sabará e obras de referências clássicas. 
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Em tempo de rebeldia, os jovens e a Justiça de 
Menores em Brasília - 1960/1979 

Rosana Ulhôa Botelho (UnB) 
Assim como algumas datas se tornaram emblema de tem

pos rebeldes (1848 e 1968, por exemplo), a juventude, en
quanto etapa da vida humana, foi sendo visualizada como 
aquele período em que o indivíduo já deixou de ser criança 
mas ainda não aceita as normas do mundo adulto. Então, o 
tempo de rebeldia pode dizer respeito tanto a um certo período 
no curso de cada biografia, quanto a períodos históricos que 
ficaram marcados pelo "ardor juvenil". O título deste trabalho 
joga com estes dois sentidos atribuídos ao termo, pois estamos 
pesquisando como certos comportamentos juvenis foram 
tematizados e abordados num período que foi marcado tam
bém pelo signo dos movimentos conta o status quo. Um 
primeiro eixo de reflexão diz respeito à forma como foi sendo 
construído um discurso sobre o jovem delinqüente. Nosso 
interesse se dirige no sentido de acompanhar as formulações 
de sociologia, da criminologia e do direito do menor acerca 
da delinqüência juvenil e, para isto, estamos atentos aso 
congressos nacionais e internacionais dos magistrados de 
menores e às formulações da sociologia da juventude. Um 
segundo eixo diz respeito ao discurso que instituía o delin
qüente (ou o "menor autor de ato infracional") nos disposi
tivos da justiça de menores de Brasília. Neste caso, estaremos 
enfocando um aparato institucional criado para a normati
zação de comportamentos juvenis, tentando conhecer quais 
foram os atos que levaram certos jovens ao Juizado de 
Menores de Brasília e como estes foram percebidos e relatados 
nos "processos especiais de menores". 

O trabalho de pesquisa nos arquivos já foi concluído e na 
comunicação iremos relatar os resultados. 

Cinema e história: exclusão e cidadania na pro
dução nacional dos anos 90 

Rosângela de Oliveira Dias 
Após anos de silêncio, o brasileiro volta a se ver na tela 

cinematográfica. E, o que surge, muitas vezes, não é uma 
realidade animadora, como em ASSIM NASCEM OS AN
JOS, produção de 1996 dirigida por Murilo SaBes; o filme é 
a história de dois adolescentes do morro Dona Marta no Rio 
de Janeiro. 

A trama aborda a influência da televisão no imaginário 
social, o preconceito, a criminalidade e a violência. Partindo 
deste filme, a comunicação pretende trabalhar o cinema en
quanto fonte historiográfica e representação da sociedade em 
que a obra foi produzida. 

História social da cultura, teoria literária, sociologia e 
antropologia são disciplinas que me auxiliam a traçar a partir 
do filme um possível retrato dos anos 90: aumento do número 
de excluídos e a televisão se impondo como a principal mídia 
nacional. 

Arquitetura Barroca na América Latina - sécu
los XVII e XVIII: Cidade de Goiás: um estudo de 
caso 

Rosemary Arantes lsaac (UFG) 
A estética do Barroco desenvolveu-se de formas diferentes 

e com intensidades desiguais em locais bastante afastados da 
Europa, não exercendo influência uniforme sobre todas elas. 
O tema tem gerado as mais persistentes discussões em torno 
de seu surgimento, ou mais especificamente, ao lugar e à 
importância da mentalidade de uma época. O tema proposto, 
arquitetura barroca, aborda uma das representações em que o 



movimento atua. Os profissionais desta área criaram grandes 
obras; haja visto suas belíssimas construções na Europa e 
América Latina, locais que foram palcos de sua apresentação. 
As discussões travadas por eruditos e historiadores sobre o 
tema partem de diversas perspectivas. Porém, o ponto princi
pal estudado está no entendimento daquilo que faz mudar a 
concepção de uma época. A arquitetura barroca é planejada 
para reproduzir efeitos de conjunto, abrangendo grandes 
espaços, buscando a convergência das atenções pelo aspecto 
grandioso e teatral dos edifícios. Internamente, são dis
farçadas as linhas retilíneas pelas ondulações em curva, pela 
profusão ornamental, preenchendo-se com floreios e espaços 
vazios. Porém, sua função determina no período barroco 
mudanças genéricas onde foi implantada. Muito mais que 
representar uma arte, demonstrou com seus exageros a reali
dade de uma época que passava da Idade Média para o período 
moderno. Costuma-se, no Brasil, determinar que as cidades 
históricas são barrocas, isto devido à própria história das 
cidades, da mentalidade que as formou. Como o país foi 
colonizado no período Renascentista, este que em seus ideais 
cria suporte para o Barroco, tem-se esta idéia. A importância, 
para mim, em estudar a cidade de Goiás é abrir um leque de 
perspectivas, que possam desmistificar a idéia pré-concebida 
de que tudo que foi edificado no país no período colonial é 
literalmente barroco. A pergunta central é: há na cidade de 
Goiás todas as perspectivas do Barroco, que possam torná-Ia 
realmente uma cidade que reflita esta mentalidade? 

o ônus da militância: formação de quadros do 
PCB (1947-1964) 

Rosimar Alves Querino (UNESP) 
A presente comunicação tem como preocupação apresen

tar nossas reflexões sobre a formação de quadros no interior 
do PCB no período de 1947 a 1964. Através da revisão de uma 
bibliografia específica e da análise dos programas partidários 
e de processos criminais da região de Marília/SP levantamos 
algumas questões para o estudo da formação de quadros. A 
análise realizada até o presente momento nos permite afirmar 
que o universo da militância comunista não se reduzia ao 
campo da formação política mas:-compreendia além de uma 
formação segundo os estatutos e programas do PCB e de 
leituras do marxismo um receituário de bom bolchevique que 
perpassa pelo espaço das relações intra-partidárias atingindo 
o âmbito das relações pessoais. 

Especificidades do processo histórico de Sergipe 
Ruy Belém de Araújo (UFS) 
A história desenvolve-se de forma desigual no tempo e no 

espaço em virtude das diferentes articulações que se impõem 
em seu movimento. Fato esse que deve ser observado pelo 
historiador ao realizar seus trabalhos. Principalmente, aqueles 
que se dedicam ao estudo da história regional, pois este 
cuidado evitaria que as especificidades dos processos em 
observação fossem atropelados por explicações generalizan
tes, geralmente construídas a partir de desenvolvimento 
histórico de espaços centros do poder político, econômico e 
cultural. 

Partindo desta compreensão e entendendo que o ato de 
periodizar processos históricos deve ser uma das preocu
pações do historiador, é que pretendemos nesta comunicação 
refletir sobre as especificidades da periodização do desen
volvimento histórico sergipano. 

Andar contraditório do capital monopolista no 
campo sergipano 

Ruy Belém de Araújo (UFS) 
A comunicação que apresentamos neste encontro faz parte 

de reflexões que tem como objetivo compreender a natureza 
do processo de aprofundamento do capital no campo sergi
pano, durante o período de 1970 a 1995. Processo que desen
volve-se articulado ao movimento de expansão do capital 
monopolista no campo brasileiro, acontece direcionado para 
a industrialização e internacionalização do setor agrário, e que 
se viabiliza movidos pelas contradições, pôr estabelecer no 
campo relações genuinamente capitalista, promovendo a ex
propriação total do trabalhador rural, alienando-o de todos os 
meios de produção, ao mesmo tempo em que consolida re
lações de produção não-capitalista. 

Como se forma um artista? As ambigüidades das 
ações do governo do Estado na Escola de Belas Artes 
(1951-1957) 

Samira Margotto (USP) 
Este trabalho partiu de indagações a respeito do modo 

como o poder público pode atuar na formação da cidadania 
por meio da criação de instituições de ensino. Mais especifi
camente, trata-se de uma análise da atuação do Governo na 
difusão do ensino de artes plásticas, tomando como objeto de 
estudo a Escola de Belas Artes do Espírito Santo, num período 
que abrange a sua fundação, em 1951, até 1957, quando é 
reconhecida como escola de nível superior. 

Adota-se como fonte principal para a análise, os ofícios 
expedidos pelo Diretor da Escola ao Governo do Estado, nos 
quais é possível perceber a ambigüidade das medidas gover
namentais visando, por um lado, fomentar o ensino da arte e 
possível difusão de um gosto artístico à população, con
trapostas com a ausência de verbas e uma margem mínima de 
autonomia concedida ao Diretor da Escola de Belas Artes. 

A virtude e o amasiamento na visão da imprensa 
escrita porto-alegrense da segunda metade do século 
XIX 

Sandra da Silva Careli (UFRGS) 
O trabalho aborda o amasiamento enquanto transgressão 

aos padrões de virtude veiculados pela imprensa escrita da 
segunda metade do século XIX. Destacando a forma como 
essa união "ilícita" aparecia em diferentes tipos de textos 
jornalísticos, procura-se definir: a concepção e a adjetivação 
construída acerca do amasiamento; a forma como os in
divíduos dele usufruidores eram caracterizados levando-se em 
conta variáveis como: gênero, etnia, idade e classe social e a 
forma como o amasiamento afastava-se ou reforçava as pre
missas de virtude arrolados. 

Imagens na Poesia Brasileira: o Poema-Processo, 
uma opção pela supressão da palavra? 

Sandra de Cássia A. Pelegrini (USP-UEM) 
O objetivo central dessa comunicação é promover uma 

reflexão acerca das principais tendências da poesia brasileira 
emergentes na década de 60, procurando superar as balizas 
analíticas que aprisionam esses movimentos à determinados 
princípios homogeneizadores. Nesse sentido, buscar-se-á ras
trear traços estilísticos e opções estéticas que permitam situá
las no terreno lingüístico, político e histórico no qual 
emergiram. 
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No decorrer dessa discussão privilegiar-se-á o estudo da 
Poesia-Processo, especialmente porque os artistas à ela vincu
lados, num momento singular da Historia do Brasil, expres
saram o desejo de uma maior verticalização das propostas 
visuais e não discursivas da vanguarda concretista (emergente 
no universo literário brasileiro desde meados de 1956), 
chegando praticamente a desprezar a palavra e a optar pela 
exploração de possibilidades poéticas expressas em signos 
não-verbais. 

Resistência Negra na Grande Vitória 
Sandra Regina F. da Silva (UFES) 
A colonização portuguesa na capitania do Espírito Santo 

teve início no ano de 1535 com a chegada de Vasco Fernandes 
Coutinho. 

Como conseqüência da colonização, observa-se a dizi
mação de nações indígenas nativas, bem como a implantação 
do tráfico de negros africanos que aqui foram escravizados. 

O trabalho RESISTÊNCIA NEGRA NA GRANDE 
VITÓRIA busca desenvolver extenso trabalho de pesquisa 
histórica sobre os quilombos e todas as outras formas de 
resistência negra ao sistema escravista, uma vez que existe 
uma lacuna no que diz respeito a este assunto. A produção 
historiográfica sobre temas relacionados ao negro ainda é 
muito pequena. Este projeto surgiu da necessidade de reverter 
esta realidade. 

Projeto: a Igreja Católica e os movimentos sociais 
no Vale do Acre e Purus (1971-1981) 

Sandra Teresa Cadiolli Basílio (UF.Acre) 
A partir da década de 70, o Acre sofreu o impacto da 

chamada Operação Amazônia, isto é, a rápida ocupação das 
aéreas de fronteira, de forte conteúdo geopolítico, na tentativa 
de incorporá-lo ao conjunto da economia nacional. Substituir 
a economia extrativista dominada pelo capital comercial, 
pelas empresas capitalistas (agropecuária, agro-industrial, 
mineral e industrial), amparada em incentivos monetários e 
fiscais, foi a estratégia e a diretriz delineadas pelo modelo de 
desenvolvimento econômico então adotado. A tradicional 
atividade extrativista da borracha e, secundariamente, da cas
tanha, então em processo avançado de desarticulação, estava 
fadada a desaparecer rápida e definitivamente pela ação das 
moto-serras e das grandes queimadas tendo, como uma de 
suas conseqüências, a generalização da violência em terras 
acreanas. A pesquisa que pretendemos realizar tem como 
objeto de estudo a ação da Igreja Católica do Vale do Acre e 
do Purus, o período de 1971 a 1981, nas lutas de resistência 
pela terra e na defesa da floresta, junto aos seringueiros, índios 
e posseiros, contra o processo de ocupação predatória da 
fronteira, desencadeadas pelo governo federal. 

Os currículos de história e a determinação de uma 
identidade regional para o Mercosul 

Sebastião Peres (UFPel) 
O ensino da história tem tido o escopo de atuar no sentido 

da produção e fortalecimento de uma identidade nacional. A 
seleção dos conteúdos sempre privilegiou aqueles que 
poderiam acentuar aspectos capazes de gerar um sentimento 
de identificação nacional mesmo entre os mais díspares inte
grantes dessa entidade que é o estado-nação. Assim, a escola 
é o lugar preferido para uma vigilância sobre a história, que 
manifesta-se fortemente num momento de reformas curricu
lares, como atualmente. Um dos álibis para o desen
cadeamento de um processo de reforma curricular em nosso 
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país é o advento do MERCOSUL, que justificaria uma reor
ganização dos sistemas educacionais em todos os Estados
membros desse bloco econômico. A idéia é de que, se vamos 
estar unidos, é necessário que nossos sistemas educacionais 
sejam equivalentes, de modo a atender a demanda atual do 
capital por mão-de-obra especializada, e com ampla mobili
dade. Observando os currículos propostos para história, 
parece-nos que houve uma depuração daquilo que pudesse 
apontar na direção de relações conflituosas, e uma seleção/or
ganização no sentido de produzir uma identidade regional, 
para além das identidades nacionais. 

A Guerra dos Bárbaros: a revolta popular contra 
a oligarquia Accioly em Fortaleza - 1912 

Sebastião Rogério de Barros da Ponte (UFCE) 
A Primeira República brasileira, assinalada pela domi

nação oligárquico-coronelista, caracterizou-se por frustrar 
sonhos e tentativas de participação popular. 

No Estado do Ceará não foi diferente. Entre 1896 e 1912 
consolida-se uma das mais duradouras oligarquias vigentes no 
País, a de Nogueira Accioly, que acentua o boicote e a 
repressão à formação de uma cidadania em Fortaleza, capital 
e sede do governo cearense. Não obstante isso e em que pese 
a remodelação da Cidade em curso, à época, patrocinada pela 
oligarquia Accioly, a população citadina resistiu ao ponto de, 
em janeiro de 1912, depor o governante após 3 dias de intensa 
revolta que transformou Fortaleza em palco de guerra. 

A presente comunicação objetiva analisar como foi 
possível esta contundente manifestação de cidadania ativa dos 
fortalezenses, além de discutir se a referida revolta conteve 
em seu bojo, um teor de repúdio àquela remodelação urbana 
que aparentemente beneficiaria a Capital e sua população 
como um todo. 

Jogo do bicho: a cultura da transgressão no Rio 
de Janeiro 

Selena de Mattos Meira (UERJ) 
O objeti vo dessa comunicação é discutir como a República 

autoritária, excludente e elitista, implantada em 1889, abriu 
espaço para uma cultura da transgressão. Cultura esta que, na 
versão jogo do bicho, representava a reação dos excluídos a 
sua situação de marginalidade social, política, econômica e 
cultural, visto que a sorte era a saída para a melhoria das 
condições de vida dos deserdados do sistema. 

Saberes, práticas de saúde e cidadania: um esboço 
histórico 

Selma Blom Margotto (UFES) 
O trabalho analisa o conceito de doença no Ocidente, de 

1500 até os dias de hoje, situando o modo como saberes 
antagônicos entre si, disputaram a credibilidade e o con
seqüente direito de serem considerados como legítimos. En
foca-se principalmente o modo como tal evolução ocorreu no 
Brasil durante os dois últimos séculos e o modo como o Estado 
interferiu na implantação de um sistema de saúde e na legiti
mação de Medicina científica enquanto saber oficial. Como 
marcos temporais optou-se por dividir em quatro períodos: lo 
período - de 1506 a 1806 - do descobrimento à fundação das 
primeiras Escolas de Medicina; 20 período - de 1808 a 1930 
- início do processo de industrialização e implantação dos 
serviços de saúde por parte do Estado; 30 período - de 1930 a 
1970 - início da saturação dos serviços médicos oficiais; 40 
período - de 1970 até 1996 - aumento da complexidade, da 



sofisticação da medicina, bem como da sua inacessibilidade 
para uma grande parcela da população. 

o livro didático de Estudos Sociais no Projeto 
Nordeste 

Semadá Ribeiro (SECE-PE) 
O programa de fornecimento de livros didáticos do Projeto 

Nordeste (convênio Banco Mundial/MECIFAE/secretarias 
estaduais de educação) foi implantado sob a égide do resgate 
do ensino na região. 

No entanto, a declarada intenção do programa de con
tribuir para a melhoria da qualidade do livro didático não se 
realizou, além de alijar os professores do processo de escolha. 

Esta comunicação pretende apresentar os resultados da 
seleção dos livros didáticos de Estudos Sociais nos anos de 
1994 e 1995 e as razões do insucesso do programa. 

o Giro do Lobo: um letrado nos confins da Capi
tania das Minas Gerais 

Sérgio Alcides Pereira do Amaral (UFOP) 
O advogado e poeta Cláudio Manoel da Costa participou 

em 1764 de uma longa jornada pelo sertão adentro, na con
dição de secretário de governo da Capitania das Minas Gerais, 
acompanhando o governador Luís Diogo Lobo da Silva. A 
finalidade da viagem era administrativa e militar: por um lado, 
reforçar a ordem colonial nessas áreas onde o descaminho de 
ouro e outras mercadorias se via facilitado; por outro, impedir 
que novos descobertos auríferos fossem incorporados à Capi
tania de São Paulo. As providências tomadas pelo governador 
guardavam certa analogia com as medidas neoclássicas de 
polimento do estilo que o poeta se esforçava para adotar. 
Futuros desentendimentos políticos entre Luís Diogo e 
Cláudio Manoel, porém, revelariam o profundo desajuste 
entre o empreendimento colonizador e o anseio civilizatório 
dos letrados. 

Caio Prado, editor 
Sérgio de Sousa Montalvão (UFRJ) 
Nos anos 50, a referência à nação impregnou o discurso 

político brasileiro, deixando também, marcas evidentes na 
produção intelectual da época. Esta comunicação apresenta 
uma das versões deste nacionalismo, tomando como exemplo 
a Editora Brasiliense de Caio Prado Júnior. Através da história 
do livro e da edição, o texto procura evidenciar alguns aspec
tos da cultura dos anos do nacional-desenvolvimento. 

o lugar da mídia: cidadania e construção do 
espaço público nos anos 90 

Sérgio de Sousa Montalvão (UFRJ) 
A comunicação estuda, através do discurso produzido pela 

grande imprensa, na cobertura da CPI do Orçamento, as 
interlocuções entre as imagens da corrupção e a discussão 
sobre a reforma do Estado. A pesquisa baseia-se na leitura dos 
jornais O Globo e Folha de São Paulo, entre outubro de 1993 
e fevereiro de 1994 e, procura enfatizar os usos do jornalismo 
investigativo como valor de troca, no interior de um mercado 
que conquistou grande prestígio institucional após o impeach
ment do presidente Collor. 

De Bangüê à Usina - impressões em José Lins do 
Rêgo 

Sérgio Murilo Ribeiro Chaves (UFPE) 

A presente proposta de comunicação teve origem ao cur
sarmos a disciplina História do Nordeste República - Estru
tura de Poder Regional, quando tivemos a oportunidade de 
estudar mais aprofundadamente obras de José Lins do Rêgo 
(Menino de engenho, Bangüê e Usina), o que resultou na 
formulação de um artigo cujo título é o da presente comuni
cação. 

O artigo destaca as Impressões de José Lins do Rêgo 
acerca do processo de transição de bangüê à usina em termos 
de como o autor identifica, em obra literária, a estrutura de 
poder e suas mudanças ao longo do processo, a transição para 
o trabalho livre e seu legado, a modernização tecnológica e 
suas conseqüências em um contexto de crise da economia 
açucare ira nordestina provocada pela perda dos mercados 
mundial e nacional. A escolha do presente trabalho deu-se 
pela afinidade do mesmo com o nosso projeto de dissertação 
de mestrado que trata de tema similar. 

Um olhar sobre a Princesa Isabel (PB) dos Anos 
Vinte 

Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano (UFPE) 
A cidade de Princesa Isabel (PB) sempre foi conhecida na 

historiografia brasileira através do aspecto político, em vir
tude da chamada revolta de Princesa (1930), movimento 
sedicioso que envolveu de um lado o então Presidente do 
Estado Paraíba, João Pessoa e do outro o Coronel José Pereira, 
chefe político de maior prestígio na região. No entanto, a 
Princesa da década de vinte apresenta outras peculiaridades 
relativas ao cotidiano da cidade que não foram estudadas e são 
tão relevantes quanto a história político-administrativa. Pre
tendemos lançar um novo olhar sobre a chegada das invenções 
do modernismo na cidade que passava por um processo de 
desenvolvimento acelerado, motivado pelo surto algodoeiro. 
Mudanças visíveis ocorreram na esfera cultural, como a intro
dução do futebol (1918), do cinema (1924) e do modernismo 
literário que surgiu em Princesa através das idéias de Joaquim 
Inojosa. O objetivo do trabalho é mostrar que embora Princesa 
sempre tenha sido apresentada como o lado arcaico de uma 
disputa política, ela também foi atingida pela onda modernista 
que deixou marcas no cotidiano da cidade. 

Cidadão curitibano? A representação de cidadão 
no ensino de História da Rede Municipal de Curitiba 

Serlei Maria Fischer Ranzi (UFPR) 
Esta comunicação tem como objetivo apresentar e discutir 

o resultado parcial de um projeto de pesquisa intitulado: A 
relação passado/presente no ensino de História. Este estudo 
inscreve-se num eixo de investigação fundamental para a 
compreensão da função que a História tem na sociedade 
brasileira contemporânea: o da análise da representações do 
passado que a sociedade legitima, em função das necessidades 
do seu presente, através da difusão pela escola de um deter
minado conhecimento histórico. 

No presente momento foi sistematizada a análise dos 
livros didáticos utilizados nas aulas de I a a 4a séries. Trata-se 
do projeto Lições Curitibanas elaborado pela administração 
municipal e de uso obrigatório nas escolas. 

O conceito de representação social servirá de suporte para 
a apreensão da idéia de cidadão presente no projeto Lições 
Curitibanas. 

Educação e Cidadania - do ponto de vista da 
História 

Severina Barbosa Leal (UCPE) 
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Sendo a educação o maior dos insumos do desen
volvimento da cidadania, e sabendo que no momento histórico 
que atravessamos as indagações se impõem cada vez mais 
contundentes sobre o que representa o desenvolvimento indi
viduai e coletivo, não podemos ignorar que a meta final da 
educação, orientada para o desenvolvimento de todos os 
homens e do homem todo deve ser considerado como a 
condição básica desta conquista. Como diz Paul Monroe, em 
História da Educação: É a educação digna do homem livre, 
que o habilita a tirar proveito de sua liberdade ou a fazer uso 
dela. 

É este o tipo de educação, na qual o homem se realiza e 
realiza o pleno desenvolvimento da sociedade na qual vive 
que caracteriza o caminho da cidadania. 

Baseado no desenvolvimento histórico da educação 
brasileira pretendemos propor mais um debate sobre este 
sempre atual tema. 

A pesquisa teve como ponto de partida a lei 5692/91 e as 
necessidades da sociedade civil nos dias que correm. 

Entre a arte e a tecnologia - velhos padeiros: sua 
memória, seu trabalho, sua história 

Severino Cabral Filho (UFPB) 
Neste estudo tratamos da transição da panificação arte

sanal para a panificação mecanizada, em Cajazeiras - PB. Não 
abordamos o tema sob o enfoque tecnológico. A nossa análise 
partiu da vida cotidiana de velhos padeiros artesanais que 
vivenciaram esta trajetória. Tomamos os seus depoimentos 
como fonte básica da nossa pesquisa, o que possibilitou a 
construção da sua memória. 

A partir das suas narrativas, procuramos caracterizar a 
panificação artesanal e seus significados. Assim, discutimos 
a concepção acerca de arte corrente no meio, o processo de 
transmissão dos saberes, assim como os conflitos e as tensões 
aí verificados. Analisamos também as suas estratégias de 
sobrevivência e as possibilidades de resistência ao trabalho 
prolongado. 

Procuramos saber, a partir das suas representações, como 
a modernização da produção afetou as suas vidas, na medida 
em que refletiu no seu trabalho e na sua profissão. Analisamos 
também os significados reflexos da Legislação Trabalhista, 
que chegou para eles no mesmo período das panificadoras 
mecanizadas (1969). Tentamos, enfim, revelar a relação entre 
o mundo do trabalho e as suas vidas. 

História, cinema e cidadania. O elogio da delação 
Sheila Schvarzman (UNICAMP) 
Em 1954, quando Elia Kazan filmou Sindicato de Ladrões, 

dois anos após ter colaborado com o macartismo, o person
agem principal do filme é um delator que, de acordo com a 
história, a partir do seu gesto, livra um grupo de trabalhadores 
oprimidos de uma gangoe de sindicalistas corruptos. 

Em 1960 em Rio Violento, quando opõe um funcionário 
do governo Roosevelt empenhado num projeto de âmbito 
social, a uma proprietária de terras que defende até a morte o 
seu direito de propriedade, não está apenas contrapondo duas 
visões diferentes de exercer a democracia. Intervencionismo 
e liberalismo são formas de conceber o mundo que embora se 
excluam, tem que se conviver. No filme este difícil embate 
está colocado, e não há vencedores, ou a via correta de agir, 
apenas a evidência de que são estas forças que moldam o 
desenvolvimento histórico americano. Filmado em 1950, 
abordando os anos 30, Kazan fala das formas americanas de 
se fazer cidadão depois da caça às bruxas 
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Em 1972, o diretor realiza o primeiro filme americano 
sobre a Guerra do Vietnã, Os Visitantes onde, ao abordar de 
forma indireta o massacre americano a Mi-Lai, volta à re
flexão sobre a delação. Ex-comunista, sua experiência como 
membro do partido entre 1935-36, quando sai por discordar 
das diretivas que tinha que obedecer, o leva a colaborar com 
o macartismo em 1952. Sua produção fílmica será toda mar
cada pela tensão entre as escolhas pessoas, e as necessidades 
e possibilidades sociais e históricas, onde ser cidadão é antes 
uma opção individual, consciente e dolorosa. Para ele, contra
ditoriamente, delatar foi exercer a cidadania. É a partir deste 
ponto de vista que gostaríamos de discutir estas questões, tal 
como são postas em Kazan. 

Filhas de Eva ou Filhas de Maria? A resistência e 
a desvitimação da mulher de Campina Grande 
(1880/1900-1930/1950) 

Silêde Leila Oliveira Cavalcanti (UFPE) 
O objetivo desse projeto é descobrir o nível de relação 

entre o processo de urbanização-modernização com a intensi
ficação das formas de resistência das mulheres em Campina 
Grande. Para tanto, a delimitação temporal foi dividida em 
dois momentos 1880/1900 (período que antecede a modern
ização urbana) e 1930/1950 (momento em que acontece o 
processo de modernização urbana). Nossa investigação se 
deterá nas formas femininas de resistências, consideradas 
crimes pelo Código de Leis do Brasil, que se consubstanciam 
em adultérios, homicídios e abortos. Ao fazermos a história 
das mulheres infratoras de Campina Grande nos propomos a 
desmistificar o modelo cristalizado da mulher passiva, sub
missa, avessa a violência e revelar uma mulher que nega a 
autoridade da sociedade - plantada em valores masculino 
-, que extrapola os limites impostos pela justiça, Igreja e 
pelos comportamentos sociais mais gerais. Questionando uma 
pretensa e naturalizada essência feminina procuro mostrar a 
mulher não como vítima, mas como a que faz vítimas, 
trazendo a mulher para o campo da história, não como objeto, 
mas como sujeito do processo histórico. Como possibilidades 
de fontes de pesquisa encontramos os processos criminais do 
Primeiro Cartório Criminal de Campina Grande, os documen
tos da Igreja Paroquial e as entrevistas orais com homens e 
mulheres do período em análise. 

Família e sociedade: origens de famílias pro
prietárias em Franca na segunda metade do século 
XIX 

Silvana Aparecida Guedes (UNESP) 
Ao estudar a sociedade francana do final do século XIX, 

notamos que as famílias de elite que se relacionavam eram em 
sua maioria migrantes e imigrantes. Este trabalho tem por 
objetivo identificar suas origens e relações SOCIaiS que as 
colocavam em evidência naquele período. 

O berço, o abrigo, a cidade: os desejos do presente 
numa construção do passado 

Silvana Bandoli Vargas (UFF) 
O presente trabalho se propõe a fazer um estudo das 

elaborações a respeito do passado da comunidade macaense, 
estabelecendo relações entre as construções desse passado, as 
modificações urbanas ocorridas na cidade de Macaé durante 
as décadas de 70/80 e a conseqüente reorganização da identi
dade coletiva em novos parâmetros. 



Organização do Cememor 
Silvana Gomes Resende (UFMG) 
Anny lackeline Torres Silveira 
Criado em 1975, o Centro de Memória da Escola de 

Medicina assumiu, durante esses anos, um papel de suma 
importância na preservação da memória, do patrimônio e da 
história científica de Minas Gerais. No entanto, atualmente, 
seu acervo encontra-se disperso e desorganizado, bastante 
comprometido em seu estado de conservação. 

A falta de uma organização sistemática do acervo, bem 
como a ausência de uma política de recolhimento documental 
vem comprometendo seriamente as propostas iniciais do Cen
tro. Essa comunicação busca apresentar e discutir algumas 
propostas de organização do acervo e algumas medidas de 
intervenção urgentes que objetivam a recuperação e dinami
zação deste Centro de Memória. 

Um reduto do anti-semitismo: a Biblioteca da 
Congregação Mariana da Mocidade Acadêmica 

Sílvia Cortez Silva (UFPE) 
Análise histórica do acervo da Biblioteca da Congregação 

Mariana da Mocidade Acadêmica do Colégio Nóbrega em 
Recife, para identificação das obras de teor anti-semita. Trata
se de uma biblioteca de cultura católica, cujas epígrafes 
Comunismo e Maçonaria são apresentadas como sinônimos 
da conspiração judaica mundial. No sentido doutrinário, foi 
uma excelente biblioteca que, enquanto repartição de uma 
associação católica militante, soube utilizar recursos inusi
tados para difundir principalmente as idéias anti-semitas nos 
anos trinta. 

Itinerários de Paixões: o feminino, o masculino e 
a Paulicéia em Oswald de Andrade 

Simone Bizaco (UNIBAN) 
Oswald de Andrade, escritor paulista das primeira décadas 

deste século, deixou uma vasta produção literária, onde retra
tou a sociedade de São Paulo, seu cotidiano, formas de vivên
cia e as relações entre homens e mulheres presentes na época. 
Dentro disto, esta comunicação pretende analisar os perfis 
femininos e masculinos dentro da obra oswaldiana, presentes 
na cidade de São Paulo durante o processo de metropolização 
da mesma nos primeiros anos do século XX que o autor 
acompanhou de perto, colocando em seus livros figuras pre
sentes no espaço urbano paulistano e a influência sobre eles. 
A cidade para Oswald não é palco, por onde se desenrolaram 
as narrativas, mas faz parte da tramas, vivendo e sofrendo 
junto com as personagens, assim como ele próprio que retra
tou muito da sua vivência no correr dos seus livros. 

A Ordem Cisterciense e o Mosteiro de Veruela: a 
transformação da paisagem agrária a partir da con
quista feudal (século XII) 

Simone Teixeira (UENF) 
A Ordem Cisterciense, dominada pelas três abadias mães 

de Cateaux, Clairvaux e Morimond, instaladas na França, se 
expande por toda Europa através de afiliações ou fundações, 
já no primeiro século de sua história. As instalações na Penín
sula Ibérica da Ordem Cisterciense, estiveram em grande 
medida relacionadas com as abadias de Clairvaux e Mori
mond e, em um prazo de apenas 35 anos, repartiram entre os 
diferentes cenóbios um imenso território, recentemente con
quistado às populações andalusies. 
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Este trabalho procura situar o Mosteiro de Veruela na 
trajetória comum da Ordem Cisterciense na Europa Ocidental, 
entre o século XII até a primeira metade do século XIII, no 
marco cronológico das transformações ocorridas no interior 
desta Ordem. Se procurará pontualizar a atuação do Mosteiro 
de Veruela como promotor das transformações da paisagem 
agrária como gestor de um novo ordenamento especial no 
Valle deI Huecha - Aragón, Espana. 

A social-democracia: um enfoque com Fernando 
Henrique Cardoso 

Sirlei Teresinha Gedoz (UNISINOS) 
Este trabalho tem como objetivo geral pontuar algumas 

questões históricas no que tange aos desdobramentos da So
cial-Democracia ao longo dos séculos XIX e XX. Como meta 
mais específica pretendemos discutir, de forma inicial, as 
propostas elaboradas por Fernando Henrique Cardoso no 
documento intitulado Social-Democracia o que é, e o que 
propõe para o Brasil. Serão analisados alguns pontos essen
ciais do documento entre os quais destacamos: os princípios 
básicos sobre os quais Fernando H. Cardoso se apoia para 
propor um governo social-democrata; quais os mecanismos 
de representação e de decisão política que considera para 
governar; que papel representam os partidos políticos, o par
lamento e os sindicatos dentro do amplo acordo social e 
político que, por tradição, embasam os governos sociais-de
mocratas do Pós-Guerra. 

Resistência frente à Ditadura Militar 
Sirley de Souza (UFSC) 
Esta pesquisa tem por objetivo estudar os movimentos de 

resistências frente à Ditadura Militar no período de 1964-1975 
na cidade de Joinville-SC. Procurando compreender as ações 
desenvolvidas pela população para se contraporem a 
repressão imposta pela Estado autoritário. 

A pesquisa apoia-se, até o momento, na leitura e análise 
dos jornais locais do período, com a intenção de entender com 
a imprensa se posicionou nas questões referentes a repressão 
e a resistência. Outra fonte de pesquisa tem sido a história oral; 
depoimentos de pessoas que vivenciaram experiências de 
resistência contra a Ditadura Militar na cidade. 

Educação no extremo-sul: 1889-1928. Constru
indo a Sociedade da Ordem. Definindo os Espaços de 
Hegemonia 

Solon Eduardo Annes Viola (CentroEduc. La Salle 
de Ensino Superior) 

O presente trabalho tem como tema central o estudo das 
relações existentes entre o projeto educativo do governo 
castilhista e o projeto educativo das escolas paroquiais no Rio 
Grande do Sul no início do período republicano. A república 
castilhista revela influência teórica do pensamento positivista, 
basicamente o formulado por Augusto Comte. Por outro lado, 
a área de ocupação colonial alemã, de profunda formação 
religiosa, criou um projeto de socialização baseado na for
mação de um homem íntegro, trabalhador e disciplinado, na 
perspectiva da Restauração Católica. A proposta deste tra
balho é investigar as relações existentes entre as propostas 
educacionais públicas e as propostas das escolas da região 
colonial alemã. O trabalho buscará as contradições e as semel
hanças entre ambas, basicamente em relação à visão de So
ciedade, Homem e Educação. 



Propaganda e fortalecimento do populismo no 
Estado Novo (1937/45) 

Sônia Maria de Castro N. Lopes (VERJ) 
O objeto do trabalho é expor a importância da propaganda 

política como veículo de legitimação do poder durante o 
período do Estado Novo (1937/45), partindo da ação do 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e analisando 
a trajetória política de seu diretor-geral na fase áurea, Lourival 
Fontes. 

Faz-se necessário estabelecer dois momentos distintos 
nesses processo e o instante de ruptura pode ser situado em 
1942/43, obedecendo à diretriz político-ideológica implemen
tada a partir da definição do governo em prol dos Aliados, 
após um período de oscilações e ambigüidade. Haverá uma 
sensível mudança na orientação do DIP, quando Lourival 
Fontes deixa a chefia do órgão, uma vez que não há mais 
interesse em aparecer como elemento simbolizador da 
repressão, que se precisa, agora, ocultar. 

Produção de subsistência e mercado interno: a 
diversificação em uma região de economia agroex
portadora 

Sônia Maria de Souza (VFF) 
Nosso estudo tem por objetivo analisar a região agroex

portadora do município de Juiz de Fora, destacando sua pro
dução de alimentos no período compreendido entre 1850 e 
1888. É nosso propósito demonstrar que paralela à economia 
cafeeira, havia uma atividade voltada para a produção de 
subsistência, cujo papel não se restringia apenas a abastecer 
as unidades agroexportadoras, garantindo sua autonomia, mas 
com uma dinâmica própria, gerando excedentes a serem 
comercializados. Utilizaremos como fontes a documentação 
do Cartório do Primeiro Ofício Cível, mais especificamente 
os inventários post-mortem, além dos mapas de família. A 
partir desses documentos verificaremos a presença da pro
dução de alimentos básicos como milho, feijão e arroz nas 
unidades produtivas voltadas para o mercado externo, e por
tanto especializadas na produção de café, mas procurando 
manter uma autonomia frente ao mercado, assim como a 
presença de unidades dedicadas exclusivamente à produção 
desses alimentos e à criação de animais visando abastecer o 
mercado local. 

(SCL-91) 
Sônia Pessoa Nassar (VERJ) 
O presente trabalho se destina a discutir a questão da 

interferência do Estado na vida cultural nas décadas de 1830 
a 1850. Partindo do pressuposto que havia um projeto do 
Estado imperial para a consolidação da nacionalidade no 
Brasil após as primeiras décadas do império, para estudar de 
que forma atuou a intelectualidade nacional neste processo de 
consolidação; e, principalmente, como o Estado procurou 
cooptar este intelectual para que ele colaborasse para a ex
ecução deste intento. 

Para efetuar este estudo, foram privilegiados dois tipos de 
fontes, as quais apresentam aspectos diferenciadores entre si, 
tornando-as objetos de análise mais capacitados a fornecer 
uma visão mais ampla da realidade do período estudado. Estas 
fontes são os relatórios ministeriais, sobretudo o Relatório do 
Ministério dos Negócios do Império, e os periódicos da época, 
sendo que privilegiamos as publicações de caráter cultural e 
aquelas que apresentam notícias referentes às artes como 
teatro e música. 
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Pretendemos destacar dois aspectos que consideramos 
importantes para analisar este tipo de política de interferência, 
num primeiro momento a oficialização de uma política que 
visava "conquistar" o intelectual para o projeto do Estado, 
retirando dele qualquer possibilidade de uma autonomia 
crítica, e num segundo momento o estabelecimento da censura 
como mecanismo regulador da atividade cultural no país. 

Os limites da cidadania social em Porto Alegre -
1880-1930 

Sônia Ranincheski (Centro Educacional La Salle de 
Ensino Superior) 

Este trabalho faz parte do Projeto Cidadania e exclusão: 
Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, 1880-1930, coordenado 
pela Professora Sandra J. Pesavento. O movimento histórico 
de construção do que poderíamos chamar de cidadania social, 
ou seja, como se dá a construção de direitos de compartilhar 
os meios de sobrevivência que a sociedade cria, tais como as 
instituições de saúde, as caixas de socorros, foram forjados 
pelo poder público constituído em diversas instâncias no 
período do final do século XIX e primeiros anos da República 
Velha. Desta forma, é nas cidades que se verifica o conflito 
entre o Estado que se orienta no sentido de criar uma ordem 
pública e também privada em torno de objetivos que possam 
minorar os contrastes sociais, mas resiste em permitir a ex
istência do direito de representação e participação política. A 
proposta desta comunicação é relatar alguns resultados da 
pesquisa de campo nos jornais do período e nos arquivos de 
instituições públicas, em que se está levantando dados acerca 
da freqüência de doentes, mulheres, negros, estrangeiros em 
casas de caridade da cidade. Resultados preliminares indicam 
que, se a categoria exclusão pode ter um contraponto na 
categoria cidadania, isto não implica que aquela ou esta sejam 
monolíticas ou que tenham tido um tratamento homogêneo 
pelo poder público. 

É possível construir cidadania a partir do Estado? 
O caso do Governo Collares 

Sônia Ranincheski (Centro Educacional La Salle de 
Ensino Superior) 

O presente trabalho, realizado a partir de pesquisa docu
mental em fontes primárias e de 18 entrevistas diretas com 
deputados governistas e membros do primeiro escalão do 
Governo Collares (1991-94), incluindo o próprio Governador, 
teve como objetivo principal verificar como se deu o processo 
de Reforma do Estado naquele Governo. Os documentos 
oficiais que embasaram a Reforma indicavam que a sua 
função primordial era a de estabelecer uma cidadania digna, 
a partir de 1) relações mais flexíveis entre o Estado e sociedade 
civil, democratizando o poder do Estado; 2) possibilidade de 
accountabiliy e 3) novas relações entre os setores privado e 
público. A análise das mais de 30 horas de entrevistas 
gravadas, no entanto, indicou que não era esta a percepção 
daqueles que, ao menos teoricamente, seriam os responsáveis 
políticos por sua construção e implementação. Como con
clusão preliminar, pode-se afirmar que a sociedade política 
responsável pelo aparelho de Estado, em um Estado capital
ista, não é fator preponderante de constituição de cidadania, 
entendida em seu conceito mais contemporâneo. 

Literatura e ideologia no Império Romano: os 
relatos de Plutarco e Apiano sobre a Revolta de 
Espártaco 



Sônia Regina Rebel de Araújo (UFF) 
A presente comunicação prende-se à minha pesquisa atual, 

referente a futura Tese de Doutorado, desenvolvida no Pro
grama de Pós-Graduação em História da UFF, intitulada A 
VISÃO DAS ELITES SOBRE AS REBELIÕES DE 
ESCRA VOS NO MUNDO ROMANO: UMA 
ABORDAGEM SEMIÓTICA DAS FONTES LIT
ERÁRIAS. Na futura Tese, procurarei demonstrar os aspectos 
ideológicos que informaram estes relatos e meu pressuposto 
principal baseia-se na idéia de D. Brion Davis acerca da 
escravidão ocidental, mas que creio essencial para entender as 
sociedades escravistas em geral e especialmente as sociedades 
clássicas. Tal pressuposto afirma que a instituição escravista 
gerou sempre tensões e conflitos, pelo fato de se tratar seres 
humanos como coisas. Este tratamento gerou resistência por 
parte dos escravos que, em alguns casos, chegou até à revolta 
armada. Procuro, nesta comunicação, analisar o método de 
composição das narrativas utilizado por Plutarco e Apiano, as 
diferenças nos dois relatos sobre a Revolta de Espártaco, mas 
sobretudo a ideologia das elites romanas sobre os escravos que 
transparece nas duas narrativas. 

A Companhia Pernambucana de Navegação 
Costeira 

Suely Creusa Cordeiro de Almeida (UCPE) 
O processo de expansão que se desenvolveu a partir da 

segunda metade do século XIX no Brasil em suas principais 
cidades, deve ser analisado não só em nível de dinâmica 
interna, mas através de uma relação íntima entre colônia e 
metrópole. O espaço geográfico sobre o qual nos debruçamos 
é o da cidade do Recife, o aspecto principal da análise que 
implementamos o da expansão desta cidade, sua urbanização 
e a relação causa e efeito entre os investimentos de capital 
inglês e o surgimento de companhias prestadoras de serviço 
como fruto direto destas inversões no Recife. 

A Companhia Pernambucana de Navegação nasceu das 
necessidades de transporte de cabotagem para as províncias 
próximas de Pernambuco. Recife, neste período, era o centro 
aglutinador de capital, neste contexto a companhia passou a 
atender uma dupla exigência, a de comunicação, 
abastecimento e escoamento de produtos das cidades costeiras 
e províncias vizinhas, como também, as de exportar capitais, 
tecnologia e manufaturados ingleses. 

Criada a partir de uma imposição externa ao seu espaço 
geográfico a companhia encontrou terreno fértil para seu 
desenvolvimento, no entanto, a inadequação de seus vasos, as 
péssimas condições dos portos locais, a impossibi.lidade de 
manutenção do equipamento somados aos novos mteresses 
ingleses em Pernambuco, como desenvolver a malha fer
roviária, levaram ao fracasso esta experiência, inviabilizando 
quase que complemente a navegação de cabotagem na região 
norte. 

Cinema e história: uma relação de muitas possi
bilidades 

Suzana Cristina de Souza Ferreira (UFMG) 
A partir dos anos 70 história e cinema têm sido pensados 

como uma relação bastante fecunda. Não se pode mais apenas 
reconhecer os subsídios que a história fornece para o ofício 
cinematográfico, mas faz-se necessário pensar de forma mais 
sistemática o inverso dessa relação, ou seja: a possibilidade de 
termos o cinema como fonte histórica de grande potencial, que 
se abre ao pesquisador contando a história do homem no 
espaço-tempo e a história do tempo nos homens. 

Triunfo da desrazão 
Sylvana Maria Brandão de Aguiar (UFPE) 
O eixo central desta pesquisa é a compreensão histórica 

dos escombros sociais que sucederam à extinção das missões 
jesuítas no Grão-Pará e Maranhão, durante a segunda metade 
do século XVIII e as malogradas tentativas da Coroa Lusitana 
através de planos civilizatórios para fazer ressurgir núcleos 
sociais, aglomeradores de várias etnias e que, efetivamente, 
funcionassem como unidades produtoras. Para tanto, temos 
contemplado o confronto entre os interesses oriundos da 
Igreja Católica, Coroas Ibéricas, colonizadores, bandeirantes, 
escravizados indígenas, no intuito de analisar a elaboração e, 
principalmente, a aplicação do Diretório Pombalino em 
oposição às realizações inacianas, responsáveis pelo projeto 
social civilizatório em curso no interior das missões. 

. História e cultura: divertimentos públicos e lazer 
no Recife da Virada do Século XX 

Sylvia Couceiro Bompastor (Fundação Joaquim 
Nabuco - PE) 

Considerados, até recentemente, por grande parte dos in
telectuais, como objeto de estudo de menor relevância -
insignificantes, dentro dos parâmetros da investigação cien
tífica que privilegia as pesquisas sobre aspectos econômicos 
e políticos da sociedade -, o lazer, as diversões, a festa -
vinham sendo relegados a segundo plano. 

O trabalho - Divertimentos Públicos e Lazer no Recife 
na virada do século XX - procura entrar no complexo uni
verso urbano buscando, através de uma abordagem multidis
ciplinar da questão, vislumbrar, como o habitante da cidade 
do Recife empregava seu tempo disponível para o lazer, dos 
meados do século XIX até os anos 1920. Nosso objetivo é 
compreender a importância do lazer e das diversões públicas 
para a população da cidade, enfocando um momento de trans
formações profundas, quando, influenciados pelos ideais da 
burguesia européia de progresso, civilização, embelezamento 
e sanitarismo, começa a ser estruturado um projeto modern
izador para as principais cidades brasileiras. 

Carmem Miranda e seu lugar no Brasil dos anos 
30 

Tânia da Costa Garcia (USP) 
A ideologia do progresso, elevada a potência pela segunda 

revolução industrial em fins do século XIX na Europa, traz 
para a humanidade transformações profundas que serão de
nominadas genericamente de modernidade. 

No Brasil, essa renovação do imaginário social, chega por 
intermédio dos viajados filhos da aristocracia agrária e a 
chamada Belle Époque carioca, mais especificamente pela 
Semana de Arte de 22. A ordem do movimento é de rompi
mento com a velha estrutura de poder e sua representação 
estética. A urbe, espaço onde novas camadas sociais estão 
surgindo e reivindicando o exercício da cidadania na consti
tuição de uma sociedade de massa, não mais oferece susten
tação às formas caducas de dominação dessa oligarquia. Há, 
portanto, na expressão artística do grupo a intenção de ruptura, 
senão efetivamente com os laços de dominação, pelo menos 
com suas representações. 

A relação deste movimento com o governo que se instala 
a partir dos anos 30 e mais tarde com o Estado Novo não é 
casual. Getúlio Vargas vem legalizar e arbitrar a luta de 
classes, cuja existência torna-se inegável com o desen
volvimento das forças produtivas e o fluxo de imigrantes que 
chegam às cidades. Sem perder de vista o período de transição 
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que seu governo atravessa, instala um aparelho ideológico 
visando, definitivamente, abolir a velha elite e seus valores e 
impor às novas camadas o seu projeto de sociedade, definindo 
por meio do Estado uma identidade nacional. 

Neste contexto, a trajetória de Carmem Miranda, Filha de 
imigrantes do bairro da Lapa no Rio de Janeiro, revela a 
inevitável presença das camadas populares no meio urbano, 
apesar do ideal de cidadão ambicionado pelo Estado getulista. 
Sua música chega ao rádio, este novo veículo de comunicação 
cujo caráter massivo ainda é precário, propagando as repre
sentações das camadas dominadas. Os ritmos e a figura de 
Carmem Miranda apontam para as brechas do sistema onde o 
popular garante espaço para a expressão e perpetuação do seu 
imaginário. Carmem vem fazer valer um outro projeto de 
Brasil que estrategicamente será incorporado pelo populismo 
de Vargas. 

Açorianidade e identidade. 11 Congresso 
Comemorativo do Bicentenário da Imigração Açori
ana 

Tathianni Cristini da Silva (UFSC) 
A pesquisa tem por objetivo analisar a produção discursiva 

e historiográfica do Congresso Comemorativo do Bicen
tenário da Colonização Açoriana, realizado em Santa Ca
tarina, no ano de 1948, o qual tematizou o papel do colono 
açoriano. 

O contexto deste Congresso está vinculado à criação da 
brasilidade no Sul do Brasil, fazendo frente à cultura ger
mânica. 

DOPS: um referencial para a Censura? 
Tatiana de Freitas Soares (UFRJ) 
Com base na pesquisa do Acervo do Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro, referentes ao DOPS (Departamento 
de Ordem Política e Social) e ao DGIE (Departamento Geral 
de Investigações Especiais), da instauração do AI-5 em 13-
12-68 até 1975, buscarei identificar os referenciais para a 
atividade de censura no meio cultural. 

o computador fazendo História 
Tatiana Lenskij (Instituto Metodista de Educação e 

Cultura) 
O presente tablado é o relato de uma experiência que 

visava testar a utilização do computador como instrumento 
auxiliar ou alternativo de construção de conhecimento em 
História. 

O ponto de partida foi a elaboração diagramada do con
teúdo trabalhado em sala de aula, sob a forma dos mapas 
conceituais, onde os alunos deveriam distinguir a idéia central 
das idéias acessórias, os conceitos-chave, exemplos e particu
laridades atendendo aos requisitos de ser logicamente coer
ente e historicamente correto. O programa LlNKW A Y foi o 
que mais se adequou aos objetivos. 

A experiência-piloto foi aplicada em 3 turmas da 8a série 
de uma escola particular de Porto Alegre e o conteúdo trabal
hado foi Transição do Feudalismo ao Capitalismo. 

Resultados: o aluno trabalha sozinho e o professor é um 
orientador do trabalho; através; da reflexão, discussão com 
colegas e organização dos conteúdos chega a conclusões e 
questionamentos; fixação do conteúdo através da organização 
lógica e historicamente correta dos conceitos-chave; todos os 
trabalhos foram diferentes, demonstrando com isso criativi
dade e manutenção da integridade de suas próprias produções; 
e, mais do que tudo, permitiu integrar vária habilidades: o 
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conhecimento adquirido em sala de aula, os recursos do pro
grama LlNKW A Y e a transformação destes para adaptá-los 
ao trabalho, a organização mental do conteúdo, a autodiscipli
nação do grupo. Apresentou-se como excelente instrumento 
de avaliação. 

Homem no duro não dá mole prá mulher 
Tatiana Lima de Siqueira (UFPB) 
A idéia de que para ser homem no Nordeste este tem de 

ser forte, valente, grosso, dominador... foi construída e aceita 
como imagem real e natural, porém, nem sempre o nordestino 
existiu, sendo portanto uma invenção histórica do começo 
deste século. Tendo emergido como fruto do interesse de uma 
elite patriarcal em decadência. A afirmação desse ser "mascu
lino" no Nordeste passa pela reatualização de uma série de 
práticas, dentre elas está a subjugação feminina como uma 
maneira deste macho se elaborar e se auto-afirmar enquanto 
tal; mantendo a mulher sob seu domínio ele controla o único 
ser capaz de ameaçá-lo. 

A regulação do seguro na 1 a República 
Teresa Cristina Novaes Marques 
O estudo da história do seguro no Brasil na la República 

requer a análise de um conjunto de variáveis envolvidas na 
questão. O primeiro conjunto de variáveis refere-se ao modo 
objetivo como esta modalidade de intermediação financeira 
participava da economia brasileira, o que remete a questões 
como a forma de inserção do país no comércio internacional, 
as modalidades de seguros cobertas por empresas estrangeiras 
e nacionais e por fim, e não menos importante, a relação entre 
o Estado e a atividade seguradora. O segundo conjunto de 
variáveis diz respeito ao desenvolvimento da atividade de 
seguro no mercado internacional, na qualidade de um dos 
elementos do sistema financeiro. 

Este trabalho busca indagar por que razão o seguro, mesmo 
sendo enquadrado como um elemento do sistema financeiro, 
da mesma forma que os bancos, recebeu aqui e no mundo uma 
carga muito mais intensa e precoce de intervenção por parte 
do Estado, que o sistema bancário. 

o Tribunal do Comércio e a regulação da so
ciedades anônimas no Império (1850-1876) 

Teresa Cristina Novaes Marques (UFRJ) 
A edição do Código Comercial em 1850, após décadas de 

discussão no parlamento, marca o início de um processo de 
consolidação do arcabouço institucional que condiciona a 
atividade econômica no Brasil até os dias de hoje. 

Ao longo dos quase vinte e cinco anos em que o Tribunal 
existiu, evidenciou-se uma disputa acirrada entre o empre
sariado, com representação na entidade, e o avanço do poder 
monárquico, especialmente em matéria de regulação de gran
des empreendimentos, cuja fórmula jurídica mais freqüente é 
a das sociedades anônimas. 

. Este trabalho busca analisar a importância do Tribunal do 
Comércio, instituído peJo Código com poderes de justiça, com 
autoridade para julgar disputas comerciais, ordenar a prisão 
de falidos, e principalmente, definir jurisprudência quanto a 
dúvidas surgidas na interpretação do Código. 

A Eleição de 1982 e a Arquidiocese de Goiânia: 
perspectivas e decepções. 

Teresinha Maria Duarte (UFG) 



Durante os anos de maior repressão do regime militar, a 
Igreja Católica gozou uma certa autonomia e foi um canal de 
expressão e resistência da sociedade civil. Com a proposta da 
realização das eleições, no ano de 1982, em todos os níveis 
exceto para Presidente da República, a Arquidiocese de 
Goiânia participou ativamente da discussão partidária. O gov
ernador eleito pela oposição decepcionou a Igreja e os 
movimentos populares pela continuidade que deu ao projeto 
de desenvolvimento do regime militar, entendido sobretudo 
como crescimento econômico. 

A conquista da felicidade terrena 
Tereza Cristina Kirschner (UnB) 
A questão da felicidade adquire especial importância no 

meio intelectual europeu no século XVIII, manifestando-se 
em uma vasta produção de tratados e ensaios sobre o assunto. 
A forte presença desse tema na literatura é indício de 
mudanças profundas que ocorriam no universo mental dos 
homens desse período. E essas mudanças refletem-se nas 
atitudes des gens de lettres frente à religião, principalmente 
frente à tradição cristã de viés agostiniano, reanimada na 
França pelo jansenismo. Tratava-se, portanto, no que se refere 
à felicidade, de trazê-la dos céus para a terra, e torná-la um 
direito a ser vivenciado com toda a dignidade pelos mortais, 
libertando-a das instâncias divinas, de um lado, e de outro, das 
aspirações meramente individuais, transformando-a em uma 
possibilidade coletiva. 

A conquista da felicidade terrena não foi, entretanto, um 
processo fácil e isento de contradições. Voltaire, por exemplo, 
ao rejeitar o mistério do pecado original e conservar a crença 
em Deus e na providência, viu-se obrigado a enfrentar a 
questão da origem do mal. Sua reflexão sobre o tema, que não 
é conclusiva, revela como foi difícil o processo de abandono 
de algumas das antigas crenças da tradição cristã, assim como 
a angústia que se afigurava face à impossibilidade de encon
trar novas certezas. 

o pensamento geográfico em Manoel Bomfim 
Terezinha Alves de Oliva (UFS) 
Os estudos sobre o pensamento geográfico brasileiro no 

período pré-acadêmico não incluem o nome de Manoel Bom
fim entre os autores que o elaboraram. Apesar disso, é possível 
identificar claramente os temas que fizeram então o discurso 
geográfico, como centrais nos debates de que participou o 
autor. Questões como raça e meio tropical, política migratória, 
integração continental e organização do território, entre 
outras, estão presentes nas suas principais obras. Este trabalho 
propõe incluir a contribuição de Manoel Bomfim na história 
do pensamento geográfico brasileiro, e enquanto procurará 
ver em que medida o pensamento geográfico embasou as 
formulações sobre o Brasil da Primeira República, consid
erando que o próprio Autor foi silenciado ou esquecido, lidará 
também com os silêncios ou com uma proposta aparentemente 
descartada, num momento crucial da formação do país. 

A violação do direito guarani pré-colonial nas 
missões jesuíticas do Paraguai 

Thaís Luzia Co laço (UFSC) 
Este trabalho refere-se ao projeto de tese que será de

fendido no Curso de Pós-Graduação em Direito da Universi
dade Federal de Santa Catarina. 

Trata-se de uma pesquisa interdisciplinar que engloba 
diversas áreas do conhecimento, valendo-se das seguintes 
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disciplinas: o Direito, a História, a Antropologia, a Etnologia, 
a Antropologia Jurídica e a História do Direito. 

A tese constará de quatro grandes capítulos que tratarão 
do seguinte: o primeiro das discussões teológicas-jurídicas da 
condição do índio, enfatizando a teoria da incapacidade 
indígena; o segundo do direito missioneiro; o terceiro do 
direito guarani pré-colonial; o quarto da comparação do dire
ito missioneiro com o direito guarani, demonstrando a dis
crepância entre ambos. 

Parte-se do princípio de que existe um direito consuetu
dinário indígena e que o direito guarani foi violado nas 
Missões Jesuíticas do Paraguai. Tal atitude justificou-se e 
amparou-se basicamente nas teorias teológico-jurídicas da 
incapacidade indígena. 

o ensino de História na escola fundamental: no
vas questões, velhas estratégias 

Thaís Nívia de Lima e Fonseca (Faculdade 
Integradas Newton Paiva) 

O trabalho trata de alguns aspectos do ensino de História 
na escola fundamental - de 5" a 8" séries - analisando as 
distorções sofridas pelo programa curricular de História de 
1987 no contexto de sua aplicação junto a alunos de origem 
social favorecida, em escolas particulares de Belo Horizonte, 
mantendo práticas pedagógicas e concepções de História her
dadas de uma visão tradicional, contrária aos objetivos do 
referido programa. 

A análise, feita à luz da Sociologia do Currículo, partiu da 
pesquisa de campo baseada em observação direta de aulas de 
História em quatro escolas particulares de classe média de 
Belo Horizonte e em entrevistas realizadas com os professores 
observados. Os dados obtidos permitiram a confrontação das 
propostas curriculares com as práticas pedagógicas efetivadas 
em sala de aula e a observação da alguns dos mecanismos 
promotores das distorções sugeridas acima. 

A Casa do Economista de Minas Gerais: a con-
strução de uma identidade de classe 

Thais Velloso Cougo Pimental (UFMG) 
Érika de Faria Reis (UFMG) 
Esta comunicação procura analisar os resultados obtidos 

na pesquisa contratada em junho de 1996 pela Casa do Econo
mista sobre a história das três entidades que a compõe: o 
Conselho Regional de Economia - 1 Oa região, a Sociedade dos 
Economistas de Minas Gerais e o Sindicato dos Economistas 
de Minas Gerais. A Casa do Economista, enquanto uma 
entidade que representa as aspirações de uma categoria profis
sional, se torna precursora de trabalhos desse tipo no Estado 
de Minas Gerais. Ao contratar junto à Universidade Federal 
de Minas Gerais uma pesquisa deste feitio, tem demonstrado 
a viabilidade de convênios e a importância da extensão uni
versitária. Projetos desse tipo não apenas valorizam a Univer
sidade como possibilitam o cumprimento de seu papel junto 
à comunidade. 

Acreditamos que resgatar a memória da Casa do Econo
mista de Minas Gerais tem, como fim último, a preservação 
da sua identidade. Sendo uma entidade que agrega os anseios 
e perspectivas de cada economista mineiro, remontar a sua 
história é de certa forma proceder ao registro da vida profis
sional desses economistas, no que diz respeito às dificuldades 
enfrentadas no dia a dia do exercício da profissão, e ainda às 
conquistas acumuladas ao longo do tempo. Assim, refletindo 
sobre os passos necessários ao desenvolvimento da pesquisa 
e os resultados dela obtidos estivemos frente a uma das 



matérias mais caras ao historiador: a construção da memória, 
no caso, de uma instituição cuja trajetória, no nosso entender, 
merecia este trabalho. 

A sociedade política da Bahia na Independência 
do Brasil: mapeamento das forças políticas em mani
festação 

Thomas Wisiak (USP) 
Não está esgotado na historiografia o tema relativo à 

província da Bahia nas suas relações com os núcleos de poder 
instalados em torno do Rio de Janeiro e em Lisboa no contexto 
das transformações políticas em curso ente 1820 e 1823. 

Nesta comunicação pretende-se apresentar os resultados 
parciais de pesquisa que busca, em última instância, uma 
tipologia das tendências políticas que se configuravam na 
província da Bahia em meio ao processo de crise do Estado 
português e passagem para o Estado Brasileiro independente. 

Representação da morte paterna no túmulo 
Tiago Castelo Branco Lourenço (Faculdade Integradas 

Newton Paiva) 
Dizem que há algumas décadas atrás, a morte do pai era 

representada em alguns túmulos. Uma coluna quebrada, toda 
uma estrutura abalada. O conjunto acredito representar a 
família, a coluna quebrada a morte do patriarca. 

O título da minha pesquisa, é uma hipótese, que se junta a 
outra. Creio que estes túmulos eram mais utilizados pelas 
camadas mais abastadas da sociedade daquele momento. 
Estas são algumas das questões que a pesquisa vem tentando 
verificar. 

Esta pesquisa tem como objetivo, chamar a atenção da 
sociedade contemporânea para os monumentos artísticos ex
istentes no cemitério, mostrar, também, que por trás de um 
túmulo, símbolo da morte, existe toda uma sociedade, com 
suas relações de poder, seus conflitos e visões de mundo. 

Um olhar romântico-selvagem índios do Brasil, 
na lente fotográfica, séculos XIX e XX 

Titus Riedl (URCAlFUNCAP) 
A fotografia brasileira é considerada uma das mais ricas e 

interessantes do mundo. Retratos de índios fazem parte do 
conjunto histórico e compõem um fundo iconográfico impor
tante para os estudos do passado. Os fotógrafos dificilmente 
escapam, no século passado, da ótica estereotípica de teorias 
raciais determinadas, em que as imagens das raças combi
navam bem com um gosto pelo exótico e escurril; a fotografia 
tornou-se arte por excelência de ascendentes camadas burgue
sas. O estudo procurará os conceitos historicamente esta
belecidos sobre o outro, que quase sempre se manifestaram 
através de imagens opulentas e pitorescas. A fotografia é 
entendida como uma fonte da história de mentalidades, na 
convicção de que uma boa parte das imagens do século XIX 
testemunha sobretudo a preposição ideológica do fotógrafo, 
dizendo menos propriamente sobre o sujeito retratado. 

o Ceará das Borboletas, O Ceará e a Comissão 
Científica de 1859-1861 

Titus Riedl (URCAlFUNCAP) 
A mais ambiciosa expedição científica nacional do século 

XIX, a COMISSÃO CIENTÍFICA DE EXPLORAÇÃO 
viveu e se foi quase sem deixar traços de sua existência, como 
foi lamentado, melancolicamente, pelo historiador Renato 
Braga (Braga, 1962). Embora que, para muitos, ela não tenha 
passado de um belo plano frustrado em suas esperanças (ibid), 
o empreendimento representou, na verdade, um momento 
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importante da história científica do país. Surgido durante as 
sessões do INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 
BRASILEIRO, na presença do Imperador Dom Pedro 11, o 
projeto uniu a elite intelectual da jovem nação; e contava com 
a ilustre participação de membros como Gonçalves Dias, 
Freire Alemão e Schuch de Capanema. A utopia de uma 
descoberta dos sertões, revelou-se, na verdade, de mais um 
capítulo do Brasil no seu desencontro. A comunicação pre
tende mostrar porque, justamente atrás de resultados, na 
época, considerados medíocres, a comissão merece uma re
visão historio gráfica e pode revelar novos dados surpreenden
tes. 

A morte dos Goytacamopi: análise de um histo
riador não-acadêmico 

Ubiracy de Souza Braga (UFPB) 
Estudamos as matrizes do pensamento historiográfico do 

século 19 no Rio de Janeiro que teve dificuldades para a 
explicação do fato político fora da Metrópole neste período. 
Júlio Feydit (1845-1922), inscreve-se na historiografia 
brasileira como um historiador não-acadêmico, a nosso ver, 
porque equaciona um conjunto de práticas e saberes sociais 
como a questão do roubo de terras pela Igreja e ela Metrópole, 
articuladas pelas práticas de favor e o psicologismo da ex
comunhão (Inquisição) que se funda sobre a formação 
indígena dos goytacazes e guarulhos no Norte-fluminense. 

A luta pela terra: padrões e experiências dos tra
balhadores rurais sem terra de Sumaré-SP 

Vagner José Moreira (PUC-SP) 
Discutindo e problematizando as experiências vividas e 

pensadas dos trabalhadores rurais sem terras de Sumaré, 
região de Campinas/SP, na luta pela terra, busco delinear a 
partir das narrativas o fazer-se destes sujeitos como sem terras, 
e os significados de ser um sem terra; delimitar-se em seus 
modos de viver, que se expressam como padrões, valores, 
símbolos, imagens, crenças, sentimentos, angústias, anseios, 
etc., forjados ou não a partir dos conflitos travados contra os 
mecanismos de dominação e exploração. Nesta comunicação 
limito-me a discutir as relações campo e cidade e padrões. 

A questão da memória nos romances urbanos de 
José de Alencar 

Valdei Lopes de Araújo (UERJ) 
A presente comunicação visa discutir os diversos usos da 

memória nos romances urbanos de José de Alencar. 
A crítica dos personagens alencarianos à impessoalização 

da sociedade urbana carioca, encontra, no fenômeno 
mnemônico, ao mesmo tempo, um espaço de resistência e uma 
forma de diagnóstico das transformações pelas quais passava 
a cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. 

Autoritarismo e democracia no pensamento 
político brasileiro: a atualidade de Francisco Cam
pos 

Valentina Gomes Somarriba (UFMG) 
Análise da concepção de democracia do político e intelec

tual mineiro Francisco Campos - importante ideólogo do 
pensamento autoritário brasileiro - a partir da leitura de suas 
obras escritas em dois momentos: de 1930 a 1945, quando ele 
participou ativamente do governo Vargas, defendendo idéias 
nacionalistas, estatistas e anti-liberais; e nos anos 50 e 60, 
quando aderiu a princípios liberais-conservadores, criticando 



os governos Kubitscheck e Goulart e se aproximando dos 
militares. 

Cultura política nas escolas de samba do Rio de 
Janeiro: 1964-1985 

Valéria Lima Guimarães (UFRJ) 
A partir do conceito de cultura política, pudemos observar, 

no período de Ditadura Militar, diversos comportamentos ou 
tendências relativas àqueles anos de repressão. Notamos, por 
exemplo, atitudes como enfrentamento aberto ao regime; re
sistência velada; ufanismo, ou mesmo atitude de indiferença 
perante os acontecimentos de 1964, agravados com a insti
tuição do AI-5, em 1968 que, dentre outras medidas, cassou 
os direitos políticos dos brasileiros e implantou a chamada 
liberdade vigiada. 

Restringindo nosso olhar à música popular brasileira -
conforme projeto desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas e 
Estudos Históricos da UFRJ - optamos por privilegiar a 
análise do comportamento das escolas de samba, com 
destaque para Beija-Flor de Nilópolis, Império Serrano e 
Caprichosos de Pilares, diante dessa conjuntura. 

Mulheres de letras no Ceará (1875-1925): dis
curso e reivindicações 

Valérie Ketterer (lHE A L-Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle-França) 

Essa proposta de trabalho faz parte do projeto de dou
torado que estou desenvolvendo e que visa resgatar a história 
das mulheres intelectuais, ao estudar as primeiras mulheres 
escritoras e jornalistas do Ceará entre 1875 e 1925. Através 
dos textos que elas publicaram nos periódicos dirigidos por 
elas mesmas ou por homens, bem como nos outros escritos 
que elas deixaram, examinaremos a sua aparição no espaço 
público, a sua participação na vida literária, cultural e política, 
o seu discurso e suas reivindicações. Nesta comunicação, 
daremos primeiro alguns dados biográficos sobre as principais 
figuras femininas intelectuais daquele período. Veremos em 
segundo lugar a sua atividade literária propriamente dita: 
analisaremos os seus artigos e escritos - ficcionais ou não
para determinar os temas abordados e o estilo empregado, a 
fim de saber qual foi a sua postura nesse campo: tradicional 
ou moderna, romântica ou realista; por outro lado, tentaremos 
ver as suas relações com o mundo literário - tentaremos 
definir se elas participaram de algumas agremiações literárias 
e qual foi a sua aceitação junto à elite cearense, sobretudo os 
homens. Enfim, veremos a sua atuação no campo político, e 
particularmente as suas posições na luta para os próprios 
direitos - voto feminino - e para os direitos dos outros -
os escravos -; avaliaremos a sua postura quanto às novas 
idéias políticas - o republicanismo, a luta entre o oligar
quismo -, filosóficas - o positivismo - e sociais. Afinal, 
contribuíram elas para a emergência de um novo modelo 
feminino, de uma outra sociedade? 

Germano Melchert - médico e político: trajetória 
pública de um imigrante alemão no Brasil da 
Primeira República 

Valquíria Maria Algusti (UNICAMP) 
O objetivo dessa exposição é apresentar um recorte 

histórico que resulta do trabalho de pesquisa que venho de
senvolvendo sobre a imigração alemã para a cidade de Campi
nas. A reconstrução da história de vida do imigrante alemão, 
o médico Germano Melchert, que exerceu em Campinas na 

década de 90 do século XIX alguns cargos políticos, indica 
novos caminhos para o estudo da imigração alemã. Partindo 
da reconstrução de sua história de vida, podemos perceber 
quais eram as possibilidades de participação política para 
esses imigrantes e seus descendentes na sociedade brasileira. 
Nessa pesquisa nos valemos de diversas fontes históricas, tais 
como: acervo do Tribunal de Justiça de Campinas (inven
tários, ações, listagens de óbitos) e Joluma Brito (Arquivo 
histórico do Centro de Memória da UNICAMP); coleta de 
depoimentos orais e registros fotográficos. Um diálogo entre 
essas fontes históricas é fundamental para este estudo, na 
medida que são grandes as lacunas deixadas pelos nossos 
antepassados. 

Trabalhadores livres pobres na Campinas escra
vocrata 

Valter Martins (USP) 
Este texto apresenta aspectos da participação de algumas 

categorias de trabalhadores livres pobres na organização e 
transformações urbanas de Campinas, entre 1800 e 1861. 

Ao longo desse período a área urbana de Campinas tor
nou-se lugar de atração para um número cada vez maior de 
pessoas. Entre elas, gente livre expulsa do campo dominado 
pelo trabalho escravo, principalmente mulheres. O cre
scimento da população e o advento do café, aceleraram a 
ocupação e expansão do espaço urbano de Campinas, não 
sendo coincidência a inauguração de seu primeiro mercado 
municipal em 1861. 

Nietzsche - um estudo acerca dos valores morais 
Vandeilton Francisco da Silva (UFPB) 
Este estudo tem como objetivo apresentar uma interpre

tação acerca das idéias de Nietzsche, sobre os valores morais 
humanos. Tendo como base as obras: "Além do Bem e do Mal 
(1886) e Genealogia da Moral (1887)", que abordam a noção 
de que não existem valores em si; estes são idéias, conceitos 
metafísicos, que se transformam a cada relação social entre os 
indivíduos e que são historicamente construídos, estabele
cendo-se como sistemas de regras inerentes a cada época e 
sociedade. Tornando-se produtos ou atos "humanos de
masiadamente humanos". 

A pobreza como escolha: o velho e o novo (?) 
liberalismo 

Vânia Maria Cury (UFRJ) 
O desmantelamento do Estado e o corte dos gastos sociais 

que presidem as políticas públicas deste final de século têm 
sido apresentadas como a melhor solução para o enfren
tamento da crise fiscal que assombra os governos dos princi
pais países do mundo. Quanto, como e por que gastar com os 
pobres têm sido uma questão permanentemente presente no 
debate ideológico das sociedades industriais, não se tratando 
de um problema exclusivamente contemporâneo. Desde 
Malthus, passando por Taylor e finalmente desaguando nas 
propostas atuais, a questão da pobreza vem oscilando entre a 
reivindicação dos direitos sociais dos menos favorecidos e o 
apelo à caridade individual. 

Ruralistas, poder e reforma agrária nos anos JK 
Vânia Maria Losada Moreira (UFES) 
Para a maioria da população brasileira a cidadania é, ainda 

hoje, antes uma aspiração do que uma realidade concreta. 
Pensar tal problema historicamente implica realizar estudos 
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para averiguar o que tem possibilitado e inviabilizado a exte~
são de direitos sociais e políticos no país. A presente comunI
cação é resultado de uma pesquisa voltada à compreensão do 
papel político e social desempenhado pela elite. agrária ~urante 
os anos industrialistas do governo de JuscelIno Kubitschek 
(1956-61), enquanto setor conservador que inviabilizou um 
processo de crescimento econômico com correlato desen
volvimento social. Existia, no período, razoável apoio político 
e social para um amplo programa de reforma agrária ~ colo
nização que simultaneamente favorecesse o desenvolVimento 
industrial e a recuperação das condições de vida das camadas 
sociais miseráveis do campo, então a grande maioria da popu
lação nacional. Mas a solução desenvol~imentista de J!,:, s~b 
a pressão dos grupos conservadores, fOi outra: a concllIaçao 
entre uma nova marcha (oligárquica) para o Oeste e desen
volvimento industrial. 

Vestígios de cidadania: as "queixas do povo" ao 
serviço de bondes em Belo Horizonte nos anos 30 

Vera Chacham (UNICAMP) 
A exposição tem como tema as reclamações de populares 

com relação aos serviços de bondes elétricos, publicadas nos 
jornais da capital entre 1930 e 1936. 

Neste período, este serviço, como todos aqueles referentes 
à energia elétrica e transporte coletivo, eram concessãO?e uma 
empresa estrangeira, a Bond & Share, tendo os serviços de 
bondes permanecido sob o controle desta Cia. por 20 anos 
(1929-1949). Contudo, as queixas através dos jornais pare
cem-nos quantitativamente e qualitativamente relevantes so
bretudo no período 1930-1936, quando há toda uma polêmica 
em torno do monopólio de serviços públicos, por companhias 
estrangeiras. A caracterização das queixas, assim como uma 
avaliação de sua "eficácia" podem levantar questões interes
santes para a discussão teórica a respeito da cidadania. 

o Educandário Pestalozzi de Franca: uma 
"nova" filosofia educacional 

Vera Irene lurkevicl. (UNESP) 
Este artigo faz parte de um estudo mais amplo, conectado 

com nossa Dissertação de Mestrado, que se propõem a anali
sar as práticas e as vivências dos adeptos da Doutrina Espírita, 
na cidade de Franca, entre 1904 e 1980. 

Neste trabalho focalizaremos o viés educacional, através 
da Fundação Educandário Pestalozzi, enquanto estratégia de 
consolidação, na cidade, do cristianismo espírita kardecista. 
Privilegiando o ideal de uma educação integral e humanística, 
fundamentado no lema "Trabalho, Solidariedade e Tolerân
cia", conforme expressão de seu patrono e da valorização do 
sentimento cristão independente de dogmatismos, em pouco 
tempo, o Pestalozzi projetou-se como um dos maiores institu
tos de ensino da cidade. 

Construção da História Cidadã: qual metodolo
gia? 

Véra Lúcia Maciel Barroso (FAPA) 
Que conteúdos trabalhar com os alunos de lo e 20 graus 

que permitam construir uma História Cidad~? . 
Esta tem sido a indagação da grande maJOna dos profes

sores de História, na tentativa de superar os limites da prática 
vigente, negadora da cidadania. . 

Entretanto, a questão principal e norteadora reSide na 
clareza de significado e do sentido do aprendizado da História. 
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A presente comunicação propõe-se a relatar experiências 
oriundas da Prática de Ensino de História e de numerosos 
encontros e oficinas desenvolvidos na Grande Porto Alegre. 

Medicamentos indígenas na Terra de Santa Cruz 
Vera Regina Beltrão Marques (UNICAMP) 
Os usos terapêuticos que os brasis faziam da variada flora 

exótica encontrada na América Portuguesa foram importantes 
indicadores da existência de plantas medicamentosas nessas 
terras. Os conhecimentos indígenas, além de possibilitarem 
aos colonizadores e viajantes remédio para suas mazelas, 
contribuíram fundamentalmente para a constituição da ciência 
farmacêutica. 

Este texto discute esses bárbaros saberes no tempo das 
luzes, no Brasil Colonial. 

Monumentos públicos: a relação entre arte, 
Estado e memória social, RS - anos 70 

Virgínia Gil Araújo (PUC-RS) 
A presente comunicação tem como objetivo geral identi

ficar o surto escultórico monumental, enquanto problemática 
ligada ao Estado autoritário e sua relação co~ a cult~ra, ~o 
Rio Grande do Sul, durante os anos 70. O penodo eVidenCia 
uma série de transformações na paisagem urbana envolvendo 
a consolidação de um projeto de modernização conserva~ora 
da sociedade. Este busca integrar as regiões e instrumentalizar 
a cultura, redimensionando a memória social através de uma 
política cultural que promove o acréscimo d patrimônio 
histórico e artístico. 

Enfatiza-se a articulação das atuações dos escultores 
Vasco Prado e Carlos Tenius face ao contexto histórico-cul
tural nacional e local, considerando a complexidade do objeto 
artístico inserido ao processo cultural que moderniza os 
monumentos públicos. 

As diferentes concepções sobre a função social da escul
tura pública monumental passam a constituir uma razão de 
disputa entre o Estado, os artistas e a sociedade da época. 

História oral de famílias (as representações fa
miliares sobre as crianças especiais) 

Virgínia Maria Tavares da Silva (UFCE) 
A inexistência do espaço social e a expressão da cidadania 

das crianças especiais (com Síndrome de Down) demonstra o 
caráter conservador da sociedade brasileira. Em paralelo as 
teorias do conhecimento e da aprendizagem na infância/ado
lescência evidenciam a importância da participação nas esco
las de 10 e 20 graus para aquisição e reprodução das práticas 
sociais. O estudo das representações das famílias de crianças 
especiais (utilizando-se a técnica da História Oral) revela a 
profundidade dos anseios do grupo familiar, bem como os 
limites de sua ação no sentido da integração social. 

Práticas intervencionistas no Recife dos anos 50: 
Refregas políticas e participação 

Virgínia Pontual (UFPE) 
O ambiente cultural da cidade do recife politiza-se com a 

redemocratização pós-45, principalmente, ao adquirir a ci
dade sua autonomia política, no início de 1955. Encontros, 
seminários e debates são realizados congregando intelectuais, 
políticos e empresários com vistas a alterar a situação de 
pobreza e atraso econômico do Nordeste e, particularmente, 
de Pernambuco. As idéias propugnadas nestas reuniões pro
porcionam reflexos nas intervenções que passam a ser pen-



sadas para o Recife, assumindo um caráter de planejamento 
econômico e de organização espacial de âmbito regional. 
Dentre as gestões municipais na cidade do Recife nos anos 50 
teve destaque a de Pelópidas Silveira, por ter sido o primeiro 
Prefeito eleito neste século representando uma composição de 
forças políticas entre comunistas, socialistas e trabalhistas 
com fortes compromissos com o povo. 

A pretensão é deter-se no contexto político que possibili
tou a vitória de Pelópidas Silveira no pleito eleitoral de 55, 
destacando as refregas ocorridas não só durante a campanha 
eleitoral mas ao longo da gestão, principalmente com a 
Câmara Municipal e a Igreja decorrentes de práticas políticas 
que incentivavam o exercício da cidadania através da for
mação de associações de bairros e da articulação entre gover
nantes e governados. Assim como será pontuado os principais 
projetos e realizações de modernização governamental de um 
governo municipal- governo Pelópidas Silveira, pautado na 
participação e que teve forte representação simbólica para o 
Recife. 

Arquivos Eclesiásticos: o resgate da memória so
cial através do documento religioso 

Viviane de Sant'Anna Mariano (VERJ) 
Vivemos em uma sociedade considerada sem memória. 

Porém, a realidade encontrada ao nos depararmos com a 
documentação pertencente aos Arquivos Eclesiásticos, da 
Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro e do Mosteiro de São 
Bento, nos levou a questionar esta consideração. Para tanto, 
recorreu-se a uma pesquisa de campo em cada um desses 
arquivos, além de uma visão geral, procurando apresentar um 
pouco da história e criação das instituições a eles pertencentes, 
expondo suas realidades arquivísticas, estado de conservação 
de seus documentos, acesso ao acervo, bem como o papel que 
eles representam para a sociedade, especialmente para ar
quivistas e historiadores. Abordar a importância dos Arquivos 
Eclesiásticos para a construção de nossa História Social é, com 
efeito, uma criação contínua. Analisá-la, como resgate de uma 
memória social, é antes de tudo um desafio. Sendo assim, este 
presente trabalho, procura fazer uma abordagem histórico-so
cial, que objetiva apresentar a importância do documento 
religioso e de seus respectivos arquivos, bem como o resgate 
da memória social no processo de construção de nossa so
ciedade. 

Mortos e desaparecidos políticos: o resgate de 
uma memória ainda necessária 

Viviane de Sant'Anna Mariano (VERJ) 
A questão dos mortos e desaparecidos políticos é abordada 

neste presente trabalho com base no processo de luta pelos 
direitos e reconhecimento público, travada entre familiares e 
governo, em relação aos crimes cometidos durante o regime 
militar. Baseando-se na atuação do grupo institucional Tortura 
Nunca Mais e nas atuações políticas para resgatar a memória 
das "vítimas" do sistema (1964-1985), procurou-se com
preender e analisar os processos de conquistas obtidas através 
de leis parlamentares e apoios não-governamentais e ainda os 
mecanismos políticos utilizados nas negociações. O presente 
trabalho, então, trata de abordar, sob a luz da história política 
do país e também sob um "olhar" cultural, esta questão, 
tratada, na maioria das vezes, como um problema humanitário 
envolvendo familiares das vítimas e governo. 

História e Arqueologia - Vantagens de uma 
abordagem interdisciplinar 
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Viviane Galvão (VFPE) 
O estudo da História do Brasil Colonial, especialmente em 

seus primórdios, apresenta uma série de dificuldades que, de 
certa forma, limitam sua abordagem. Estas dificuldades en
contram-se, em parte, relacionadas a problemas específicos da 
historiografia no Brasil, destacando-se uma tradição histo
riográfica recente, e a limitação e precariedade de acesso à 
documentação relativa ao período. Esta situação se agrava no 
que concerne ao estudo do primeiro século de colonização. 

As condições de vida na colônia, o tipo de relação esta
belecida entre colônia e metrópole e a tradição da comuni
cação oral no período, são fatores que contribuem para a 
escassez de produção de uma documentação escrita, de caráter 
não oficial. Este tipo de documento, possibilitaria uma 
abordagem mais aprofundada de aspectos da vida social e 
cultural do período. 

Dificuldades como estas, ressaltam a importância de uma 
abordagem interdisciplinar que possibilite a recuperação des
sas informações, bem como de dados relativos à vida cotidiana 
da sociedade colonial. Neste aspecto, a Arqueologia em muito 
tem auxiliado a pesquisa histórica. Trabalhando com uma 
documentação material e com registros indiretos, esta Ciência 
consegue captar aspectos da sociedade não privilegiada pela 
documentação. Outra importante contribuição consiste no 
acesso a informações relacionadas a grupos sociais que não se 
caracterizam como produtores de um discurso histórico, como 
os nativos, os negros e a camada mais pobre da população. 

Nesta comunicação pretendemos relatar parte de nossa 
experiência enquanto participante do projeto identificação e 
Localização de Unidades Funcionais Coloniais nas Capitanias 
de Pernambuco e de Itamaracá, desenvolvido pelo Labo
ratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernam
buco, e coordenado pelo Professor Marcos Albuquerque, 
ressaltando as vantagens de uma abordagem interdisciplinar 
da história. 

Quem tem medo de pobre?: intervenção e 
mudanças no cotidiano dos excluídos 

Waldeci Ferreira Chagas (VNIPÊ) 
Durante a década de 1930, os grupos sociais urbano ocu

pantes do poder passaram a demonstrar maior preocupação 
com os segmentos desfavorecidos. Partindo dessa perspectiva 
investigamos a cidade de João Pessoa durante os anos 30, 
atentando para a situação dos pobres que perambulavam pelas 
ruas ou ocupavam os arredores da cidade. Tendo em vista que, 
houve uma maior preocupação com esse segmento no sentido 
de discipliná-lo, fez necessário definir um aspecto de sua vida. 
Por isso, atentamos para o seu cotidiano, buscando perceber 
as mudanças que ocorreram a partir do momento em que 
mantiveram contato com os religiosos católicos. 

Uma onda conservadora sobre a América Latina 
Waldir José Rampinelli (VFSC) 
O mundo ocidental sofreu um processo de direitização 

ideológica a partir do final da década dos setenta. Dois acon
tecimentos políticos marcam a chegada de novos ventos con
servadores: a mudança radical do governo Carter - entre 
julho e outubro de 1978 - dando início à Segunda Guerra 
Fria, que Ronald Reagan conduzirá com muita propaganda e 
um alto espírito belicoso e a chegada ao poder de Margaret 
Thatcher e seu modelo econômico neoliberal. 

No entanto, o gérmen do conservadorismo já vinha em 
gestação desde o século passado, criou força com o início da 
Guerra Fria (1945) e passou a estar associado às relações mais 



ou menos tensas entre Washington e Moscou, bem como às 
crises econômicas que envolveram os países desenvolvidos. 

Somente a meados dos anos setenta o conservadorismo 
começa a se materializar com mais vigor, em representantes 
eleitos - na América, Europa e Ásia - e vai dominar os 
ramos da economia, da política, do social, da diplomacia, da 
cultura, da religião e da ciência. 

Os Estados Unidos passaram, então, a sistematizar um 
pensamento conservador que prevaleceu na sua estratégia de 
política externa, principalmente, com a América Latina. 

Sente-se, então, uma mudança radical em toda a região. 

Construção da Presidente Vargas: participação 
ou exclusão? 

Wander Paulus de Souza dos Santos (UERJ) 
Opressão, ditadura, intervenção, ausência de exercício da 

cidadania. Essas expressões, constantemente, são usadas no 
discurso do historiador, quando o assunto abordado é a con
strução da Avenida Presidente Vargas, no centro da Cidade 
do Rio de Janeiro. 

Construção essa que destruiu toda a área que hoje se 
localiza a Praça da República e expulsou toda uma população 
formada por imigrantes (espanhóis, italianos, portugueses e 
judeus) ligados ao comércio varejista e de negros, em sua 
maioria, ligados ao samba como forma de oposição à exclusão 
social a que estavam submetidos. 

A produção historiográfica sobre o referido tema pouco 
esclarece a posição da referida população frente a reforma que 
causou a construção da Avenida Presidente Vargas. 

O objetivo desse trabalho é abordar a posição dessa popu
lação frente a reforma que sofreu o espaço da antiga Praça 
Onze a partir de relatos jornalísticos da época, letras de 
músicas e a produção científica sobre o tema. 

Em defesa da honra: crimes de sedução em Paraty 
no século XIX 

Washington Dener dos Santos Cunha (UERJ) 
Esta comunicação é parte de uma pesquisa para a minha 

dissertação de Mestrado sobre os processos criminais em 
Paraty (1840-1888). 

As mulheres pobres viveram muitas contradições. A 
maioria delas, mesmo conhecendo os parâmetros da moral 
higiênica, procuravam a justiça por motivos diversos. Ora 
responsabilizando o amante por uma gravidez que traria 
maiores dificuldades na luta pela sobrevivência; e ora dese
jando realizar um casamento proibido pelas famílias. Com 
base em processos crimes de sedução, procuraremos apresen
tar alguns aspectos da vida de mulheres pobres em Paraty. 
Suas impressões, suas intimidades, suas relações afetivas e 
seus desejos. Trata-se da possibilidade de uma releitura de um 
mundo construído a partir do olhar masculino. 

o mito da maternidade: uma leitura das teses 
sobre aleitamento (1838-1913) 

Washington Dener dos Santos Cunha (UERJ) 
Várias teses no decorrer do século XIX e início do século 

XX, apontaram a "missão sagrada da mulher"; a sua vocação 
natural para a "procriação". Tal discurso tinha como base a 
questão moral, que pretendia fundar um novo modelo norma
tivo de feminilidade e, também, a instauração de um novo 
imaginário da família, ambos voltados para a intimidade do 
lar. 

O discurso médico vai se encarregar de conduzir a mulher 
à vida doméstica, a partir da exaltação de um "instinto natural" 
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e sentimento de responsabilidade. Por outro lado, vamos ter 
uma certa resistência feminina, que vai se dar através da não 
amamentação, da prática do aborto, da contestação do papel 
de "esposa/mãe/dona-de-casa". 

Representações sobre a cidadania e o trabalho 
Wellington Augusto Pereira (Fac./ntegradas 

Newton Paiva) 
O autor faz uma análise das representações criadas pela 

intelectualidade brasileira para a compreensão da ações das 
classes populares urbanas .. Neste sentido, busca refletir sobre 
as influências do imaginário sindical nos trabalhos dos cien
tistas sociais e historiadores a partir da constatação de que a 
questão da cidadania só começa a ser objeto de estudo histo
riográfico e sociológico no Brasil no começo da década de 70, 
enquanto os primeiros estudos sistemáticos sobre as classes 
populares urbanas (que privilegiavam a questão do trabalho) 
datam de meados dos anos 50. Sobre as questões inconscientes 
do trabalho acadêmico, as influências do imaginário sindical 
e a trajetória das classes populares na história recente do Brasil 
o autor objetiva traçar algumas tênues, mas importantes li
gações. 

"Com dois te vejo, com cinco te prendo ... " Será? 
Força policial versus escravos no Recife do século 
XIX: 1840-1850 

Wellington Barbosa da Silva (Secretaria de 
Educação e Esportes - PE) 

Uma das características do escravismo urbano foi jus
tamente a de proporcionar aos seus escravos uma mobilidade 
bem maior do que aquela que fazia parte do mundo dos 
escravos rurais. E que, graças às formas típicas de trabalho 
forjadas nas cidades, seria impraticável submetê-los à vigilân
cia feitorizada que era encontrada nas plantagens. Porém, se 
o feitor era uma figura ausente, o poder público acabava 
assumindo o seu papel - passando, então, a "vigiar" os 
movimentos e "punir" as transgressões da escravaria. 

Partindo desse pressuposto e de uma ampla pesquisa em 
documentos manuscritos e impressos do Arquivo Público 
Estadual de Pernambuco, esta comunicação pretende analisar 
a ação da força policial no Recife dos anos quarenta do século 
passado. Centrando sua atenção tanto nos problemas que 
cercavam o dia-a-dia dos milicianos quanto naqueles que 
dificultavam o bom andamento das patrulhas rondantes, o seu 
principal objetivo será discutir o alcance e a eficácia desta 
vigilância estatal sobre a camada escrava recifense. 

A imprensa católica em italiano de Ribeirão 
Preto: Bollettino di S. Antonio (1913-1915) 

Wlaumir Doniseti de Souza (UNESP) 
Em apoio ao governo eclesiástico de Dom Alberto José 

Gonçalves (1908-1945) na Diocese de São Sebastião do 
Ribeirão Preto, implantou-se a estratégia de Pastoral do Imi
grante através dos Missionários de São Carlos, em 1909, que 
desenvolveram seu projeto neocolonial junto aos imigrantes 
italianos daquela circunscrição eclesiástica por meio da Pia 
União Diocesana de Santo Antônio, e do seu periódico mensal 
Bollettino di S. Antonio, sediados na capela que tinha por 
patrono o mesmo santo, no Bairro do Barracão, apoiados no 
binômio fé (católica) e Pátria (Itália). 

História, memória e cidadania na África 
Wolfgang Dopcke (UnB) 



Esta comunicação discute a contribuição da revolução 
africanista e nacionalista na historiografia africana para o 
desenvolvimento da cidadania na África. É argumentado que 
embora esta nova visão do passado africano tenha quebrado 
com a perspectiva colonialista e proposto apresentar o passado 
da África como ele é visto pelos africanos, a historiografia 
nacionalista contribuiu pouco para a evo'lução da cidadania. 
Ela aceitou, sem profunda reflexão, os valores e paradigmas 
do pensamento ocidental e defendeu uma visão elitista do 
passado africano. Na segunda metade da comunicação, é 
apresentado um estudo de caso sobre o Zimbábue pós-colo
nial. É demonstrado como a interpretação oficial da guerra de 
libertação dos anos setenta desempenha uma função impor
tante na legitimação do novo regime e seus governantes. 
Desenvolveu-se um verdadeiro culto de estado, criando e 
utilizando imagens da recente história. Mas, ao contrário 
disso, é mostrado que a memória popular sempre manteve 
uma certa distância a esta visão do heroísmo oficial e desafia 
a hegemonia do estado na interpretação do passado. 

A guerra contra Mucambópolis - o Estado Novo 
e a cidade de Recife 

Zélia de Oliveira Cominho (UFPE) 
Elegendo a Questão Social como ponto fundamental, o 

Estado Novo buscou, através de dispositivos culturais, de uma 
nova compreensão da relação Estado e Sociedade, recriar o 
espaço institucional e também intervir no fazer cotidiano das 
camadas populares. O sentido surge do efeito em criar um 
homem novo. Não bastou serem reconhecidos como trabal
hadores. Para serem identificados como cidadãos deviam 
corresponder às expectativas do Estado Corporativo, que 
fosse: desempenhar sua função social e econômica em prol do 
progresso da nação. 

As especificidades deste contexto histórico, marcado pela 
presença de um Estado Autoritário, pesquisamos no Estado de 
Pernambuco sob a intervenção de Agamenon Magalhães. 
Assim, selecionamos o movimento Liga Social Contra o 
Mocambo e sua atuação em Recife. Fato que promoveu modi
ficações na configuração urbana, ocorrendo uma redis
tribuição e recriação de espaços, e afetou o cotidiano de 
parcela da população pobre - os que foram beneficiados com 
as moradias construídas pela campanha. Outros evadiram do 
centro da cidade para os morros que a circulam, foram convi 
dados a voltar para o interior ou emigrarem para o sudeste do 
país. Enfocar esses ambientes higienizados pela presença 
doutrinária do Estado, por meio dos Centros Educativos Ope-
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ranos e Círculos Operários Católicos é nosso alvo de 
e interesse, bem como percorrer as imagens criadas na época 
sobre a cidade, os mucambos e os mucambeiros. 

A mulher na folia de Momo em São Paulo dos anos 
20é30 

Zélia Lopes da Silva (Fac.de Ciências e Letras de 
Assis) 

Nesta comunicação pretendo explorar o universo de pre
ocupações que orientou o imaginário social acerca da mulher, 
no âmbito dos festejos de Momo em São Paulo. 

O período singulariza-se por questionamentos de valores 
e de lutas diversas visando o reconhecimento de direitos, 
inclusive às mulheres. Assim, nesta pesquisa procuro detectar 
a especificidade da presença da mulher nos espaços da folia 
de Momo, considerada por muitos, inversão da ordem e de 
quebra de valores que regem o cotidiano. 

Problematizando O Museu Histórico 
Zita Rosane Possamai (UFRCS) 
O museu histórico é um produtor de sentidos na sociedade. 

Seu campo específico são os objetos e imagens, os doêumen
tos que possuem uma forma bidimensional e tridimensional. 
Mantém, também, uma maneira própria de comunicar seu 
conteúdo, as exposições. Através da disposição dos artefatos 
em um determinado espaço físico é construído um discurso 
museal que pode ser apreendido pelo público que o visita. 

Por trabalhar com o social, o museu, inevitavelmente, traz 
consigo representações que podem ser percebidas, por exem
plo, na constituição do seu acervo e nas exposições que 
realiza. Nesse sentido, o museu histórico pode ser visto como 
um objeto de estudo do historiador, pois explicita uma deter
minada forma de produzir e veicular representações na so
ciedade. O objetivo de nosso trabalho é problematizar o museu 
histórico, vendo em que medida este pode constituir-se em um 
objeto de investigação para a historiografia atual. 

Produtores de açúcar no processo de mudança: 
Pernambuco (1874-1941) 

Zóia Vila r Campos (UNICSUL) 
Análise da mentalidade empresarial dos produtores de 

açúcar, seus comportamentos diante da intervenção do Estado 
e suas resistências, tentando evitar que o poder patriarcal se 
diluísse durante o processo de transformação capitalista, ocor
rida entre os anos de 1874 e 1941, no Estado de Pernambuco. 



-PROGRAMAÇAO DOS GRUPOS 
DE TRABALHO, ENCONTROS DE -INSTITUIÇOES 

E ATIVIDADES ESPECIAIS 
GT ENSINO DE HISTÓRIA (local: Sala Multimeios) 

Dia 21/07/97 
14:00 hs - WORKSHOP: Currículo e História Re

gional 
História do "lugar" nas atuais propostas curriculares -

Antônia Terra Calazans (USP) 
História regional na produção didática - Sônia Nikitiuk 

(UFF) 
História regional e identidade nordestina - Raimundo 

Nonato Araújo da Rocha (UFRN) 
16:00 hs - LDB: 300 horas de Prática de Ensino? -

Coordenação: Kátia Maria Abud (FE/USP) 

Dia 22/07/97 
14:00 hs - WORKSHOP: Formação do professor da 

História (Coord. Cecília H. Mate-FE/USP) 
A formação de professores indígenas - Adriane C. da 

Silva (FE/USP) 
A Revista de Educação e o professor-leitor - Cecília H. 

Mate (FE/USP) 
O trabalho do professor de História e os processos de 

educação continuada - Geraldo Roberto de Carvalho 
(FE/USP) 

16:00 hs - A licenciatura na LDB: quem forma quem? 
- Coordenação: Sônia Nikitiuk (UFF) 

Dia 23/07/97 
14:00 hs - WORKSHOP: Cultura escolar e pro-

dução didática (Coord. Ubiratan Rocha-UFF) 
A iconografia e os livros didáticos - Júlio Maria Neres 

(FE/USP) 
A representação do negro no livro didático - Marco 

Antônio de Oliveira (FE/USP) 
O livro didático: usos e costumes - Ubiratan Rocha 

(UFF) 
A produção didática para os exames vestibulares de 

História - Paulo E.D.de Mello (FE/USP) 
16:00 hs - Projeto de pesquisa: Ditadura militar, luta 

armada e resistência nos livros didáticos de História -
Coordenação: Maria Lígia Prado (USP) 

Participantes: Clara Scharf 

Grupo de alunos de Prática de Ensino de História da 
FE/USP 

GT HISTÓRIA POLÍTICA (local: Auditório Azul) 

Dia 21/07/97 
la Sessão (l4:00hs): "Cultura e política: Recife na 

década de Vinte" 
Coordenação: Maria de Lourdes Mônaco Janotti (USP) 
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Expositor: Antônio Paulo Resende (UFPE) 
Debatedores: Antônio Torres Montenegro (UFPE) 

Antônio Jorge Siqueira (UFPE) 

Dia 22/07/97 
2a Sessão (l4:00hs): "A esfera do político na histo

riografia da Inconfidência Mineira" 

Coordenação: Vavy Pacheco Borges (UNICAMP) 
Expositor: João Pinto Furtado (UFOP) 
Debatedores: Izabel Andrade Marson (UNICAMP) 
Cecília Helena L. de Salles Oliveira (USP) 

Dia 23/07/97 
3" Sessão (l4:00hs): "República, Historiografia e 

Política" 
Coordenação: Maria Helena Capelato (USP) 
Expositor: José Miguel Arias Neto (UEL) 
Debatedores: Tânia Regina de Lucca (UNES P/Assis) 
Gunter Axt (USP) 

Dia 23/07/97 
(l6:00hs) Reunião do GT 
Coordenação: Maria Helena Capelato(USP), Maria de 

Lourdes Mônaco Janotti (USP) e Vavy Pacheco Borges 
(UNICAMP) 

GT DO NÚCLEO DE ESTUDOS INQUISITORIAIS 
(local: sala 3006) 

Dia 21/07/97 
14:00hs - Apresentação das propostas para a criação 

do Núcleo, seguida de debates 

Coordenação: Célia Tavares, Daniela Calainho e Pedro 
Campos 

Dia 22/07/97 
14:00hs - "Inquisição: sociedade e poder" 
Sônia Siqueira (USP) e Ronald Raminelli (UFF) 

Dia 23/07/97 
14:00hs - "Inquisição e moralidade" 
Lana Lage (UFF) e Ronaldo Vainfas (UFF) 

Obs: As discussões terão os temas específicos desen
volvidos pelos integrantes com a mediação dos membros 
doNEI 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HISTÓRIA ORAL 
(ABHO) - (local: Auditório Bicalho) 



Dia 23/07/97 
14:00 hs - Reunião da Diretoria da ABHO (aberta a 

todos os interessados) 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PESQUISADORES 
EM HISTÓRIA LA TINO-AMERICANA E CARIBENHA 
(ANPHLAC) - (local: Sala Multimeios) 

Dia 24/07/97 
14:00 hs - Assembléia Geral da ANPHLAC 
15:30 hs - Debate: "A etno-história e o estudo das 

sociedades agrárias americanas" 
Participantes: Profa Philomena Gebran - Etno-história, 

questões teórico-metodológicas 
Profa Maria Cristina B. Martins - A festa na redução 
Profa Eliane Cristina D. Fleck - As reduções jusuítico

guaranis na perspectiva de uma história da sensibilidade 
Ana Raquel M. C. M. Portugal - Estudo etnohistórico 

do conceito de 'ayllu' em crônicas do século XVI 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA
DORES EM HISTÓRIA ECONÔMICA (ABPHE) - (lo
cai: Auditório Baesse) 

Dia 23/07/97 
14:00 hs - Discussão da pesquisa: "Fontes e séries 

estatísticas regionais para o estudo do desenvolvimento da 
agricultura brasileira antes de 1930" 

16:00 hs - Reunião do Conselho de Representantes e 
da Diretoria da ABPHE 

GT "A TRADIÇÃO JUDICIÁRIA BRASILEIRA" - (lo
cal: Auditório B-1 000) 

Dia 21/07/97 
14:00 hs - "Processos de administração de conflitos e 

a produção da ordem pública" 
Coordenação: Roberto Kant de Lima 
.Administração de conflitos e a produção de verdades -

Roberto Kant de Lima 
O trabalho enfoca modelos de produção de verdades e 

resolução de conflitos no Brasil e nos EUA, com o objetivo 
de delinear os princípios distintos que os orientam e os 
efeitos diferenciados que se verificam nas relações entre os 
agentes encarregados de implementá-los, como a polícia, 
os juizes, os promotores de ações públicas, etc. 

.Negociação e julgamento no imposto sobre a renda -
Gabriela M. H. da Rocha Pinto 

Análise da atuação do Estado no julgamento de pro-ces
sos fiscais de imposto de renda por tribunais admi-nistra
tivos, em especial as negociações com contribuintes 
ligados ao comércio e à indústria . 

. A marca da pobreza - Gláucia M.Pontes Mousinho 
Estudo sobre a oficialização do status social pela polícia 

no Brasil através da concessão de atestados de pobreza. 
Etnografia da utilização desses atestados na obtenção de 
recursos do Estado, de modo a promover a apropriação 
diferenciada de recursos que teoricamente seriam de acesso 
universal. 

.A arbitragem no serviço público - Ronaldo Joaquim da 
Silveira Lobão 

A constituição de 1988 promoveu profundas alterações 
no serviço público brasileiro. Ao reconhecer o direito de 

greve e de sindicalização para os servidores públicos, 
trouxe para a área do direito administrativo a possibilidade 
do contencioso, do litígio entre partes e potencialmente a 
necessidade de um eventual árbitro para a solução desses 
conflitos. entretanto, o processo de regulamentação destes 
preceitos constitucionais foi e ainda é, cheio de inde
finições e visões conflitantes. Nesta apresentação pro
curaremos situar essas discussões, frente à visão sindical, 
a dos administrativistas consagrados, e ajuizamento frente 
à Justiça do trabalho e da impossibilidade do exercício de 
greve, por falta de regulamentação. Como ponto de apoio, 
trabalharemos comparativamente com outras tradições de 
administração de conflitos na área do serviço público, 
principalmente a anglo-saxônica e a francesa. 

22/07/97 
14:00 hs - "Ordenamento jurídico, políticas públicas e 

processos governamentais" 
Coordenação: Ari de Abreu Silva 
.Privilégios presidenciais e processos de 'impeach

ment' - Ari de Abreu Silva 
Análise comparativa e histórica, através do enfoque 

institucionalista da Ciência Política e de métodos pertinen
tes à Antropologia Jurídica, de processos de "impeach
ment" em sistemas políticos distintos, particularmente o 
norte-americano e o brasileiro. 

.Aspectos históricos e jurídico-políticos no 'impeach
ment' brasileiro - Marcus Vinícius C. Porto e Worlles W. 
de Oliveira Batista 

Pretende-se enfocar vários aspectos históricos e 
jurídico-políticos do "impeachment" brasileiro, suas 
origens, influências e mudanças na sua aplicação, con
forme determinações constitucionais, desde o Império até 
contemporaneamente. Pretende-se, também, relatar os 
processos do "impeachment" Collor, além dos ocorridos 
em outros níveis de governo, estadual e municipal. 

.Questões constitucionais e jurídicas do 'impeachment' 
norte-americano: instituições e processos - Alexandre 
Dunes da Costa Machado 

Análise do processo do "impeachment" previsto na 
Constituição norte-americana, averiguando o compor
tamento das instituições políticas envolvidas no mecan
ismo de "checks and balance" (freios e contrapesos). Tais 
comportamentos evidenciam uma correlação de forças que 
transitam entre medidas políticas e a ordem legal e jurídica. 
O exemplo do processo de "impeachment" do então presi
dente da República, Richard Milhous Nixon, exprime a 
complexidade dos procedimentos de sua efetivação, além 
de apontar conflitos jurídicos, na medida em que, ao longo 
da História, o Executivo ampliara sua atuação na gerência 
da vida pública norte-americana . 

. 0 Estado e as tentativas de regulação do consumo de 
cigarro no Brasil no período de 1986 a 1996 - Mauro Alves 
de Almeida 

O objetivo deste trabalho é discutir algumas con
tradições que norteiam as sociedades de consumo, tomando 
como exemplo particular o consumo do cigarro no Brasil. 
Trata-se de uma abordagem inter-disciplinar, que apresenta 
como argumento central a idéia de que o consumo do 
tabaco constitui um tipo "especial" de ilegalidade que se 
"beneficia de grande tolerância no conjunto das repre
sentações da realidade conflitual", revelando, por conse
quência uma série de contradições concernentes à esfera 
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econômica, política e sobretudo natural. O pressuposto é 
de que se trata de um conflito capaz de revelar a oposição 
dialética geralmente existente (mas nem sempre percebida) 
entre as duas principais orientações do estado de direito: o 
"bom" e o "legal". Serão ainda questionados os principais 
argumentos da clássica justiça comutativa, sinalizando 
para o fato de que o desdobramento de uma teoria dos 
valores, requerida por uma concepção puramente proces
sual de justiça, muito dificilmente funciona na sociedade 
contemporânea, desprovida de consenso forte em matéria 
de ética. 

23/07/97 
14:00 hs - "Práticas judiciárias em Portugal e no 

Brasil Colonial (séculos XVI-XVII) 
Coordenação: Lana Lage da Gama Lima 
.0 Santo Ofício e sua iconografia - Lana Lage da Gama 

Lima 
Análise de material iconográfico sobre a Inquisição 

Ibérica (Espanha e Portugal) produzido entre os séculos 
XVI XIX. Os slides a serem apresentados são reproduções 
coletadas em fontes variadas, que focalizam diversos as
pectos das práticas judiciárias inquisitoriais, tais como as 
vestimentas, os autos-de-fé, a tortura e seus instrumentos, 
etc. A análise enfatizará as formas simbólicas utilizadas 
para expressar o poder e a hierarquia, levando em conta a 
época em que foram produzidas, suas relações com a 
historiografia e suas abordagens específicas (laudatória ou 
crítica). 

.Em nome do Rei: reorientações punitivas na reforma 
pombalina - Pedro M. Pasche Campos 

Durante a segunda metade do século XVIII, o Santo 
Ofício português viveu um intenso processo de interferên
cias e reformas. Essas transformações acabaram, em 1763, 
por conduzir a Inquisição à categoria de tribunal régio, o 
que a levou a seguir as diretrizes emanadas pela Coroa. A 
proposta desta comunicação é analisar a mudança de ori
entação da repressão inquisitorial, patente no Regimento 
do Santo Ofício de 1774. 

Juiz como um espelho: contradições e conflitos na 
política filantrópica da Coroa em relação aos escravos no 
Rio de Janeiro (1685-1710) - José Maurício Saldanha 
Alvarez 

Ao longo da segunda metade do século XVII e nas 
primeiras décadas do XVIII, notamos um processo acen
tuado de reordenamento dos poderes da Coroa, reduzindo 
as autonomias locias. Por outro lado, há um realinhamento 
interno no Estado monárquico, que se alimenta de matrizes 
políticas e jurídicas de cunho idealista e fortemente utópi
cas. Na cultura política que fundamenta esse processo 
instala-se o paradigma do monarca católico. Essa con
strução da teoria política determina que é dever do Estado 
cristianizar o escravo e zelar pela sua integridade enquanto 
cristão. A linha mestra do trabalho expõe as contradições 
das medidas régias de cunho filantrópico, que mani
festando ambigüidades e antagonismos, mantém a 
escravidão sob uma máscara reformista. Apontamos na 
prática política, nos avanços e recuos da legislação e nas 
concessões aos senhores, as contradições entre o discurso 
teórico e a prática social. Destacamos ainda alguns elemen
tos efetivos desta política filantrópica, como o patrocínio 
régio à Irmandade do Rosário e a legislação do cativeiro 
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injusto, que institui um procurador da Coroa como juiz 
privativo dos escravos. 

.Terra dos padres, terra dos índios: o processo de apro
priação do território dos aldeamentos pela Companhia de 
Jesus - Renato Pereira Brandão 

A partir da diferenciação dos estabelecimentos jesuíti
cos no Estado do Brasil os artifícios legais utilizados pela 
Companhia de Jesus na apropriação das terras dos al
deamentos, que a princípio deveriam pertencer aos 
próprios indígenas. 

Dia 24/07/97 
14:00 hs - "Práticas judiciárias e condição feminina" 
Coordenação: Marinete dos Santos Silva 
.0 mito da eterna doçura: sobre o crime e a loucura de 

mulheres - Rosane O. Carreteiro 
Existe, atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, uma 

população em torno de 230 internos em manicômios ju
diciários. Desse total, menos de 10% é constituída de 
mulheres. A partir de trabalho de campo realizado nos 
Manicômios Judiciários Henrique Roxo (Niterói/RJ) e 
Heitor Carrilho (Rio de Janeiro/RJ), analiso as repre
sentações médico-psiquiátrica e jurídica do referido fato, 
destacando as formas através das quais elas se atualizam 
no cotidiano manicomial. 

.Violência judicial legitimada - Luiz Eduardo de V. 
Figueira 

O trabalho trata da violência contra a mulher em um 
aspecto específico: a violência sexual praticada pelo 
marido, caracterizada pela prática dos crimes de estupro e 
atentado violento ao pudor. Após breve inserção conceitual 
acerca dos delitos mencionados, abordar-se-á à posição da 
doutrina e da jurisprudência quanto a possibilidade do 
marido ser sujeito ativo desses crimes contra a esposa e 
far-se-á uma análise (não jurídica) do que está por detrás 
dos argumentos apresentados p.elos doutrinadores. 

.A contracepção e a legislação sobre o aborto e o 
infanticídio (1850-1930) - Marinete dos Santos Silva 

A legislação sobre o aborto e o infanticídio sofreu as 
injunções da evolução das técnicas abortivas. Com a apro
priação dessas técnicas por pessoas de fora da comunidade 
médica, o aborto tornou-se nesse período um método con
traceptivo extremamente difundido. O infanticídio, por seu 
turno, também ganhou contornos claros e passou a fazer 
parte, ainda que em menor escala, do arsenal de medidas 
para se impedir os nascimentos. Na tentativa de controlar 
esse processo, os médicos clamavam por modificações na 
legislação, exigindo punições mais duras para as mulheres 
que se utilizassem de tais expedientes. Nesse sentido, as 
leis que puniam esses crimes no Código Penal de 1980 
podem ser entendidas como uma vitória médica. 

.Suspensão da queixa policial na delegacia da mulher -
Elaine Reis Brandão 

O trabalho discute a suspensão de queixas registradas 
em uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 
do Estado do Rio de Janeiro, relativas aos crimes de ameaça 
e lesão corporal (classificada como leve), ocorridos em 
contexto conjugal das classes trabalhadoras urbanas. Anal
isa-se a questão abordando-se o atendimento policial co
tidiano efetivado na delegacia (perspectiva institucional) e 
o universo cultural compartilhado pela maioria das mu
lheres que acionam a DEAM (perspectiva moral). consi-



derando ser pouco expressiva a intervenção direta da auto
ridade policial na resolução do conflito conjugal e familiar 
instaurado, destaca-se um modo peculiar de utilização do 
aparato policial pelas vítimas, no qual a negociação em 
âmbito privado (familiar) adquire relevância. 

GT "INDIGENISMO E HISTÓRIA INDÍGENA NA 
AMÉRICA LA TINA" 

(local: Auditório Baesse) 

Dia 25/07/97 
14:00 hs - A política indigenista e as missões religiosas 

no Brasil: 1910-1967 - Leandro M. Rocha (UFG) 
Neste trabalho, pretendemos apresentar resultados de 

uma pesquisa sobre a relação entre as Igrejas e o Estado 
brasileiro no período que compreende entre a fundação do 
Serviço de Proteção aos Indios/SPI, em 1910, e sua ex
tinção, em 1967. Trata-se de uma época marcada pela 
concorrência entre um Estado pretensamente laico e as 
missões religiosas pelo controle das ações "indigenistas". 
O SPI, criado no início do regime Republicano foi, em 
consequência da influência positivista de seus fundadores, 
profundamente marcado por uma postura anticlerical. Pre
tendemos ainda traçar um panorama dessas relações e sua 
evolução em direção a um novo compromisso entre o 
Estado e as Igrejas, marcado por uma progressiva aproxi
mação deste principalmente com a Igreja Católica. Esse 
fato será coroado com o estabelecimento dos chamados 
Trinômios Índio-Deus-Pátria na região amazônica. 

.0 mito indígena na História - Carlos Ugo Giannotti 
(UFG) 

Ao longo de quase 400 anos de história prevaleceu uma 
visão colonialista em relação à figura do indígena. A pro
dução historio gráfica reproduziu a ótica do colonizador ou 
aquela que lhe interessava. Assim, por um longo período, 
prevaleceu um modelo que foi usado pelas gerações de 
historiadores até o nosso século; essa visão preconceituosa 
reforçou a inferioridade cultural das populações 
ameríndias. O presente se propõe a resgatar ao longo da 
nossa historiografia a abordagem realizada sobre os nossos 
ameríndios, demonstrando a idealização realizada pelos 
autores clássicos como: Magalhães Gandavo, Maurício de 
Heriante, Adolfo Varnhagen, Affonso de E. Taunay, Rocha 
Pombo, Pedro Calmon, Oliveira Viana, Gilberto Freire ... 

.Identidade e cidadania: a luta dos índios para preservar 
sua cultura - Libertad Borges Bittencourt (UFG) 

No bojo das comemorações dos 500 anos da conquista 
da América os estudos sobre as comunidades indígenas 
conhecem novo revigoramento. O papel dos grupos autóc
tones na constituição da identidade latino-americana passa 
a ser reconhecido e revalorizado, mesmo que lentamente, 
fora do âmbito restritamente acadêmico. O presente tra
balho refere-se a um grupo indígena colombiano, os Pae
ces, que possuem uma tra 

jetória histórica de resistência à dominação desde o período 
colonial e lutam para preservar sua identidade, ao mesmo 
tempo que garantindo seu direito à cidadania colombiana. 
Lutam por um projeto de etno-educação que busca resgatar 
elementos de sua própria cultura para que as novas 
gerações aprendam a se orgulhar de sua ascendência 
indígena, não se conformando em permanecer como ci
dadãos de segunda classe num país com imensas 

desigualdades sociais como a Colômbia, de resto problema 
peculiar a toda a América Latina. 

.Linhas telegráficas e integração de povos indígenas: as 
estratégias políticas de Rondon (1889-1930) - Elias dos 
Santos Bigio (FUNAI) 

A apresentação estará pautada no resultado das pes
quisas que originaram minha dissertação de mestrado, na 
qual demonstro que no cerne do processo de implantação 
das linhas telegráficas em Mato Grosso, criadas com a 
finalidade de garantir e assegurar as fronteiras do Brasil e 
o desenvolvimento econômico deste Estado, nas primeiras 
décadas do regime Republicano - foi forjada uma política 
indigenista para o Estado brasileiro. Demonstro, ainda, que 
a atuação de Cândido Mariano Rondon, enquanto chefe das 
Comissões de Linhas Telegráficas, se caracteriza pela in
corporação de territórios e integração das populações 
indígenas que então habitavam o Mato Grosso. Isto é mais 
significativo quando se analisa a utilização dos índios 
Paresi como mão-de-obra para construção das linhas tele
gráficas. 

.0 Marechal Rondon e os índios Paresí: as repre
sentações indígenas sobre o "amure" etnógrafo - Maria 
Fátima Roberto Machado (UFMT) 

Um estudo das representações indígenas acerca das 
relações com Marechal Rondon na construção e conser
vação das linhas telegráficas em Mato Grosso, nas primei
ras décadas do século.O trabalho aponta para a 
possibilidade de um confronto entre cultura e história, onde 
o Marechal Rondon é visto como um grande chefe - um 
"Amure" - que havia chegado nas aldeias Paresi para 
"corrigir o mundo". 

LABORATÓRIO DIMENSÕES DA HISTÓRIA - (lo
cal: Auditório Bicalho) 

Dia 21/07/97 
14:00 hs - Oficina de Textos no 1: Cidadania, Trabalho 

e Democracia 
.0 conceito de democracia no período populista - Maria 

Helena Capelato 
O varguismo contestou a democracia liberal e propôs 

como alternativa a democracia social considerada a "ver
dadeira democracia". Pretendo levantar questões sobre o 
significado desse conceito na sua dimensão histórica e 
refletir sobre a noção de cidadania aí implícita . 

.A luta pela imposição de sentidos: a questão da democ
racia no pós-64 - Virgínia Fontes 

A tentativa de impor determinados significados a ter
mos com conteúdos ideológicos fortes constitui um aspecto 
marcante e ainda pouco explorado dos conflitos sociais. No 
caso de situações de força, a imposição de sentidos pode se 
realizar pelo alijamento coercitivo dos demais atores so
ciais e dos significados que propunham. 

O golpe militar de 1964 buscou apropriar-se de várias 
categorias da cultura e do pensamento políticos vigentes, 
que expressavam reivindicações populares. Três termos 
foram então objeto de acirrada disputa: democracia, 
revolução e modernização. A questão democrática consti
tuiu um dos pólos cruciais do conflito, implicando uma 
significativa alteração de seus significados precedentes. 
Através de medidas coercitivas, a democracia deixaria de 
incluir conteúdos qualitativos (participação) para reduzir
se a uma definição de expectativas numéricas. 
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.Novos e antigos problemas da cidadania dos traba
lhadores. Reações sindicais à desregulamentação do tra
balho em perspectiva comparada - Marcelo Badaró Mattos 

A comunicação parte das reações sindicais à flexibili
zação das regras de contratação, para abordar as novas 
demandas, relacionadas à manutenção das conquistas 
históricas no campo da cidadania dos trabalhadores, colo
cados agora frente aos processos de reestruturação produ
tiva e de recuo estatal no campo da regulamentação do 
trabalho. A abordagem do tema segue um referencial 
histórico-comparativo. São tematizados os processos re
centes de desregulamentação trabalhista na Europa Oci
dental e no Brasil e as contestações sindicais que 
desencadearam, tendo em conta a trajetória do sindicalismo 
e suas relações com o Estado e o empresariado no pós
guerra. 

. A CUT e a democracia - Gelsom Rozentino de Al
meida 

A Central Única dos Trabalhadores foi criada em 1983, 
após anos de intenso debate no meio sindical e político-par
tidário. O contexto de seu congresso fundacional foi mar
cado pela acirrada disputa entre "dirigentes sindicais 
autênticos ou combativos", Unidade sindical e "oposições 
sindicais". O ano de 1983 marcou a retomada do cre
scimento econômico após dois anos de recessão e a re
tomada da mobilização dos trabalhadores pela recuperação 
das perdas, com destaque para o número de greves e a 
realização da greve geral de 21 de julho. Alguns setores da 
oposição temiam a reação do governo diante da greve geral, 
que poderia significar um retrocesso no processo de "aber
tura". A CUT busca, então, se constituir como uma referên
cia não só ao sindicalismo, mas, como movimento, uma 
alternativa para o conjunto da sociedade. Este trabalho tem 
por objetivo analisar a organização da Central Única dos 
Trabalhadores, relacionado o debate e a prática do 
movimento sindical (e suas tendências) com a questão 
democrática no Brasil. Neste sentido, busco identificar as 
conexões entre o "novo sindicalismo" e o desenvolvimento 
da democracia nos anos oitenta, sua relação com a so
ciedade política e as implicações das/nas suas disputas 
internas. 

.A nacionalidade nas obras da Editora Revisão: ci
dadania ou etnia? - Natália dos Reis Cruz 

Análise das ambiguidades da ideologia nacionalista 
presente nas obras da editora Revisão, de caráter anti
semita, cujo dono é S. E. Castan, um descendente de 
alemães. Essa ambiguidade caracteriza-se pela presença de 
dois nacionalismos: o brasileiro e o alemão. De um lado, 
Castan define a idéia de nacionalidade pelo "direito de 
sangue" (idéia central do nazismo); de outro, relaciona-se 
à cidadania e aos vínculos políticos do indivíduo com o 
Estado circunscrito ao território onde nasceu. no primeiro 
caso, o fator étnico-racial seria preponderante. No segundo, 
há uma relação estreita entre pertencimento nacional e 
cidadania, ficando em segundo plano a relação étnica. Estas 
ambiguidades tornam-se flagrantes em um país como o 
Brasil, com predominância da multirracialidade. 

.Pragmatismo no PT: como atua no projeto de democ
racia interna do partido - Gisele dos Reis Cruz 

O PT apresenta-se como partido organizacional mente 
democrático. Incentiva a participação de seus membros no 
processo de tomada de decisões; contribuindo para o exer
cício da cidadania. Porém, em ambientes eleitorais, há uma 

diferenciação de estratégias entre líderes parlamentares e 
ativistas. Os primeiros enfrentam um dilema: de um lado, 
precisam conquistar setores marginais da sociedade, tendo 
em vista a manutenção do poder. De outro lado, devem 
sintonizar-se com os anseios dos militantes, visto serem os 
responsáveis por parte significativa dos votos conquis
tados. Parto da hipótese de que os militantes do partido 
tendem a ser pouco pragmáticos, apegando-se às linhas 
ideológicas. Os líderes (vereadores, deputados estaduais e 
dirigentes da Executiva), por lidarem diretamente com o 
processo de tomada de decisão, tendem a ser mais prag
máticos. Trabalho especificamente com o PT do município 
do Rio de Janeiro. A partir de literatura internacional, 
defino pragmatismo - opondo-o a radicalismo ideológico -
como: 1. defesa de amplas reformas de longo prazo; 2. 
ênfase na competição eleitoral, visando conquistar setores 
marginais da sociedade; 3. defesa de alianças partidárias . 
Cumpre verificar como se desenvolve a relação líder/mili
tante nesse processo, e como atua no projeto de democracia 
interna do partido. 

Dia 22/07/97 
14:00 hs - Oficina de Textos no 2: Cidadania, Estado e 

Poder 
.Legislação, trabalho e nacionalidade no Brasil no 

século XIX - Maria Lúcia Lamounier 
O propósito do texto é examinar o lugar reservado aos 

trabalhadores imigrantes, nacionais e ex-escravos na so
ciedade brasileira na segunda metade do século XIX. A 
partir da legislação referente à locação de serviços e à 
extinção gradual da escravidão, leis e contratos de trabalho 
apontam modos distintos de inserção em modos diversos 
de reorganização das relações de trabalho na sociedade em 
transformação. Os conflitos frequentes deixam entrever o 
papel fundamental das ações e resistência dos trabal
hadores, e a importância de critérios econômicos e raciais 
na definição de papéis e lugares dos trabalhadores no ideal 
de nação que se projetava . 

. Estado, violência simbólica e metaforização da ci
dadania - Sonia Regina de Mendonça 

Reflexão acerca da violência simbólica perpetrada pelo 
Estado e seus efeitos sociais, sobretudo por seu principal 
desdobramento: o poder de universalização. Enfatizando 
os mecanismos através dos quais tal poder é exercido, 
discute aspectos tais como a relação entre subjetividade e 
objetividade na determinação da violência simbólica. À 
guisa de ilustração, toma-se como exemplar a construção 
do "moderno agricultor" por agrônomos brasileiros aparel
hados junto ao Estado na primeira metade do século XX. 

.Memória nacional e conflitos de terra no Brasil- Már
cia Menendes Motta 

O artigo analisa a relação entre conflitos de terra e a 
construção de uma memória nacional que exclui da história 
as histórias das lutas sociais no campo. 

Nos últimos anos, ampliamos nosso conhecimento so
bre o passado escravista, a partir de uma série de estudos 
mono gráficos sobre as vidas e estratégias de sobrevivência 
dos cativos. No entanto, ainda pouco conhecemos acerca 
da dinâmica do universo rural, seus múltiplos e complexos 
desdobramentos. 

De certa forma, o que ainda não conhecemos sobre o 
descontentamento agrário tem relação direta com dois pon
tos: em primeiro, a nossa desorganização arquivística e 
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nossa ainda pouca atenção para a riqueza de nossas fontes. 
E em segundo, tendemos a desprezar o debate histo
riográfico, importante caminho para avaliarmos e 
reavaliarmos a complexidade do universo rural. Tais pon
tos são, a meu ver, importantes elementos no processo de 
construção e consolidação de uma memória nacional que 
reduz o universo rural brasileiro 
a estereótipos sobre os trabalhadores rurais, sempre vistos 
como ignorantes e conformados e/ou manipulados por 
interesses de outrem. 

.Estado e produção da nação: o Conselho Consultivo do 
Serviço do Patrimônio Histórico Nacional- Márcia Regina 
Romeiro Chuva 

No processo de formação do Estado e construção da 
nação, o SPHAN, agência pública criada em 1937, vincu
lada ao então Ministério da Educação e Saúde (MES), vai 
exercer a tarefa de incluir bens culturais materiais na cate
goria de patrimônio histórico e artístico nacional, através 
da aplicação do instituto do tombamento, sua atribuição 
legal e exclusiva, responsabilizando-se pela "construção" 
desse patrimônio, operando recortes, seleções e 
esquecimentos e materializando uma dada história para a 
nação. O Conselho Consultivo do SPHAN caracterizou-se 
como um importante locus de ação do órgão, cujo discurso 
estruturou as representações a respeito de valor nacional e 
da nacionalidade. 

O tipo de discurso aí veiculado foi dos mais conser
vadores dentre seus diferentes locus de ação, nem sempre 
pautado na coerência entre seus diversos enunciadores. 
Decisões diferenciadas sobre o patrimônio histórico e 
artístico nacional foram tomadas, em função de fatos con
juntijrais surgidos em cada caso, variando as decisões 
muitas vezes de acordo com o público alvo no confronto, 
isto é, as qualidades de posição dos diferentes agentes e as 
forças políticas e econômicas em jogo. 

Justiça, Estado e cidadania - Marina Leite Ribeiro 
Objetiva-se apontar algumas questões levantadas na 

pesquisa em curso para obtenção de doutoramento em 
História pela UFF. Nela, anali~ lmos o processo de te-cnici
zação dos intelectuais que at L1avam junto ao poder ju
diciário no Rio da Primeira República, bem como a 
estrutura organizacional e ideológica de tal sistema 
jurídico, utilizando pocessos ciimes como fontes. Exami
nando a relação Justiça-Cidadania no início do século 
conclui-se que o Estado assumiu ação excludente e disci
plinarizadora dos indivíduos visando a inculcação de novos 
valores condizentes com o mercado de trabalho livre e com 
propriedade privada. A prática jurídica - a condenação ou 
absolvição de crimes - atesta a consonância íntima entre o 
saber jurídico e sua ação com os interesses e valores da 
burguesia emergente no período. 

O Estado, trazendo para si a tarefa de organizar o 
mrcado de trabalho, estabeleceu através de suas agências 
de natureza judiciária os limites das cidadanias, bem como 
delimitou modalidades de enquadramento do lugar a ser 
ocupado pelas camadas populares, ou seja, fora do sistema 
por ele monopolizado. 

.Nação, Direito e Soberania - André Dunham Maciel 
Siaines de Castro 

Serão abordadas diversas elaborações conceituais sobre 
a Soberania no âmbito da história e do direito, no período 
contemporâneo. Consideraremos o capitalismo como 
"sistema histórico", tal como o define I. Wallerstein. Anal-

isaremos as transformações sofridas pelo conceito de So
berania tendo em vista dois eixos básicos: as relações 
inter-estatais ou internacionais; os conflitos sociais e 
político-jurídicos de ordem interna aos Estados-nações. 
Discutiremos problemas surgidos na esfera do direito, com 
a transferência da Soberania do Rei para o povo-nação, 
assim como os debates em torno dos conflitos entre sober
anias estatais - guerra, paz e comércio internacional. Enfa
tizaremos a crescente regulação do direito internacional 
sobre estes aspectos, que constitui uma das fontes deste 
trabalho. 

GT "O PENSAMENTO RELACIONAL EM CAS
SIRER, PANOFSKY, BOURDIEU E CHARTIER" - (lo
cal: sala 2015) 

Todas as sessões serão às 14:00 hs 

Dia 22/07/97 
1 a sessão: Introdução ao pensamento relacional 

Dia 23/07/97 
2a sessão: Ernest Cassirer e Erwin Panofsky 

Dia 24/07/97 
3a sessão: Pierre Bourdieu e Roger Chartier 

Participantes: Helenice Rodrigues da Silva (coorde-
nação) 

André Ancona Porto Lopez 
Ival Assis Cripa 
Orlando Marcondes Ferreira Neto 

GT "PODER, CULTURA E REPRESENTAÇÕES 
NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NOIDO RIO 
GRANDE DO SUL - SÉCULOS XIX E XX" - (local: sala 
2070) 

Dia 22/07/97 
14:00 hs - "Poder, cultura e representações" (Coorde

nação: Cleci Eulália Fávaro) 

.A construção social do olhar e da fala feminina no meio 
urbano e na política urbana - Rosemary Fritsch Brum 
(UFRGS) 

O tema trata de uma agenda de pesquisa em elaboração 
sobre a estética da percepção das mulheres de uma área 
prioritariamente rural de preservação ambiental constituída 
com o povoamento do RS, mais precisamente da capital do 
Estado, Porto Alegre. O projeto como um todo visa acessar 
os sistemas de convicção e de práticas sociais relativos à 
cultura e participação política via vários recursos teórico
metodológicos, com destaque para a história oral, de modo 
a preencher hermeneuticamente o texto-narração das 
histórias locais. O reconhecimento da identidade narrativa 
revelará como atravessando o cotidiano e suas histórias 
estas mulheres circulam, percebem, compreendem, in
tepretam e participam comunitariamente. Constituindo 
para si uma rede de significações e mediações em tomo do 
fazer política que está encoberto será possível tecer hipóte
ses relativas a uma estética da recepção comunitária 
atravessada nos últimos 15 anos por intensa valorização 
imobiliária e acelerada urbanização. O deslocamento de 
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novas camadas urbanas para a região, seja para localização 
residencial, seja eventual, usufruindo o lazer oferecido, 
está reconstituindo o primitivo tecido social e o imaginário 
local. A identidade simbolizada e a linguagem que busca a 
história significante da existência desta comunidade, 
através do olhar e da fala de distintas mulheres, aqui serão 
apresentadas como balizas do trabalho efetivo, posterior
mente . 

. Espaço social, identidade social e identidade étnica da 
elite urbana teuto-brasileira de São LeopoldolRS - Eloísa 
Helena Capovilla da Luz Barros 

Este trabalho tem por objetivo analisar, em diferentes 
momentos, a formação da elite urbana teuto-brasileira de 
São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a partir de um olhar 
sobre a sua sociabilidade, que servirá de parâmetro para a 
análise das manifestações de sua identidade étnica. Para 
tanto, pretendemos delinear o espaço social construído 
pelos imigrantes alemães na área enfocada, considerando 
alguns períodos compreendidos entre 1858, quando foi 
fundado o primeiro clube social e de canto na área urbana 
de São Leopoldo e 1958, ano do centenário desta mesma 
associação. 

I ENCONTRO NACIONAL DOS GRUPOS 
PET/CAPES DE HISTÓRIA 

(local: sala 2090) 

Dia 22/07/97 
9:30 hs - Abertura do Encontro 
Coordenadores: Prof. Dr. Eurípides Funes e Profa Dra 

Ilana BIaj 
Apresentação: 
Coordenador do Programa de Bolsas Especiais/CAPES 

- Prof. Antonio Newton da Rocha Pimenta 
Coordenadora da área de Ciências Humanas - programa 

PET/CAPES - Profa Dra Ana Aparecida Lima Grande 
Debate com Tutores e Co-tutores 
14:00 hs - Apresentação de grupos de pesquisa: 
.UNISINOS: "Os nativos do Rio Grande do Sul e a 

política colonial"e "Os conflitos limítrofes do séc. XVIII e 
a região fronteiriça de Bagé" - Coord. Prof. Paula Caleffi 
Gioreis 

.UECE: "Chico Jaguaribe, o pai dos pobres", "Imagens 
de mulheres", "Movimento secundarista em Limoeiro"e 
"Conformismo e resistência: Jaguaribara, uma cidade, uma 
história" - Coord. Prof. Daniel R. C. Pinheiro. 

18:00 hs - Reuniões de discussão 
1- Encontro de bolsistas 
11- Encontro de tutores e co-tutores 
Pauta: Natureza, características e atividades dos grupos 

PET de História; o caráter de pesquisa nos grupos PET; 
integração dos grupos PET com a graduação e a pós
graduação. 

Dia 23/07/97 
9:30 hs - Reunião de trabalho 
Participantes: Representantes da CAPES; Tutores e 

Co-tutores; representantes dos bolsistas. 
Pauta: Discussões acerca das temáticas acima re

lacionadas (encontro de bolsistas, tutores e co-tutores) 
14:00 hs - Apresentação de grupos de pesquisa: 

.USP: "Cronologia do Brasil Império"e "Catálogo de 
fontes impressas sobre a História de São Paulo Colonial" 
- Coord. Prof. Dr. István Jancsó e Profa Dra Ilana Blaj 

. UFSC: "Trajetória do Grupo PET-História", "O papel 
do imaginário na construção dos personagens"e "Repre
sentações sobre o Movimento dos Sem-Terra em Santa 
Catarina" - Coord. Prof. Dr. Élio C. Serpa 

.UFCE: "Cultura e modernidade, cultura e repre
sentações" - Coord. Prof. Dr. Eurípides Funes 

.UFPR: "Antropologia e História" - Coord. Prof. Dr. 
Luiz Carlos Ribeiro 

18:00 hs - Sessão de encerramento 
Debate: representantes da CAPES, representantes dos 

bolsistas e representantes dos tutores e co-tutores 
Pauta: Síntese das discussões e conclusões gerais 

GT ESTUDOS MEDIEVAIS 
(local: sala 3030) 

Dia 21/07/97 
14:30 hs - Abertura das atividades do GT Estudos 

Medievais. exposição de seus objetivos e constituição de 
Equipes de Trabalho. 

15:00 hs - Palestra da Profa Dra Maria Helena Cruz 
Coelho (Universidade de Coimbra) 

Tema: Poder, elites e cidadania em Portugal medieval 

16:00 hs - Debate sobre Pesquisa em História Medieval 
- Problemas e Questões 

Abertura da exposição de material iconográfico sobre a 
Cidade Medieval 

Dia 22/07/97 

14:30 hs - Painel: Pesquisas de História Medieval. em 
andamento. relacionadas ao tema do Simpósio 

Dia 23/07/97 

14:30 hs - Debate sobre o Ensino e o Livro Didático e 
Pára-didático em História Medieval 

15:30 hs - Oficina sobre o Ensino de História Medieval 
Balanço dos trabalhos do Grupo e diretrizes para o 

próximo Simpósio da ANPUH 

A TIVIDADE ESPECIAL 
(local: Auditório Azul) 

Dia 24/07/97 

14:30 hs - Debate: "Reflexões e notícias sobre osfeste
jos do V Centenário" 

Coordenador: José Jobson Arruda (USP) 
Participantes: Maria Helena Cruz Coelho (Universi

dade de Coimbra) 
Antônio Barbosa (UnB) 
Amado Cervo (UnB) 
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