XX Simpósio Nacional de História
ERRATA DO CADERNO DE
PROGRAMA & RESUMOS
I)Conferências
*No dia 26 ás 18:30, no AUDITÓRIO DA REITORIA. a conferência do Prof. Df. José Jobson de Arruda, com o
título A comemoração do V Centenário: celebraçüo, reflexões e fronteiras, substituirá a do Prof. João Medina,
que não poderá comparecer ao Simpósio
*No dia 27 está escrito na p.7 que as conferências terão início às 20 horas, entretanto, tanto as conferências do
dia 27, como as do dia 29, terão início às 18:30, nos respectivos auditórios.
* No dia 29, às 18:30, a conferência de Vania Leite Fróes Espaço e fronteiras 110 Ocidente Cristüo Medieval foi
transferida para o AUDITÓRIO DA REITORIA e a de Ana Maria de Almeida Camargo Direito à informação,
direito à privacidade: acesso aos arquivos da polícia política, foi transferida para o AUDITÓRIO DO
CONVIVÊNCIA.
I1)Mesas Redondas
*No dia 27/07, a mesa redonda n° 1 (p.9) Identidades Plurais, cosmopolitismo e urbanização, o autor da
comunicação Os .. rathe" do modernismo: as crises de identidades dos escritores paulistas nos anos trinta é
SALIBA, Elias Thomé (USP).
*No dia 27/07, a mesa redonda n° 3 (p. 10) Fronteiras das lutas camponesas, é Davi F. SCHREINER apresenta a
comunicação: Na Esteira das Fronteiras: Valores e Conflitos nos Processos de Organi::.ação Interna dos
AsselltamellfOS Rurais. O nome que lá consta está incorreto.
*No dia 28/07, na mesa n° 8 (p.12) o Prof. GUARINELLO, Norbeto Luiz, foi substituído pelo professor
MAGALHÃES, Luís Otávio (UESB)
*No dia 29/07, a, Mesa Redonda n° I, (p.12) onde se lê DIAS, Maria Odilia, leia-se SALIBA, Elias Thomé
(USP)
*No dia 30/07, na mesa n° 01 (p.13-14) é MENDONÇA, Sônia Regina (UFF) quem apresenta a comunicação Da
contingência histórica à peculiaridade sociológica. O nome lá registrado está incorreto.
IH) Comunicações Coordenadas
*No dia 26/07 das 14 às 16hs (p.17-18) ocorrerá a CC14 (sala 107/CCJ) fica assim cancelada a programação da
p. 113 do dia 27/07, do GT ANPHLAC, por tratar-se de repetição.
*No dia 26/07, a CC 14 (p.17) estará localizada na SALA 107/CCJ
*No dia 27/07, a CC60 (p.38) estará localizada na SALA 333/CFH.
* No dia 27/07 a CC26 (p.31) ocorrerá na SALA lOl/OOI/CSE
*No dia 27/07 a CC60 (p. 38) ocorrerá na SALA 333/CFH)
*No dia 28/07, a CC33 (p.44) deveria apresentar a seguinte redação;
CC33. Representações políticas na antiguidade clássica. (SALA 129/211/ CSE)
JOLY, Fábio Duarte (Coord.). Escrm'idão e representaçüo do poder Imperial em Tácito a construçüo da
imagem do Ol/tro: Romanos e Germanos nas fronteiras do Império
MAGALHÃES, Luiz Otávio de ( UESB) Líderes e demagogos na democracia Ateniense.
GONÇALVES, Ana Teresa Marques ( UFG) Uma análise da Germânia de Tácito.
* No dia 29/07, a CC24 (p.55) ocorrerá na SALA 127/209/CSE
*No dia 29/07, incluir na programação, (p.62) a CC61. com a seguinte redação:
CC61. História e Antropologia: algumas possibilidades (Sala 334 CFH)
PINHEIRO, Cláudio Costa. (Coord)
VIANNA, Adriana de Rezende Barreto. A Infancia como objeto: perspectivas de análise.
PARADA, Maurício Alvarez Barreto. Rit/lais sec/llares: o debate antropológico e suas possibilidades para a
análise das cerimônias cívicas do Estado Nol'o.
ENNE, Ana Lúcia Silva. Memória, história e identidade: algumas abordagens.
*No dia 29/07 incluir na programação (p.62) a CC62. com a seguinte redação:
CC 62. Pesquisa e Ensino nas Fronteiras do Mercosul (sala 333/CFH)

PRADO, Maria Lígia (USP) (Coordenadora}
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes - USP
DIAS, Maria de Fátima Sabino (UFSC)
REIS, Maria José {UDESq
*No dia 30/07, à CC25 ( p.67) foi transferida para o auditório do CDS.
*No dia 30/07 as atividades programadas para as salas 02 e 08 da Fapeu foram transferidas:
CC 1 (p.62) Orgariização de acervos e instrumentos de pesquisas: novas fronteiras para o historiador
transferida para a sala 335 do CFH
CC60 (p.73) O refluxo ao espaço privado - a vida em segurança foi transferida para a sala 334 do CFH.

foi

IV) Comunicações Livres'
*No dia 26/07/99, (p.79) a comunicação de TRONCA, Ítalo Arnaldo. Historiografia e Romance: lima narrativa
/lova? lia CL25, foi transferida para o dia 27/07/99, (p.89) tornando-se parte da CL 28.
* No dia 27/07, na CL 7 (p.84-85) foi incluída a seguinte comunicação:
DUARTE, Élio Garcia. A "Marcha para o Oeste" e Conflitos fundiários em Goiás.
* No dia 27/07, na CL 31 (p .. 90) foi incluída a comunicação seguinte:
FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra. Avaliaçüo documental: o papel do historiador.
* No dia 28/07, a CL 38 (p. 92) ocorrerá na SALA 125/206/CSE
* No dia 29/07/99 (p.92) incluir na CU a comunicação: CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. O cisma do
Divino Mestre no Recife em J 846.
* No dia 29/07, (p. 98), incluir na CL24 a comunicação: COELHO, Hercídia Mara Facuri. (Universidade de
Franca) Fronteiras Étnicas: memória de imigralltes árabes no Brasil.
* No dia 30/07, a CL2 (p.lOl) teve mudança na coordenação. A coordenadora passou a ser MARTINS, Maria
Cristina Bohn. (Coord.) (UNISINOS).
* No dia 30/07 as atividades programadas para as salas 02 e 08 da Fapeu foram transferidas:
CU (p.lO l)Religião/santuários foi transferida para a sala H.P. Laus da Biblioteca Universitária)
CL 8 (p.l 03) Identidades e fronteiras foi transferida para o auditório do NDI.
V)Atividades dos Grupos de Trabalho
No GT Estudos de História da Ciência e da Técnica,(p.112) onde se lê MARQUES, Ivan da Costa
(COPPE/UFRJ), leia-se MARQUES, Ivan da Costa (DCC/IM-NCE/UFRJ)
*No dia 29/07, às 10h. o GT PRONEX incluiu na sua programação o Prof. José Reginaldo Gonçalvez. (p.120)

RESUMOS NÃO INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO GERAL
COELHO, Hercídia Mara Facuri. (Universidade de Franca) A imigração árabe no Brasil é o objeto de nossa
comllnicaçüo. Apesar de constituir a maior colônia sírio-libanesa fora do Oriente Médio, este contingente
populaciqnal tem sido pouco abordado por pesquisadores brasileiros, ao contrário do que ocorreu em outros
países 'receptores, nos quais, por razões particulares, os estudos sobre esta etnia encontram-se muito
adiantados. Nosso propósito consiste em avaliar as trajetórias árabes no Brasil.
tomando como caso a cidade de Franca. Os depoimentos de membros da colônia foram coletados com o intuito
de recuperar a avaliação que os próprios imigrantes (ainda os há) e seus descendentes fazem da aventura
imigratória, da vida na nova terra. Radicados em Franca, cidade média do interior do Estado de São Paulo, desde
a' última década do século XIX, os sírio-libaneses e seus descendentes integraram-se intensamente à vida da
cidade. Ainda assim, é possível perceber, na terceira ou Quarta gerações, os sinais da etnia: aspectos
fisionômicos, preferências culinárias, redes de solidariedade. De turcos a brasileiros. a trajetória de homens
discriminados que se transformaram em cidadãos ativos na comunidade.
VIANNA, Adriana de Resende B. (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ) A illfância como objeto: perspectivas de
análise O objetivo dessa comunicação é discutir possibilidades teóricas e metodológicas para análise de
concepções histórico-culturais da infância. Há algumas décadas, historiadores como P. Aries e antropólogos
como M. Mead realizaram análises sobre a construção social e cultural da infância que se tornaram referências
fundamentais em ambos os campos de investigação. Há atualmente uma vasta literatura nas diferentes áreas das
ciências sociais que procura dar conta das implicações encerradas nos debates sobre políticas para a infância,
bem como sobre os processos sociais através dos quais afirmam-se e modificam-se concepções de "infância
correta" ou "incorreta". No caso da produção brasileira, especial destaque tem sido dado aos processos de
normatização e estigmatização da infância em curso desde finais do século XIX. Esse trabalho pretende passar

em revista alguns desses títulos, analisando em primeiro lugar sua organização conceitual e o modo através do
qual lidam com a possibilidade de construir uma história desses processos, para em seguida confrontá-los com a
produção antropológica contemporânea sobre infância, que fornece importantes debates sobre noções de família
e sobre políticas para infância. O objetivo final, como foi dito, é discutir instrumentais teóricos e metodológicos
que permitam uma análise rica desses processos, de modo a conjugar a investigação de eventos ou situações
culturalmente específicos com a dimensão diacrônica que lhes atravessa.
ENNE, Ana Lucia ( PPGAS/Museu NacionaI/UFRJ)Memória. História e Identidade: algumas abordagens.
Nesta comunicação pretendo abordar possíveis enfoques para a relação que pode se estabelecer entre memória e
identidade, a partir da apropriação que os grupos sociais fazem da história no sentido de reconstruírem
simbolicamente seu passado e, consequentemente, suas representações do presente. Assim, uma proposta de
abordagem interdisciplinar, utilizando conceitos e debates caros tanto à história, quanto à antropologia e à
comunicação social, tem servido de referência para pensar a situação de grupos urbanos, especialmente no caso
da Baixada Fluminense (Estado do Rio de Janeiro), cuja diversidade cultural vem atraindo pesquisadores de
várias formações. Neste sentido, torna-se vital pensar a constituição de novas etnicidades a partir da relação local
x global e da relação que os grupos sociais estabelecem não só com a história (em suas diversas apropriações),
mas com os outros grupos com que interagem, com os poderes públicos e com a mídia. A proposta deste
trabalho, é, portanto, mapear estas interações e fronteiras e pensar, a partir de um viés interdisciplinar, como,
através da apropriação e construção de memórias, vão sendo construídas representações identificatórias de
diversos grupos urbanos.
PARADA, Maurício (UFRJ) Rituais Seculares: o debate antropológico e suas possibilidades para a análise
das cerimônias cívicas do Estado Novo A proposta desse trabalho é apresentar um estudo sobre as cerimônias
públicas patrocinadas pelo estado brasileiro de 1937 a 1945. A produção historiográfica sobre as manifestações
públicas tem passado por um significativo crescimento nas últimas décadas, temas como motins e revoltas
populares, festas cívicas e religiosas e carnavais tem encontrado entre os historiadores uma enorme receptividade
e tem sido um importante campo de discussões na redefinição de conceitos e até mesmo dos limites da própria
disciplina. No entanto, a historiografia sobre o período 1937- 1945 dedicou-se, na maioria das vezes, em realizar
uma análise das relações políticas enfatizando sua correspondência com a ação das classes sociais e dando pouca
atenção para a dimensão do simbólico. Em linhas gerais os estudos apontam para uma dinâmica da sociedade na
qual os agentes - as classes ou suas frações - apareciam dotados de coerência e consciência pragmática. A ação
política seria tomada, nesses termos, como a expressão e a potencialização de um movimento que ocorria no
cotidiano material dos sujeitos históricos.
Esta associação direta fez com que a cultura - códigos, significados e representações partilhados por determinado
grupo - estivesse, em muito poucas ocasiões, no centro dos estudos e debates sobre o período. A falta de estudos
sistemáticos sobre a dimensão simbólica da política nas sociedades ocidentais contemporâneas é sem dúvida
uma função decorrente da dificuldade de analisar nossos próprios sistemas de símbolos. Podemos dizer que os
estudos sobre a política nos modernos estados nacionais, com poucas exceções, dão pouca atenção ao papel do
simbólico no processo político e isso foi visto na própria historiografia brasileira no que diz respeito aos estudos
sobre o Estado Novo.
Esse trabalho procura incorporar à análise histórica as discussões da antropologia sobre rituais entendendo este
debate como uma contribuição relevante para o campo histórico, assim como para os estudos sobre o período.
PINHEIRO, Cláudio (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ) O ambiente urbano da cidade do Rio de Janeiro da
primeira metade do século XIX experimentou maneiras muito particulares do uso da mão-de-obra escrava, que
se refletiam nas formas de trabalhar e morar e na própria percepção da função dos escravos. Esse é um período
significativo na gestação de uma "complexidade" e "diversidade" urbanas, o que também coincide com o
aumento da importância sócio-econômica do porto carioca. Diversos fatores concorreram nesse processo,
especialmente as mudanças e reordenações dos espaços físico e social (costumes, hierarquias etc), que se
seguiram à instalação da Corte portuguesa na cidade em 1808. Este trabalho pretende investigar em que medida
esses elementos constrangiam as formas de sociação entre senhores e escravos. Para tanto, partimos da idéia do
"conflito" como um elemento estruturante dessas relações sociais, procurando observar como esse fator acabava
gerando impasses entre os atores sociais que interagiam nessas circunstâncias. A percepção desses impasses nos
ofereceu ocasião de considerar dois aspectos: as diferentes trajetórias dos indivíduos a partir dessa situação, e as
formas pensadas de gestão e controle da escravaria que habitava a urbe carioca dos primeiros sessenta e cinco
anos dos oitocentos, garantindo tanto a "paz nas famílias", quanto a "ordem pública".

MARQUES, Ivan da Costa (DCC/IM-NCE/UFRJ) Nature:::a e sociedade: a produção do conhecimento
cientifico. Em sua versão mais popularizada, o conhecimento científico concebe seu objeto como algo
previamente existente no mundo natural e independente do próprio conhecimento. Nesta visão, a ciência
representa o conhecimento acumulado por um sujeito (o homem) a respeito de um objeto (a natureza). A partir
da emergência de sociologias das ciências e de questionamentos entre os físicos do começo do século XX, tanto
este objeto quanto este sujeito foram crescentemente problematizados. Mesmo assim, e apesar da influência
crescente dos chamados science studies nas últimas décadas, continuam dominantes as concepções
descontextualizantes da produção do conhecimento científico, que preservam um sujeito impessoal produtor do
conhecimento e um núcleo natural fixo em última instância organizador do conhecimento e independente do
sujeito. Assim, a produção do conhecimento científico continua ensaiando uma separação entre natureza e
sociedade (homem, cultura). Por exemplo, coloca-se em cena uma dicotomia sexo/gênero que traça e reproduz
uma fronteira dividindo o campo do conhecimento entre uma área em que o social se faz presente, onde estão as
diferenças de gênero, e uma outra área, centrada no corpo, onde só o natural se faz presente, que permanece
como um reduto puro onde está o núcleo fixo organizador do conhecimento que é objeto da biologia. A partir
desta concepção que mantém separadas a natureza e a sociedade, a produção do conhecimento científico, dito
objetivo e confiável, confunde-se, grosso modo, com a tarefa (infinita) de aproximação e desvelamento destes
núcleos naturais fixos que, confirmando ou refutando as proposições de conhecimento científico, organizam o
conhecimento. Mas os science studies mais recentes questionam justamente a idéia da objetividade (e
conseqüentemente da universalidade e da neutralidade) do conhecimento científico concebido tal como esboçado
acima. Já foram produzidos numerosos estudos que acompanham os cientistas em seus trabalhos de campo, nos
laboratórios, e em suas comunidades, procurando mostrar a produção do conhecimento científico "tal como ela é
feita hoje". Estes estudos mostram a produção dos conhecimentos científicos como a construção de redes em que
elementos heterogêneos, "naturais" e "sociais" ("humanos", "culturais") se misturam de forma indissociável
justapondo-se uns aos outros sem costuras. Estas redes de elementos heterogêneos se estendem a partir dos
próprios laboratórios pelas indústrias e pela mídia, formando uma malha cujo traçado é resultado de interações
complexas, acordos, disputas e batalhas em que participam indissociavelmente os elementos "naturais" e
"sociais". Como redes, com espaço entre as malhas, os conhecimentos científicos (e tecnológicos) não cobrem
continuidades nem se aproximam de núcleos naturais fixos previamente dados e suposta-mente deles
independentes. Os conheci-mentos científicos criam diferenças, demarcam fronteiras, excluem e incluem
elementos estabele-cen-do as chamadas "objetividade", "universalidade" e "neutralidade" em um processo
politizado em que "sujeitos" e "objetos" se recriam constantemente. Surge como alternativa o "conhecimento
situado", em que a explicitação do sujeito e do contexto abre mão da pretensão à neutralidade mas reforça a idéia
do "conhecimento objetivo confiável". Em nome de um conhecimento científico mais objetivo e mais confiável,
o "conhecimento situado" abre um espaço para as vozes daqueles que, por seu sexo, sua raça, sua nação, sua
condição econômica ou sua religião, nunca lograram ser sujeitos e cuja opressão a produção do conhecimento
científico até hoje patlOcinou ou ignorou.
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APRESENTAÇÃO
É com alegria e disposição que recebemos nossos colegas.
do Brasil e do exterior. para o maior evento dos historiadores. o
Simpósio Nacional da ANPUH. agora em sua 20a. edição. A Comissão
Organizadora deseja a todos uma feliz temporada na Ilha de Santa
Catarina. considerada por muitos. terra aprazível. de sol e mar e boa
acolhida. Que o bom ar que aqui respiramos e os bons ventos que
costumam soprar em dias que não são do sul. aliados ao nosso
empenho. proporcionem riqueza para a História. neste farto punhado
de 2.105 trabalhos inscritos entre Conferências. Cursos. MesasRedondas e Comunicações Coordenadas ou Livres.
Se a Ilha é maravilhosa. talvez o ambiente físico do Simpósio
apresente alguma dificuldade. A longa greve das Universidades
Federais brasileiras. ocorrida no ano de 1998. empurrou o calendário
letivo. com atividades no mês de julho. Isto nos impede o uso sem
restrições dos espaços da UFSC. O evento. então. está alocado em
diferentes Centros de Ensino que cederam seus auditórios. salas de
reuniões. salas de vídeo e de aula. Para localizar a atividade de seu
interesse. consulte o mapa do Campus da Trindade. incluido no
material do Simpósio. ou solicite a ajuda dos nossos professores e
dos monitores que estarão disponíveis para orientá-Io.
Neste Caderno de Programa & Resumos constam as atividades
programadas. Se o enorme volume de trabalhos inscritos é um bom
presságio. traz. por outro lado. a dificuldade em expor com clareza o
quadro completo da organização. O Caderno assumiu tamanho maior
que o esperado. o que é bom. mas nos trouxe problemas em termos
de tempo e espaço. impedindo que fizéssemos um índice onomástico.
Todos os Resumos que recebemos. com exceção das Conferências
e dos Cursos. encontram-se na seqüência dos sobrenomes dos
autores em ordem alfabética. independentemente de se tratarem de
Mesas Redondas. Comunicações Coordenadas ou Livres.
A maneira mais fácil de se orientar é olhar na programação
geral onde está relacionada cada atividade. sua data e local de
realização. As atividades do mesmo gênero ocorrerão sempre no
mesmo horário. com excessão das conferências de abertura e de
encerramento. Os cursos ocorrerão pela manhã. a partir do dia 27 e
até o dia 30/07. das 8h às loh. As mesas redondas terão início às
10h. estendendo-se até às 12h. As Comunicações Coordenadas
começarão às 14h. funcionando até às 16 h. e as Comunicações
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Livres iniciar-se-ão às 16 h terminando às 18h. As Conferências
ocorrerão, em sua maioria, a partir das 18:30h. Os encontros dos
Grupos de Trabalho e as Reuniões das Administrativas ocorrerão
paralelamente às outras atividades, pela manhã e à tarde, aparecendo
na programação de forma separada. A programação cultural, com
programas de exposições, lançamentos de livros, apresentações
musicais, etc., apresentam horários específicos. Preste atenção aos
anúncios, cartazes, convites que estarão afixados ou distribuídos.
Partamos para as atividades. Que este evento, além de
encontro científico dos historiadores, seja também uma festa em que
impere a liberdade de manifestação. Mais que tudo, um encontro
político para este final de milênio, para repensar criticamente as antigas
fronteiras éticas, de sexo, de classe, de geração e tantas outras que
impedem a convivência harmônica na sociedade.
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PROGRAMAÇÃO GERAL
A seguir apresentamos o cronograma das atividades científicas do
XX Simpósio Nacional de História.

_.

DATAS

HORARIOS

ATIVIDADES

25/0711999
(Domingo)

19hs
20hs
2lhs

1. Sessão Oficial de Abertura (auditório do Cle)
2. Conferência de Abertura
3. Coquetel

26/07/1999
(SegundaFeira)

8:00hs - 10:OOhs
lO:OOhs - 12:00hs
14:00hs - 16:00hs
16:00hs - 18:00hs
16:00hs-18:00hs
18:30hs - 19:30hs

1.
2.
3.
4.
5.

27/07/1999
(Terça-Feira)

8:00hs - lO:OOhs
8:00hs - lO:OOhs
lO:OOhs - 12:00hs
14:00hs - 16:00hs
16:00hs - 18:00hs
14:00hs - 16:00hs
16:00hs ~ 18:00hs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

28/07/1999
(Quarta-Feira)

29/07/1999
(Quinta-Feira)

30/07/1999
(Sexta-Feira)

Inscrições e entrega de material (Hall da Reitoria)
Mesas Redondas
Comunicações Coordenadas
Comunicações Livres
Reunião Para a Organização do Conselho da RBH
(Auditório do CED)
6. Conferências

18:30hs - 19:30hs

Cursos
Encontro dos PETs (sala 130 do CCE)
Mesas Redondas
Comunicações Coordenadas
Comunicações Livres
Reunião dos Núcleos (auditório do CED)
Encontro Para Discussão do Regimento dos Grupos de
Trabalhos - GTs (auditório do CED)
8. Conferências

8:00hs - 10:00hs
8:00hs - 10: OOhs
10:00hs - 12:00hs
14:00hs - 16:00hs
16:00hs - 20:00hs
21:00hs
8:00hs - lO:OOhs
lO:OOhs - 12:00hs
14:00hs - 16:00hs
16:00hs - 18:00hs
18:30hs - 19:30hs
19:30hs -

2.
3.
4.
5.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8:00hs lO:OOhs 14:00hs 16:00hs 17:30hs
19:00hs
20:30hs

10:00hs
12:00hs
16:00hs
l8:00hs

1. Cursos
Encontro dos PETs (sala 130 do CCE)
Mesas Redondas
Comunicações Coordenadas
Assembléia Geral (auditório da Reitoria)
Festa
Cursos
Mesas Redondas
Comunicações Coordenadas
Comunicações Livres
Conferências
Lançamento de livros (Hall da Reitoria)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cursos
Mesas Redondas
Comunicações Coordenadas
Comunicações Livres
Conferências
Conferência de Encerramento
7. Jantar
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PROGRAMAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS
Dia 25/07/1999 - 20:00hs
Conferência de Abertura:
Fronteiras da História
Lana Lage da Gama Lima (Presidente
daANPUH)
Local:Auditório do CIC-Centro
Integrado de Cultura

Dia 28/07/1999· Assembléia
Dia 29/07/199
1. A comemoração do V Centenário:
celebração, reflexões e fronteiras
José Jobson de Andrade Arruda (USP)
Local: auditório da Reitoria
2. Direito à informação, direito à
privacidade: o acesso aos arquivos da
polícia política
Ana Maria de Almeida Camargo (USP)
Local: auditório do CFH
3. Espaço e Fronteiras no Ocidente
Cristão Medieval
Vania Leite Fróes (UFF)
Local: auditório do Convivência

Dia 26/07/1999 -18:30hs
1. O álibi colonialista de Salazar
João Medina (Lisboa)
Local: auditório da Reitorill
2. Fronteiras Geográficas e Fronteiras
Sociais·
Laura de Mello e Souza (USP)
Local: auditório do Convivência
3. Fronteiras entre o Simbólico e o
Material: a cidade como objeto da
história
Afonso Carlos (UFRJ) Local: auditório do CFH

Dia 30/07/1999 -17:30hs
1. Tradição e Transformações
Hist~ricas nas Fronteiras Coloniais:
jesuítas, guaranis e sexualidade
Amo Kem (PUCIRS)
Local: auditório do Convivência
2. Fronteiras: Nacionalismo, corpo e
sexualidade"
Maria Bemardete Ramos Flores
Local: auditório da Reitoria

Dia 27/07/1999 - 20:00
1. Cidadania em Tempos de
Globalização
losé Eduardo Campos de Oliveira Faria
(Fac. Direito - USP)
Local: auditório da Reitoria
2. Joaquim Manoel de Macedo e
João Ribeiro. Historiadores de
Fronteira
Ciro Flávio de Castro Bandeira de Mello
(UFMG)
Local: auditório do CFH

Dia 30/07/1999 - 19:00hs
Conferência de Encerramento:
Um Mundo sem Fronteiras: o
território como limite
Milton Santos (USP)
Local: auditório da Reitoria

3.

Fronteiras, Poder e Instituições
Políticas na América Latina
Francisco Carlos Teixeira da Silva
(UFRJ)

Local: auditório do Convivência
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PROGRAMAÇÃO DAS MESAS REDONDAS
Dia 26/07/1999 -10:00hs
1. Culturas de Fronteira (auditório da Reitoria)
fOKOI, Zilda (USP) (Coord) Entre a crise e o vivido.
GRESPAN, Jorge (USP) O tempo do capital.
ARANTES, Paulo (USP) Culturas de fronteira no capitalismo histórico.
2. O público e o privado na historiografia do cotidiano do Brasil do século XIX início
do XX (auditório do Centro de Convivência)
MACHADO, Maria Helena (USP) (Coord) O público e o privado na historiografia do
cotidiano no Brasil do século XIX e inícios do século XX.
DIAS, Maria Odila Leite da Silva (USPIPUC-SP) Formação das elites dirigentes no
processo de consolidação do Estado: família e poder no contexto do centro sul.
CAULFIELD, Sulamm (MICHIGAN) O divórcio e o desquite: Debates públicos e
práticas privadas no ínicio do século XX.

3. Fronteiras Étnicas: identidades africanas no Brasil escravista (auditório do
CED)
MATTOS, Hebe Maria de (UFF) Os "mina" em Minas: as "Áfricas" no Brasil e a
pesquisa em história social da escravidão.
LARA, Silvia Hunold (UNICAMP) Os "mina" em Minas: linguagem, domínio
senhorial e etnicidade.
SOARES, Mariza de Carvalho (UFF) Os "mina" em Minas: tráfico Atlântico, redes
de comércio e etnicidade.

4. Nas Fronteiras da História: a noite como objeto de conhecimento histórico
(auditório do CTC)
SOARES, Luis Carlos (UFF) (Coord.). Por uma genealogia da noite na cultura
ocidental: o desencantamento da noite na sociedade contemporânea.
MATOS, Maria Izilda Santos de (PUC/SP) Nas fronteiras da história: a cidade
iluminada.
SOHIET, Raquel (UFF) Populares nas noites do Rio (1890-1940).
5. Fronteiras do Conhecimento: cruzamentos da literatura com a história
(auditório do CFH)
PESAVENTO, Sandra J. (UFRGS) (Coord) Fronteiras da ficção: diálogos da História
com a Literatura.
BRESCIANI, Maria Stella (UNICAMP) Projeções do Brasil: Darcy Ribeiro
antropólogo, militante e romancista.
CHIAPPINI, Ligia (Universidade Livre de Berlim) Fronteiras do conhecimento:
literatura e história.
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6. Cultura Popular: discutindo as fronteiras da diversidade (auditório do Colégio
de Aplicação)
ABREU, Martha Campos de Abreu (Coord.). Ritmos negros na cultura popular e
nacional.
CUNHA, Maria Clementina Pereira da Cunha (UNICAMP) Discutindo as fronteiras
da diversidade na Cultura Popular.
ENGEL, Magali Gouvêa Engel (UFF) Cultura Popular, crimes passionais e relações
de gênero
7. As transformações das fronteiras econômicas, sociais e culturais no Sul do Brasil: o
caso da imigração e colonização alemã (auditório do CCS)
CUNHA, Jorge Luiz da (UFSM) (Coord) Os interesses políticos e econômicos na
colonização do sul do Brasil com alemães.
TRAMONTINI, Marcos Justo (UNISINOS) A política e a delimitação e a organização
dos espaços sociais na Colônia Alemã de São Leopoldo, RS.
KLUG, João (UFSC) Escola Teuto-Catarinense e Igreja Luterana: instituições
definidoras de fronteiras culturais nas colônias alemãs de Se.
8. Oliveira Lima: perspectivas da construção da nação e do estado (auditório do
CSE)
MALATIAN, Teresa (UNESP-Franca) (Coord) A sedução americana - Oliveira Lima
e o pan-americanismo.
BAGGIO, Kátia Gerab (UFMG) O olhar de Oliveira Lima sobre a América Latina.
LEME, Marisa Saens (UNESP-Franca) Fragmentação e unidade política no
"movimento da independência ".

27/07/1999 -10:00hs
1. Identidades plurais, cosmopolitismo e urbanização (auditório da Reitoria)
DIAS, Maria Odila (USP/PUC-SP) (Coord.) Hermenêutica do Quotidiano: a
experiência urbanizadora e as classes sociais em São Paulo - 1860 -1940.
DIAS, Maria Odilia (USP) Os .. rathe" do modernismo: as crises de identidades dos
escritores paulistas nos anos trinta.
PINTO, Maria Inês Borges (USP) Maravilhas mecânicas e celebração onírica da
modernidade.
SEVCENKO, Nicolau (USP) Ilusões do progresso e astúcias da modernidade.
2.Fronteiras do Capitalismo: limites do capital (auditório do Convivência)
HADDAD, Fernando (USP) Limites sistêmicos: uma interpretação braudeliana da
economia soviética.
ARANTES, Paulo (USP) (Coord) Fronteiras do capitalismo, limites do capital
GRESPAN, Jorge (USP) Contradição e contradições em alguns teoremas do
Materialismo Histórico
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3. Fronteiras das lutas camponesas (auditório do CED)
IOKOI, Zilda (USP) (Coord) Rio Maria: das mortes anunciadas à resistência
transformadora.
DUARTE, Elio G. (UFGO) Da luta pela terra à luta pela reforma agrária em Goiás.
PERES, Davi (UNIOESTFJPR) Na esteira das fronteiras: valores e conflitos no
processo de organização interna dos assentamentos rural.
TENGARRINHAS, José (portugal) Comentador.
4. As Fronteiras da Sexualidade: as homossexualidades na história do Brasil (auditório
do CFH)
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de (UFPB) No Ceará tem disso não?:
homossexualidade e nordestinidade ou a história dos homens tristes.
GREEN, James Naylor (California State University) Desafiando heróis e mitos
nacionais: homossexualidades nas margens da história brasileira.
SWAIN, Tânia Navarro (UNB) Lesbianismo e identidade: núcleo de permanência ou
opção eventual?
5. De História e de Ficção: historiografia e literatura (auditório do Colégio de Aplicação)
RONCARI, Luis (UNICAMP) (Coord.) Ficção e História: o espelho transparente de
Machado.
TRONCA, Ítalo (UNICAMP)
FERREIRA, Antonio Celso (UNESP - Assis)
6. Passagens e Fronteiras entre a Europa, a África e o Brasil Colonial (auditório do
CCS)
DEL PRIORE, Mary Lucy Murray (USP) Esquecidos por Deus: monstros e
monstrengos na cultura ibero-americana.
CARNEIRO, Henrique Soares (UFOP) (Coord) Guilherme Piso e Jorge Marcgrave:
o saber indígena e os naturalistas europeus.
PAIVA, Eduardo França (UNICENTRO Newton Paiva) Amuletos, práticas culturais
comércio internacional.

7. O 'Direito das Gentes': conflitos entre o público e o privado no Império
Português Setecentista (auditório do eTC)
FURTADO, Junia Ferreira (UFMG) (Coord) O labirinto dafortuna; ou os revezes na
trajetória de um contratador dos diamantes.
ROMEIRO, Adriana (UFMG) Confissões de um falsário: as relações perigosas de
um governador nas Minas.
MIRANDA, Tiago Costa Pinto dos Reis (UFMG) A casa e os trastes de South Audley
Street (1747-1749).
8. Fronteiras da Nação, São Paulo e a Nação (auditório do CSE)
GLEZER, Raquel (USP) (Coord) Os formadores da nação: as "populações
marginais".
ABUD, Kátia (USP) A construção das fronteiras brasileiras: uma tarefa de
historiadores.
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LUCA, Tânia Regina de (UNESP - Assis) Em busca de uma nova fronteira: o português
do Brasil.

28/07/199 -lO:00hs

1. Fronteiras entre o público e o privado na história do Brasil (auditório do
Convivência)
PACHECO, Vavy (UNICAMP) (Coord)
NOVAIS, Fernando (USP) O público e o privado no Brasil Colônia
LYRA, Maria Lourdes (UFRJ) O público e o privado no Brasil Imperial
DECCA, Edgar de (UNICAMP) O público e o privado no Brasil República
2. Autoritarismo sem Fronteiras: países de língua portuguesa (auditório do CFH)
MEDINA, João (Universidade de Lisboa) (Coord.) A especificidade do autoritarismo
português: o salazarismo.
AQUINO, Maria Aparecida de (USP) Brasil: Estado Autoritário (1964-85).
HERNADEZ, Leila Leite (USP) Estado-nação e autoritarismo nos países africanos
de língua oficial portuguesa
3. Rural e Urbano: fronteiras ou entrecruzamentos? (auditório do CTC)
MUNIZ, Diva do Couto Gontijo (UNB) (Coord) Minas: Específicas em sua formação
e gerais na configuração de suas fronteiras sociais e espaciais
MAGALHÃES, Nancy Alesio (UNB) Memória social de Brasília: Modernidade e
relações rurais e urbanas.
SILVA, Marcos Antonio da (USP) Machos rurais e urbanos em Henfil - Baixim,
Orelana e Zeferino.
4. Anarquismo e liberdade (auditório da Reitoria)
RAGO, Margarete (UNICAMP) Amor, sexo e anarquia.
PASSETTI, Edson (PUC-SP) (Coord).Anarquismo, amizade e sociabilidade libertá ria.
FREIRE, Roberto (SOMA) Anarquismo, socialismo e psicologia.
5. As Fronteiras entre o Erudito e o Popular: o lugar da tragédia e da comédia na
ttadição estética Ocidental (auditório do CED)
PATRIOTA, Rosângela (UFU) (Coord) O lugar da tragédia e da comédia na construção
do erudito e do popular na tradição literária.
RAMOS, Alcides Freire (UFU) Historiografia do cinema brasileiro diante das
fronteiras entre o trágico e o cômico: discutindo a chanchada.
TIBAJI, Alberto (FUNREI) Arthur Azevedo e as fronteiras flutuantes.
6. Fronteiras do pensamento marxista: Praga, crítica marxista, lutas sociais
(auditório do Colégio de Aplicação)
HADDAD, Fernando (USP) A Revista Praga.
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TOLEDO, Caio (UNICAMP) Crítica Marxista.
ALMEIDA, Lúcio Flávio de (PUC/SP) Lutas Sociais.
GRESPAN, Jorge (USP) (Coordenador)

7. Noções de Liberdade: Fronteiras do Poder na Sociedade Luso-Brasileira
(auditório do CSE)
CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de (UFPE) (Coord) A "república dos
Afogados": a volta dos liberais depois da Confederação do Equador.
BICALHO, Maria Fernanda Baptista (UFF)As Fronteiras da Negociação: As Câmaras
Municipais na América Portuguesa e o Poder Central.
SOUZA, Iara Lis Franco Schiavinatto Carvalho (UNESP/ASSIS) Cultura política no
império luso-brasileiro: a noção de direito natural.

8. Fronteiras Conceituais e Físicas na Análise do Mundo Romano (auditório do
CCS)
FAVERSANI, Fábio (UFOP) As fronteiras da participação político-institucional em
Roma no século I D. C.
GUARINELLO, Norberto Luiz (USP) A guerra no imaginário grego antigo: fronteira
entre a ordem cívica e a barbárie humana.
GONÇALVES, Ana Teresa Marques (UFG) Ação política e propaganda dentro das
fronteiras do Império Romano.
29/0711999 - 10:00hs

1. Marcos da historiografia: século XX e suas escritas (auditório do Colégio de
Aplicação)
D'ALESSIO, Marcia (PUC-SP)
DIAS, Maria Odilia (USP)
BASSETTO, Sylvia (USP)

2. Nas fronteiras das palavras: vozes da memória e construção da história
(auditório do CED)
NEVES, Lucília de Almeida (PUCIMG) (Coord) Memória e História: substratos da
identidade.
DUTRA, Eliana Regina de Freitas (UFMG) Para uma Sociologia História dos
Testemunhos.
FERREIRA, Marieta de Moraes (CPDOCIFGV/UFRJ) Testemunhos e História do
Tempo Presente.

3. A fronteira em debate: apropriação territorial e conflito (auditório do CFU)
MOTTA, Márcia Maria Menendes (UFF) (Coord). Fronteiras em disputa: conflito e
delimitação territorial na segunda metade do século XIX.
NEVES, Delma Pessanha (UFF) A luta pela reforma agrária: recriação política de
fronteiras econômicas.
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SILVA, Francisco Carlos T. da (UFRJ) Terra e trabalho num sistema agrário de
fronteira.
4. Fronteiras do gênero.e da subjetividade (auditório da Reitoria)
PEDRO, Joana Maria (UFSC) Fronteiras do gênero: maternidade e subjetividade.
MATOS, Maria Izilda Santos de (PUC/SP) Nas fronteiras do gênero: masculinidade e
subjetividade.
RAGO, Margareth (UNICAMP/SP) Sexualidade e pós-modernidade.
5. Fronteiras no espaço platino: um processo histórico (auditório do CCS)
SOUZA, Susana Bleil de (UFRGS) (Coord) Estâncias brasileiras nafronteira uruguaia.
PADOIN, Maria Medianeira (Centro Universitário Franciscano) O Federalismo e a
Revolução Farroupilha no contexto histórico do espaço fronteiriço platino, no século
XIX.
OSÓRIO, Helen (UFRGS) Os três "eles": lombilhos, laços e ladrões. A campanha
rio-grandense no século XVIII.
6. Mecenato, arte e propaganda: a iconografia republicana nas fronteiras entre a memória
e a história. (auditório do CTC)
COELHO, Geraldo Mártires (UFPAlAPEP) (Coord.) Uma memória tardia: propaganda
e imigração portuguesa na iconografia republicana no Pará de 1910.
RICCI, Magda Ricci (UFPA). Os republicanos revisitam o Regente: a história da
construção de um monumento ao Regente Feijó em São Paulo de 1913.
SARGES, Maria de Nazaré (UFPA). Memória iconográfica e mecenato durante a
época áurea da borracha na Amazônia: o projeto artístico-civilizador de Antonio
Lemos.
7. Festas escritas, alegorias do nacional (auditório do Convivência)
ALMEIDA, Jaime de (UnB) (Coord) Escrevendo a nação, suasfestas e suas regiões:
Colômbia, século XIX.
FLORES, Maria Bemardete Ramos (UFSC) Festas escritas, alegorias do Brasil: raça
e cultura política.
SANDES, Noé Freire (UFG) Memória e nação: em torno dos cem anos de
independência.
8. Espaços e fronteiras na Idade Média (auditório do CSE)
RffiEIRO, Maria Eurydice de Barros (Coord) (UNB)fronteiras materiais e imaginárias
no mapa-múndi de henrique de mogúncia
SANTOS, Dulce Oliveira Amarante dos (UFGQ) Espaços e fronteiras da atuação
social feminina nos reinos ibéricos (1250-1350).
ANDRADE FILHO, Rui de Oliveira (UNESP/ASSIS) Espaços efronteiras entre o
cristianismo e o paganismo no reino visigodo católico.
30/07/1999 - lO:OOhs
1. Nas fronteiras da história: a questão da interdisciplinaridade (auditório do CTC)
OLIVEIRA, Geraldo de Beauclair M. de (UFF) (Coord). Análise histórica e teoria
econômica.
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MENDES, Bartolomeu de Jesus (UFF) Da contingência histórica à peculiaridade
sociológica.
HECKER, Frederico Alexandre de Moraes (UNESP) História e política.
2. Imigração e imigrantes no Rio de Janeiro: usos de documentação oral e visual
(auditório do CSE)
GOMES, Angela de Castro (UFF) (Coord.) Imigração e imigrantes no Rio de Janeiro:
usos de documentação oral e visual.
MAUAD, Ana Maria (UFF) Cartografia da imagem: fotografia e imigração libanesa
no Rio de Janeiro.
MENEZES, Lená Medeiros de (UERJ) Imigração: os silêncios na memória.
3. Fronteiras em conflito: negritudes (auditório do CED)
CARVALHO FILHO, Silvio de Almeida (UERJ/UFRJ) Fronteiras Sociais: Negros e
Brancos na Angola de Pepetela.
SILVA, Marilene Rosa Nogueira da (UERJ/UGF) Asfronteiras Culturais das Áfricas
Cariocas.
GOMES, Heloísa Toller (UFRJ/PUC) Nasfronteiras da negritude e da nacionalidade:
Luiz Gama e W. E. B. Du Bois.
4. Histórias das mulheres na Amazônia: o caso do Acre (auditório da Reitoria)
ANTONACCI, Maria Antonieta Martinez (PUC-SP).
SOUZA, Carlos Alberto Alves de (UFAC) Mulheres seringueiras no modo de vida
dos seringais acreanos: A construção de muitas fronteiras.
WOLFF, Cristina Scheibe (UFSC) Mulheres nas fronteiras do Juruá: índias e
seringueiras (1890-1945).
5. A história social da arte e suas fronteiras (auditório do CFH)
NAPOLITANO, Marcos (UFPR) (Coord.)A História Social da Arte e suas fronteiras.
ALMEIDA, Claudio Aguiar (USP) Cinema, Catolicismo e Política no Brasil.
MORETTIN, Eduardo (UNIP) Cinema, História e Artes Plásticas: o tema do
Descobrimento do Brasil.
6. Tucídides e as fronteiras teórico-metodológicas (auditório do Colégio de
Aplicação)
MARSHALL, Francisco (UFRGS) (Coord) Tucídides e Édipo em um mundo
investigante.
VARGAS, Anderson Zalewski (UFRGS) A Physis em "A Guerra dos Peloponésios e
Atenienses ".
GALVÃO SOBRINHO, Carlos Roberto (USP) Tucídides entre História e Teoria:
Evento, Agência e Mudança Social.
PIRES, Francisco Murari (USP) Leões Alados e Círculos Triangulares.
7. Intelectuais e artistas: nas fronteiras das concepções e prática política (Auditório
do Convivência)
AQUINO, Maria Aparecida de (USP) (Coord) Intelectuais/militantes: prática
jornalística e ação política durante o regime militar brasileiro.
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REIS FILHO, Daniel Aarão (UFF) Intelectuais orientais em ação: intelligenti e
intelectocratas.
RIDENTE, Marcelo (UNICAMP) Dos anos 60 aos 90: artistas e intelectuais em busca
da brasilidade.

PROGRAMAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES COORDENADAS
Dia 26/07 - segunda-feira - 14 hs
CC!. Cultura e cidades na República Velha. (sala 301/CFH)
DOIN, José Evaldo de Mello. (Coord.). As várias faces de Fausto e Mefisto: A
reinvenção dos espaços urbanos no Oeste paulista.
SILVEIRA, Edvanir Maia da. A "Atlântida" cearense. {) sertão vai virar mar e a
cidade naufragar.
AZEVEDO, Veruschka Sales de. As letras da Belle Époque.
VARGAS, Cláudia Regina Flanando pelas ruas da modernidade: a elite cafeeira e as
representações da cidade.
CC2. A Representação das Fronteiras como estratégia da Memória. (sala 021
FAPEU)
WEHLING, Amo. (UNI-RIO/UGF) (Coord.) Memória, história efronteiras: algumas
questões teóricas e metodológicas.
WEHLING, Maria José C. M. (UNI-RIO). Fronteiras internas e identidade regional
na construção do estado brasileiro.
PARENTE, Paulo André Leira. ( UNI-RIO 1 UGF ). A elaboração da imagem do
gaúcho em três contextos nacionais no século XIX.
SANCHES, Marcos Guimarães. (UNI-RIO / UGF). Documentando afronteira.
CC3. Nas fronteiras da disciplina: transdisciplinaridade em história. (sala 031
FAPEU)
MAUAD, Ana Maria (Coord.)
GRINBERG, Lucia. História e ciência política, experiências no estudo de partidos
políticos.
CALABRE, Lia. Os estudos de radiodifusão brasileira em sua transdisciplinaridade:
uma experiência entre história, sociologia e antropologia.
SILVA, Renata Augusta dos Santos. História e sociologia: um estudo sobre a produção
de significados sobre o trabalho ambulante e a cidade do Rio de Janeiro no início do
século XX.
WANDERLEY, Sonia. Mídia e história.
CC4. Sociedade e política na Corte Imperial. (sala OS/FAPEU)
BRETAS, Marcos Luiz (Coord)
BASILE, Marcello Otávio N. de C. Os radicais do Império: os liberais exaltados e a
formação do espaço público na Corte Imperial (1829-1833).
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RAISON, Déborah. Ventos de modernidade: os bondes e a cidade do Rio de Janeiro
1859-1880.

CC5. Outras palavras: sobre as formas de dizer e as formas de silenciar (as
trangressões no Paraná-Norte). (sala 06IFAPEU)
CESÁRIO, Ana Cleide Chiarotti (Coord.) A Construção da memória.
ALMEIDA, Ana Maria C. de. A imprensa no Brasil e o jornal Paraná-Norte.
ADUM, Sonia Maria S. Lopes. Autos criminais: transgressões que revelam a utopia
da ordem.
SANTOS, Patrícia de Castro. Sobre a produção dos sentidos (ou o que faz texto?)

CC6. Saberes científicos e práticas populares: as tênues fronteiras entre saúde e
doença. (SALA 07 1 FAPEU)
SCHIAVONI, Alexandre (Coord) O louco, seu aparentado e o médico: cotejos entre
saberes populares e saberes psiquiátricos.
SANTOS, Nádia M. Weber. Situações limites entre a saúde mental e a doença: Uma
abordagem pela nova história cultural.
SANTOS, Nádia M. Weber. Fragmentos de um mundo oculto: práticas populares de
cura no Rio Grande do Sul no início do Século XX. .
FERREIRA, Renata Brauner. A gripe espanhola: saberes, terapêuticas e práticas.

CC7. Formação da urbanidade: saberes, espaços, agentes (SALA 05/CCJ)
STEPHANOU, Maria. (UFRGS) (Coord.) Urbanidade e civilidade nas produções
médico educativas do início do século.
WERLE, Flávia Obino Corrêa (UNISINOS). Escolarização e formação da urbanidade
no início do século.
DESAULNIERS, Julieta Beatriz Ramos. ( PUCRS). Urbanidade via impresso.

CC8. Educação e modernidade. (SALA Ol/CA)
MUNAKATA, Kazumi. (Coord.). Educação e modernidade: sob asfiguras do relógio
e da tipografia.
OLIVEIRA, Mirtes Marins de. Indícios da modernidade: afotografia e a escola.
LIEBANA, Eliane Mimesse. Escola e cidade: modernização em São Caetano do Sul.
CARVALHO, Silvia Aparecida Santos de. O ensino de leitura e escrita à época da
Proclamação da República: um aspecto da relação entre educação e modernidade.

CC9. Encruzilhada paulistana: São Paulo através da imprensa, da literatura e
da oralidade. (SALA 061 CCJ)
LUCENA, Célia Regina P. de Toledo (Coord.). Atravessando fronteiras: migrantes
mineiros em São Paulo.
SANTOS, Valério A. dos. Periferia: novos limites e vivências para a cidade.
NÓBREGA, Simone Bizaco de. Trilhas modernistas na re-construção da Paulicéia
(anos 20).
SANTOS, Débora Silvae. Fronteirasfemininas: mulheres negras em São Paulo -1930
a 1950.
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CC10. Entre história e exclusão social: as fronteiras das experiências de vida de
negros e mulheres na República brasileira. (SALA 08 / CCJ)
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. (Coord.). Transformações históricas e
migrações nas trajetórias de reconstrução da vida social no contexto da abolição.
POSSAS, Lídia M. Vianna. Trilhasfemininas: cotidiano e visibilidade.
KOGURUMA, Paulo. A São Paulo cosmopolita: racismo e exclusão social, 18901920.
CCll. Estado, intelectualidade e resistência. (SALA 101/CCJ)
PEREIRA NETO, Murilo Leal. (Coord.).Intelectuais anti-institucionais nos anos 50
e 60: o papel social dos intelectuais militantes do POR (Partido Operário
Revolucionário) no Brasil.
SOUZA, Claudia Moraes de. O Estado e asfronteiras do analfabetismo: projetos de
educação de adultos do desenvolvimentismo.
PAIVA, Odair da Cruz.. A política migratória e a geopolítica do desenvolvimento nos
anos 30.
CC12. Estudos sobre instituições escolares. (SALA 105/ CCJ)
BARREIRA, LuÍz Carlos. (Coord.). Historiografia das instituições escolares no Brasil:
a produção discente dos Programas de Pós-Graduação em história e em educação.
SANTOS, Ana Maria Fontes dos. A gênese do ginásio municipal de Feira de Santana
(1961-1971): memória e história.
MENDES, Viviane Santana. A Escola Estadual de Uberlândia (1912-1929): memória
e história.GATTI, Giseli Cristina do Vale. A Escola Estadual de Uberlândia e a formação de
elites dirigentes.
CC13. Fronteiras brasileiras da Segunda Guerra Mundial. (SALA 106/CCJ)
CYTRYNOWICZ, Roney (Coord.). As políticas e os efeitos da mobilização civil em
São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial.
LESSER, Jeffrey. Tornando-se Japonês: a literatura de viajantes brasileiros e a busca
de identidade nacional.
MARTINELLO, Pedro. A 'Batalha da Borracha' na Segunda Guerra Mundial e suas
consequências para o Vale Amazônico.
MOURA, Murilo Marcondes de. Imagens da Segunda Guerra Mundial na poesia
brasileira.
CC14. História Argentina: historiografia e caminhos da memória. (SALA 107/
CJ)
BEIRED, José Luis Bendicho (Coord.). O revisionismo histórico e os intelectuais
autoritários na Argentina.
GIL, Antonio Carlos Amador. Os mecanismos de constituição do espaço de
soberania nacional na Argentina a partir de 1810.
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FRANCO, Stella Maris Scatena. A interpretação da independência argentina na
historiografia liberal e nos manuais de história nacional: 1860-1920.
CC1S. A Terra da conquista: temporalidades e espacialidades na parte mais
Central da América do Sul (Séc. XVIII). (SALA10l/00l/ CSE)
ROSA, Carlos Alberto. (UFMT) (Coord.). Fronteiras do urbano na América
portuguesa: a parte mais central da América do Sul (1727-1808).
PRESOTTI, Thereza Martha. (UFMT)Fronteiras imemoriais: territorialidades
ameríndias na parte mais central da América do sul! séc. XVllI.
SILVA, Jovam Vilela da. (UFMT) Política de povoamento e população na capitania
de Mato Grosso, século XVlll.
CC16. O Movimento dindical brasileiro nos anos 90. (SALA 102/004/CSE)
.GRACIOLLI, Edilson Jose. (Coord.). De um projeto classista à parceria - a
trajetória do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda (1989-1993).
TRÓPIA, Patrícia Vieira. As bases sociais da força sindical.
PARANHOS, Kátia Rodrigues. O novo sindicalismo e os "usos da cultura".
CC17. Fronteiras: possibilidades históricas e historiográficas. (SALA 104/007 I
CSE)
COSTA, Cléria Botelho da. O mundo oral no mundo escrito: a literatura oral do
Movimento dos .Sem- Terra.
MUNIZ, Diva do C. G. Meninos e Meninas: histórias diferenciadas de
escolarização.
CHINDEMI, Julia Valeria Oposición política, frontera internacional y espacio
geográfico en Rio Grande dei Sur (1923-1933).
CC18. Os Governos militares brasileiros e as relações internacionais. (SALA
105/0081 CSE)
SVARTMAN, Eduardo Munhoz (UPF) (Coord.) As relações do Brasil com a Africa
nos governos militares (1967-1979).
MARTINS, Rodrigo Perla (UFRGS). A política externa do governo Costa e Silva:
nacionalismo e mudança na prática diplomática brasileira (1967-1969).
SOUTO, Cíntia Vieira A política externa do governo Médici: uma nova proposta de
inserção internacional do Brasil.
SILVA, André Luiz Reis da (UFRGS). A segurança e o desenvolvimento articulando
a política externa do governo Castelo Branco (1964-1967).
CC19. Possibilidades de uso da imagem como fonte de pesquisa. (SALA 106/009

ICSE)
GOÉS, Eda Maria. (Coord.). A grande imprensa como fonte de pesquisa: as novas
abordagens e o fim das fronteiras entre diferentes linguagens.
SILVA, Ana Cristina Teodoro da. Fotografiajornalística, gestus e história.
LEITE, Eudes Fernando. Narrativas e imagens: a busca do passado nas palavras e
nos gestos.
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CC20. Memórias de cá e de lá: História oral e imagem de vídeo em pesquisa
histórica. (SALA 331 CFH)
MAGALHÃES, Nancy Alessio. (UNB) (Coord.). Do falado, ouvido, escrito e visto
ao editado em documentários historiográficos.
NUNES, José Walter. (UnB). O vídeo e a reconstrução da história.
SINOTI, Marta Litwinczik. (UnB) Da gravação à gravação: o processo de pesquisa
na produção de documentários historiográficos.
CC21. Sociedade, poder e política na Roma Imperial. (SALA 125/2061 CSE)
VIZENTIN, Marilena. (USP) (Coord.). A concepção de poder no De clementia de
Sêneca.
FAVERSANI, Fábio. Importância Das Interações Sociais Em Sêneca.
MARQUES, Juliana Bastos. Temporalidade política e moral em Tácito.
CC22. Tensões e entrosamentos no ordenamento da cidade. (SALA 126/2071 CSE)
MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura (USP) (Coord).
MOURA, Denise. (USP) A guarda local em São Paulo nos anos 1808-1850.
SANTOS, Marco Antonio Cabral dos. (USP) Vadiagem e Repressão Policial em São
Paulo (1890-1914).
MOTA, André. (USP) Intervenção sanitária e reação popular (São Paulo na virada
do século XX).
CC23. Ultrapassando fronteiras: Música e história. (AUDITÓRIO DA FAPEU)
PARANHOS, Adalberto de Paula. (Coord.) Caminhos cruzados: registros sonoros e
pesquisa histórica.
MATOS, Maria Izilda Santos de. Entre a música e a cidade: novas fronteiras.
NAPOLITANO, Marcos. Engajamento pol(tico e indústria cultural na MPB-1959/
1969.
SILVA, Alberto Moby Ribeiro da. A breve e profícua vida do compositor popular
lulinho da Adelaide.
CC24. Controle social da polícia política na Era Vargas - DEOPS-SP. (SALA 1271
209 1 CSE)
ANDREUCCI, Álvaro Gonçalves Antunes. (USP) (Coord.) O Risco das Idéias - Os
intelectuais e a Polícia Política na Era Vargas.
DIETRICH, Ana Maria. (USP) Os mecanismos de repressão da Polícia Política na
Era Vargas e os alemães suspeitbs de nazismo
MAGALHÃES, Fernanda Torres. O papel da polícia na sociedade disciplinar- o caso
DEOPS-SP.
CC25. História e currículo: Limites e possibilidades. (SALA 128/2101 CSE)
REINALDO, Teima Bonifácio dos Santos. (UFMA/UEMA-ICCPlHavana) (Coord.)
História e currículo: Diretrizes macro-curriculares de História: uma proposta de
redefinição dos curriculos nos cursos de graduação em História.
CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. (CEFET-MA- ICCPlHavana) História E
Currículo: Uma contribuição à Formação Humanística para os Cursos Técnicos
Profissionalizantes dos CEFET's e Escolas Técnicas.
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SOUZA, Silvana Vieira de. (UFPB-UNICAMP) Curriculo e Ensino de História: Limites
das Desobediências.
CC26. Inventores de um certo Brasil. (SALA 129/211/ CSE)
EUGÊNIO, João Kennedy. (UFPI-UFF) (Coord) Mitos de Origem da Sociedade
Brasileira: Notas sobre Retrato do Brasil e Casa-Grande & Senzala.
EUGÊNIO, João Kennedy. (UFPI-UFF) Fronteiras Do Iberismo: A Retórica Da
Diferença Em Sérgio Buarque De Holanda.
SÁ FILHO, Bernardo Pereira de. (UFPI) Sexualidade em Paulo Prado e Gilberto
Freyre.
DIAS, Claudete Maria Miranda. (UFPI) A Ambigüidade de Caio Prado na Formação
da Cidadania Brasileira.
CC27. A formação de profISsionais da educação em instituições escolares no Estado
de São Paulo: 1889-1969. (SALA 02/ CAl
LAGUNA, Shirley Puccia. (Coord.). Formação escolar e perfil de professora formada
pelo Curso Normal da Escola Americana de São Paulo (1889-1933).
AMARAL E SILVA, Maria Aparecida Felix do. A educação das mulheres no Vale do
Paraíba através da ação das irmãs salesianas: O Colégio do Carmo de Guaratinguetá:
1892-1940.
KATSIOS, Kalliópi Alexandra Aparecida. Perfil do corpo docente do curso de
Pedagogia da Quarta Seção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo (1940-1950).
CC28. Revolução, nação e identidades: Fronteiras e limites. (SALA / 03/ CAl
MOREL, Marco (Coord.) (UERJ) . Escravidão e Revolução no Brasil do século XIX:
uma mediação complexa.
RUAS, Luís Eduardo Mergulhão. Utopia e Marxismo.
FERRÃO, Luiz Felipe Vieira. Revoluções Pernambucanas e o IAGP.
LEMOS, César Miranda e. Pessoas Extraordinárias e Utopia Coletiva: a Classe
Ferroviária em formação.
CC29. Mato Grosso: Fronteiras em movimento. (SALA 04/ CAl
COSTA, Maria de Fátima. (UFMT) Fronteiras: demarcação e ocupação.
ANZA, Leny Caselli. (UFMT) Chiquitanos em Mato Grosso - séculos XVIII e XIX.
GUIMARÃES Neto, Regina Beatriz. (UFMT.) Mineração efronteiras.
BARROZO, João Carlos. (UFMT.) Trajetória, memória e história dos garimpeiros do
"Gatinho".
CC30. Igreja católica brasileira: do ultramontanismo à libertação em três tempos.
(SALA 05 / CA)
MANOEL, Ivan A. (UNESP-Franca) (Coord.) D. Antônio José dos Santos, primeiro
Bispo de Assis: um Bispo de transição.
PERARO, Maria Adenir. (UFMT.) As Cartas Pastorais e a Visão Ultramontana de D.
Carlos Luiz D'amour, Bispo de Cuiabá Mt - (1879 A 1920).
JOANONI Neto, Vitale. (UFMT.) D. Cândido Padin: A Imposição Da Militância.
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CC31. Projetos para o Brasil. (SALA 061 CAl
PRADO, Maria Emilia (Coord.) (UERJ). Alberto Torres E O Projeto Do Estado
Organizador Da Nação.
MARTINS, Angela Maria Roberti (UERJ). José Bonifácio: O Patriarca Que Projetou
O Brasil Para Além Da Independência.
SILVA, Antonio Marcelo Jackson F. da (IUPERJ). Direito Político E Direito
Administrativo Na Obra De Visconde De Uruguay.
SABOIA, Fabiana (UERJ). Oliveira Vianna E A Geração De 30: Encontros E
Confrontos.

CC32. Na rota do sol poente: Fortaleza no final do século. (SALA 081 CAl
JUCÁ, Gisafran Nazareno Mota. (UECE) (Coord.). Os Jornais, Canal Expressivo Da
Ótica Das Elites, Acerca Da História Urbana De Fortaleza No Pós-Guerra (19451960).
PINHEIRO, Daniel Rodriguez de Carvalho. (UECE). Rota do Sol Poente: Fortaleza
no final do século - Plástica e estética da Capital do Sol ( 1979- I 994).
DAMASCENO, Francisco José Gomes. (UECE) Rota Do Sol Poente: Fortaleza No
Final Do Século - Leituras Da Juventude Sobre A Cidade.

CC33. Mundos das cidades: Mundos das linguagens. (SALA 09/CA)
SILVA Filho, Osmar Luiz da. (UFPE-UFPB) (Coord.). Olhares sobre a cidade: João
Pessoa no início dos anos 20.
BARBOSA, Marta Emisia Jacinto. (PUC-SP) Entre ordem e coações.
VASCONCELOS, Regina I1ka Vieira (PUC-SP) Cidade e pintura. Antonio Bandeira
( 1950-1965).
BARBOSA, Francisco Carlos Jacinto. (PUC-SP).O mundo da rua: condutas
transgressoras na Fortaleza do início do século.

CC34. Canudos: Rompendo o cerco. (SALA 10 I CAl
GUERRA, Sérgio Armando Diniz. (Coord.). Universos em confronto - "Canudos X
Belo Monte"
CARDOSO, José Fábio Barreto Paes. O resgate de aspectos culturais da história de
Canudos através da música e poesia populares.
SANTOS Neto, Manoel Antônio dos. A reconstrução no silêncio.
SANTOS FILHO, Antonio Olavo dos. Canudos multimídia.
CC35. Mito, ficção, história: Fronteiras e passagens. (SALA 111 CAl
LACERDA, Sonia Maria Siqueira de. (Coord.)
DELCASTAGNÉ, Regina. (UNB). A História na literatura e a literatura na História:
a formação das elites brasileiras em Aluísio Azevedo e João Ubaldo Ribeiro.
BARREIRA, José Oliver F.
FARIA, Daniel Barbosa Andrade de. (UNB). O Brasil como Ficção dos Anos 30.

CC36. Geografia e fronteiras do além: o espaço e a paisagem do inferno e do
paraiso terrestre. (SALA 121 CAl
RIBEIROS, Maria Eurydice de Barros. (UNB) (Coord.). A paisagem infernal na
cartografia medieval dos séculos XIII-XV.
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RIZO, Sergio. (UnB.) Geografias imaginárias do inferno: estudo da iconografia
Dantesca nos juízos finais de Luca Signorelli e Michelangelo Buonarroti.
DEUS., Paulo Roberto Soares de. (UNB). A viagem de São Brandão ao paraíso terrestre
e a hierarquia dos espaços medievais.
CC37. Arquivo e história: fronteiras e relações. (SALA 13 / CA)
AMORIM, Laura Helena Baracuhy. Arquivistas e historiadores: parceiros na
construção da memória.
BRANDÃO, Zeluiza da Silva Formiga. Preservação, organização e acesso à
documentação legislativa Paraibana.
PIMENTEL, Gloriete. Arquivo e história: reconstrução da história legislativa.
CC38. Batalhas da memória: os usos da história oral na historiografia.
(AUDITÓRIO DA REITORIA)
GOMES, Angela da Castro Gomes - UFF/RJ (Coord)
RIBEIRO, Patrícia da Silva (UFFIRJ). As batalhas da memória: uma história da
memória dos ex-combatentes brasileiros.
MARTINS, Carla Guedes (UFF/RJ). Revista do Trabalho: uma contribuição para o
direito do trabalho no Brasil.
CARNEIRO, Juliana da Silva Pinto. A memória e a história oral: comunistas e espíritas
constroem um mito.
CC39. Folcloristas e historiadores: contribuições para o debate sobre cultura
popular e sobre a produção de fontes para a história social. (AUDITÓRIO DO
COLÉGIO DE APLICAÇÃO)
ABREU, Martha. (Coord.). Câmara Cascudo para históriadores: um olhar sobre o
dicionário de folclore brasileiro e sobre as questões que envolvem a musica popular
no brasil.
BARBOSA, Ivone Cordeiro. Juvenal Galeno e a produção de fontes para a história
social do século XIX.
CASTRO, Fernando Luiz Vale. Pensando o popular: um estudo da obra do folclorista
Gustavo Barroso.
CC40. Fronteiras coloniais. (AUDITÓRIO DO CSE)
MATTOS, limar Rohloff de (Coord.)
FERNADES, Eunícia Barros Barcelos (UFF) A Companhia de Jesus e o Estado
Português - Fronteiras Coloniais.
GESTEIRA, Heloisa Meireles (UFF). Da Liberdade dos Mares - Hugo Grotius: a
fronteira do Império.
SILVA, Ricardo Mariella. (UFF). Mar de ilhas e marinha de cidades: a mobilidade
das fronteiras.
CC41. Nas fronteiras da Idade Média: imaginário, espiritualidade e sexualidade.
(SALA 302/CFH)
SILVA, Valéria Fernandes da. (UFRJ) (Coord.). As fronteiras entre o discurso masculino
efeminino na Idade Média através da análise das atas do processo de canonização de
Santa clara.
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ALENCAR, Iracema Andrade de. (UFRJ). As fronteiras do maravilhoso medieval: a
busca do paraíso como encontro com o sagrado.
LIMA, Marcelo Pereira. (UFRJ). Nas fronteiras de um ideal: o celibato como
instrumento de legitimação da igreja reformada.
CC42. Os territórios da saúde, doença e morte. (SALA 303/ CFH)
NASCIMENTO, Dilene Raimundo do. (Casa de Oswaldo Cruz-FIOCRUZ-UFF)
(Coord.). A face narrada da doença.
ALMEIDA, Anna Beatriz de Sá. (Casa de Oswaldo Cruz-FIOCRUZ-UFF). Doença e
trabalho: os médicos do trabalho no Brasil.
SILVA, Edson Armando. (Universidade Estadual de Ponta Grossa /UFF). O sentido
franciscano de morrer.
MACIEL, Laurinda Rosa. (Casa de Oswaldo Cruz - FIOCRUZ) O universo da razão
e da loucura - alguns apontamentos acerca da constituição do campo de saber da
psiquiatria no Brasil.
CC43. Direitos e identidades no Brasil escravista. (AUDITÓRIO DO MUSEU
UNIVERSITÁRIO)
MATTOS, Hebe Maria. (Coord.) Direitos e identidades no Brasil escravista.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os Índios aldeados : novos súditos do Rei na
colônia brasileira.
LIMA, Ivana Stolze. O cidadão de cor. Rio de Janeiro, 1831-1833.
GRINBERG, Keila. Escravidão e direitos civis no Brasil e nos Estados Unidos.
CC44. Entre a história e a militância: a produção historiográfica no Brasil. (SALA
330/CFH)
MATTOS, Marcelo Badaró. (Coord.). Trabalhadores e sindicatos no Brasil: um balanço
da produção acadêmica recente.
GRANATO, Maria Carolina O cinema passeia na história do Brasil: engajamento e
luta.
MOTTA, Márcia Menendes. Conflitos de terra: historiografia e militancia.
VELASQUES, Muza Clara Chaves. Homens de letras na cidade do Rio De Janeiro :
política e militância.
CC45. História da arte cristã. (AUDITÓRIO DO CTC)
SOUZA, Maria Beatriz de Mello e (Coord.)
BAPTISTA, Anna Paola P. (/UFRJ). Modernismo e tradição na arte religiosa - São
Francisco da Pampulha.
SANTOS, Amandio Miguel dos. (UFF). O milagre do carpinteiro e a magia do pintor:
ou de como formão e pincel desenham o "Martírio da Paixão".
ROSEMBERG, Liana Ruth Bergstein. (UERJ). A primeira culpa: O relato de Adão e
Eva na interpretação de Pedro Americo.
CC46. A teoria da cultura de M. Bakhtin. Usos e abusos. (AUDITÓRIO DO CCS)
SILVA, Maria Manuela R. de Sousa. (UFRJ) (Coord.). A teorização da cultura em
M.Bakhtin e a construção da história da cultura.
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LIMA, Alexandre Carneiro Cerqueira. (UFRJ). Cultura popular em Corinto Arcaica:
o Kômos dos Agroi na Chôra.
SARAIVA, Daniela Costa. (UFRJ). A cultura popular na festa devota negra.
CC47. A representação da realidade brasileira do século XIX em José de Alencar.
(AUDITÓRIO ELKE HERING - BIBLIOTECA CENTRAL)
SANSEVERINO, Antônio (Coord.) (ULBRA) . A necessidade histórica do narrador
Alencariano em Senhora ..
GINZBURG, Jaime (UFSM). Malandragem e direitos humanos: imagens de escravos
em José de Alencar e Machado de Assis.
SILVA, Márcia Ivana de Lima e (UFRGS).A representação da história em O Guarani.
CC48. Trajetória e biografia nas fronteiras da história. (SALA HENRIQUE DA
SILVA FONTES - BIBLIOTECA CENTRAL)
DAHER, Andréa (UFRJ) (Coord.). Indivíduo e sociedade: a biografia em questão.
MOLINARI, Carla Maria de Mendonça (UFRJ ).Anjiroo: o primeiro japonês a tornarse cristão.
VENANCIO, Giselle Martins. O Artífice do poder; a trajetória política de Oliveira
Vianna.
COELHO, Frederico (UFRS). Desafinando o coro dos contentes: Torquato Neto e o
campo cultural brasileiro - 1967 -1972.
CC49. A economia ervateira: o reconhecimento dos interesses na fronteira BrasilParaguai-Argentina em tempos de Mercosul. (SALA 130 I CCE)
BARBOZA, Marilena Ramos (Coord.). A pauperização da fronteira sul e sudoeste
do final do século XVII/ a meados do século XIX.
CORCINO, Jacqueline Ventapane Freitas Luduvice. O impacto da navegação a vapor
nas mudanças econômicas e políticas da região.
BORGES, Vera Lúcia Bogéa. A definição das fronteiras platinas e o destaque da
economia ervateira: a fundação da Companhia Mate Laranjeira.
JUNIOR, Paulo Cavalcante de Oliveira. O papel do Brasil e a economia ervateira: o
sul e o centro-oeste brasileiros.
CC50. Memória e representação. (SALA DE EVENTOS DO CCE, N° 003)
ROCHA, Marcela Gonçalves. A leal e heróica cidade reivindica: "O Rio não é um
município qualquer" - afusão e a criação do município do Rio de Janeiro.
CANDIDO, Daniela Mateus Duarte. A construção da idéia de boemia nas memórias
do intelectual Coelho Neto.

MOURA, Gisella de Araújo. Maracãna: monumento da Cidade do RJ.
CC51.Trabalhistas, comunistas e identidades coletivas: o sindicalismo brasileiro
na experiência democrática (1945-1964). (AUDITÓRIO DO CDS)
FERREIRA, Jorge (Coord.) (UFF). O ministro que conversava: João Goulart no
Ministério do Trabalho.
PESSANHA, Elina. MOREL, Regina (UFRJ). A "Era Vargas": sindicalismo e relações
de trabalho no Brasil.
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SANTANA, Marco Aurélio (Universidade Federal de Ouro Preto). Fazendo política
na corda bamba: o PCB e os sindicatos na conjuntura 1945/1964.
CCS2. O papel da literatura para a história cultural e das mentalidades. (SALA
H. P. LAUS - BIBLIOTECA CENTRAL)
ALMEIDA, Angela Maria Mendes de. (Coord.) Literatura erótica e saber feminino.
LIMA, Eli de Fátima Napoleão de. O exótico nas narrativas sobre a Amazônia.
MELO, Ana Amélia de Moura Cavalcante de. Graciliano Ramos e a modernidade
brasileira.
LEONIDIO, Adalmir. Literatura e história narrativa.
CCS3. Reconstruindo a memória feminina. (SALA 320 1 CFH)
MELO, Hildete Pereira de (Coord.). 500 Anos Atrás dos Panos.
MARQUES, Teresa Cristina de Novaes. Em busca da cidadania: mulheres e
participação política no Brasil - 1850/1918.
ALVEAL, Carmen Oliveira. Revisitando a trajetória da federação brasileira pelo
progresso Feminino.
CCS4. A questão nacional e abordagens comparativas: Brasil, Itália, China e
África. (SALA 3051 CFH)
FLORES, Elio Chaves (UFFIUFPB) (Coord.). Humor de Caliban: faces da nação e
sorriso amarelo na República das Letras.
CHANG-SHENG, Shu (UFF). Ser chinês: a cultura e a identidade nacional.
SOUZA, José Carlos Lima de (UFF). O PC! e a via italiana para o socialismo.
SANTOS, Patricia Teixeira (UFF). Salvar a África pela África.
CCSs. Política e trabalho em perspectiva comparada: Brasil, Portugal e Estados
Unidos nos anos 30 e 40. ( TEATRO DA IGREJINHA)
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da (UFRJ) (Coord.)
LIMONCIC, Flávio. Estado e movimento sindical nos Estados Unidos dos anos 1930.
CARVALHO, Alessandra. Democracia e estado: uma análise da transição do Estado
Novo em 1945.
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. O corporativismo português: entre o
passado e o futuro.
CCS6. A inquisição e o Império Português. (SALA DE VÍDEO DO DSSI CSE)
TAVARES, Célia Cristina da Silva (Coord.) (UFF). Debates sobre a criação da
Inquisição de Goa.
CAMPOS, Pedro Marcelo Pasche de. Inquisidores nas terras D'el Rey
CCS7. Apollonia, uma cidade Romana e suas fronteiras 11. (AUDITÓRIO DO
CAD)
RECH, Raquel Machado (USP-UFRGS) (Coord.). Métodos e técnicas arqueológicas
utilizados para a análise do contato cultural ocorrido na província Palestina: um
estudo de caso através do sítio arqueológico de Apollonia.
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HEIRICHS Jr, Cláudio. (UFRGS). Fronteiras idiomáticas na Judéia: ,um panorama
da epigrafia e dos documentos escritos.
CRUXEN, Edison Bisso (UFRGS). Fronteiras culturais, na região da Samaria do
século I a.C ao século III d.e.

CC5S. Nacionalismo na Primeira República: práticas e discursos. (SALA 335/
CFH)
BENCOSTTA, Marcus Levy Albino(UFPR) (Coord.) Catolicismo e nacionalismo na
r República: festas cívicas e campanhas patrióticas nos colégios católicos.
CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira (PUC-Campinas). Escolas estrangeiras X princípio
da nacionalização: embates educativos na r república.
SOUZA, Rosa Fátima de (UNESP). A militarização da infância: expressões do
nacionalismo na cultura brasileira.
MARQUES, Vera Regina Beltrão (UFPR). Raça e identidade nacional. O discurso
médico Eugenista nos anos 20.

CC59. Fronteiras do simbólico. (SALA 334/ CFH)
KREBS, Débora Taísa (UFRGS) (Coord.) Imagens efronteiras do Bom Fim na memória
da comunidade judaica.
CURTIS, Regina (UFRGS) O regime militar de 64 pensado à luz da nova história
cultural: representações e imaginário social.
GERMANO, Iris Graciela (UFRGS) O carnaval de rua e os afro-descendentes em
Porto Alegre: as décadas de 30 e 40 e os territórios da cidade.
GIOVANAZ, Marlise Maria. Mário de Andrade: ativista da preservação do patrimônio
nacional.

C60. O gênero: transpondo os limites do conhecimento. (AUDITÓRIO DO CED)
RODRIGUES, Jane de Fátima (coord.).
BONATI, Du1cina. O gênero na universidade e os currículos universitários: resistências
e perspectivas.
BONATI, Du1cina. O candomblé e a tênue fronteira entre masculino·efeminino .
MENEZES, Marcos Antonio de. Feminismo: contribuição ao Marxismo.

CC61. Classe e etnia: estudos sobre o mutualismo no Brasil (SALA 333/
CFH)
LONER, Beatriz Ana. Associações mutualistas negras
LUCA, Tania Regina de. Mutualismo um tema aberto.
SILVA JUNIOR, Adhemar lourenço da. Objetivos de mutuais etnicas e

classistas no Segundo Império
Dia 27/07 - terça-feira -14 hs
CCl. Entre imagens: história e as representações sociais dos anos 60. ( SALA
331/CFH)
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MAUAD, Ana Maria (LABHOIlUFF). Entre imagens: história e as representações
sociais dos anos 60.
OLIVEIRA, Gil Vicente Vaz de. Utopia e realidade nos cartazes Franceses de maio
de 68.
OLIVEIRA, Gil Vicente Vaz de. Moda e distinção: um estudo sobre as formas
vestimentares na cidade do Rio de Janeiro.
MORENO, Patrícia Ferreira. Brasil em Transe: nacionalismo e revolução na
cinematografia de Glauber Rocha.
SPINI, Ana Paula. A primeira noite de um homem: as representações do masculino e
feminino através da análise filmica.
CC2. Segurança e repressão no Brasil recente. (AUDITÓRIO DO COLÉGIO DE
APLICAÇÃO)
SILVA, Francisco Carlos T. da (Coord)
FICO, Carlos. Espionagem e repressão no regime militar brasileiro.
BRETAS, Marcos Luiz (UFRJ). Polícia política na democracia d,e 1945.
QUADRAT, Samantha Viz.A preparação das forças de segurança do Estado no Brasil
( 1964-1984).
CC3. As Fronteiras do lícito e do ilícito: lazeres no processo de urbanização da
região cafeeira (1890-1930). (sala 301/ CFH)
DOIN, José Evaldo de Mello (Coord.). Olhar, paixão e desejo na Velha República:
lazeres e prazeres nas cidades do café.
LIMA, Glaura Teixeira Nogueira. Boulevard das fontes: a modernização de Araxá.
PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. Pague para contemplar, olhe para consumir: Modernidade
e barroquização na Eldorado paulista durante a República Velha.
SILVA, Benedita Luiza. A Era Cassoulet e a prostituição em ribeirão Preto (18841930).
CC4. Circulação e dinâmica social: flexibilização das fronteiras sociais nos tempos
da escravidão (Bahia, Minas e São Paulo). (auditório da FAPEU)
SILVA, Maria Odila Leite da (Coord.)
LINS, Sílvia Q. F. Barreto (USP). Mobilidade e sobrevivência nos arredores paulistanos
- 2a Metade do século XIX.
DANTAS, Monica Duarte, (FFLCH-USP). Fronteiras sociais e estratégias de
sobrevivência: as relações entre homens livres pobres, índios e escravos no agreste
baiano oitocentista.
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Matéria médica, mobilidade e escravidão: a
trajetória social dos cirurgiões luso-brasileiros nas Minas Gerais do século XVIII.
CC5. Perfil feminino: entre práticas e representações. (SALA 02/ FAPEU)
STADNIKY, Hilda Pívaro (coord.) Os discursos fundantesda diferença entre o
masculino e o feminino: representações do trabalho no quotidiano do processo de
colonização do Norte do Paraná.
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PERARO, Maria Adenir (UFMT) Os processos de divórcio e as mulheres de elite.
TRINDADE, Judite Maria Barboza (UFPr) Mulheres e pátrio poder: entre práticas e
representações.
CC6. Mémoria e representações. (SALA 03/FAPEU)
FÁ VERI, Marlene de (Coord.). Memória e representações da Segunda Guerra
Mundial.
BARRETO, Cristiane Manique. Urbanização e representações - Cabeçudas (Itajaí)
nas primeiras décadas do século.
SOUZA, Sandra Mara Silva de. Cotidiano e transformações:Balneário de Cabeçudas
nas primeiras décadas do século (1900-1930).
BRAUN Neto, Francisco. Uma cultura do corpo: Os cuidados com o corpo em Itajaí

-Se.
CC7. História oral, memória e conhecimento histórico. (SALA 05/ FAPEU)
CONSTANTINO, Nuncia Santoro (PUCIRS) (Coord.). História oral e memória.
SILVA, Carla Luciana. Reflexões sobre história oral e história política a partir da
constituição do Programa de História Oral do CD-AIB/PRP.
BRUM, Rosemary F. (UFRGS e UNISINOS). BURKE, PORTER e o texto oral.
CC8. Atividades científicas no Brasil: fronteiras. (SALA 06/FAPEU)
ALVES, José Jerônimo de Alencar. (Coord.). Especialização e reordenação das
fronteiras da atividade científica no Brasil da Primeira República.
ALMEIDA, Marta de. Nas fronteiras das publicações científicas: O caso da Revista
Médica De São Paulo (1898-1914).
SANTANA, José Carlos Barreto de. Reordenação das fronteiras científicaJ. no Brasil
entre o Império e a República: um olhar sobre Teodoro Sampaio.
CC9. Desterritorializando discursos e sujeitos. (SALA 07/ FAPEU)
LOPES, Fábio Henrique. (Coord.). Desnaturalização do suicídio: discursos e
subjetivação.
CÉSAR, Maria Rita de Assis. Emergência e morte do sujeito "adolescente".
NOGUEIRA, Nadia Cristina. O discurso sexual em Casa Grande & Senzala.
CCIO. Diferentes situações autoritárias no Brasil contemporâneo. (SALA 05/CCJ)
AQUINO, Maria Aparecida de. (Coord.)
LUZ, Ana Cristina da. A vigilância do Estado sobre os artistas no governo Vargas.
ARAÚJO, Luís Carlos Eblack de. Relações militares no Conesul (1975-85).
MATTOS, Marco Aurélio Vannucchi Leme de. A Repressão judicial contra a ação
libertadora nacional (Aln) (1968-74).
CCll. Apollonia, úma cidade Romana e suas fronteiras I. (SALA 08/ FAPEU)
MARSCHALL, Francisco (UFRGS) (Coord.) Apollonia -limites efronteiras.
SOBRINHO, Carlos Roberto Galvão (UNICAMP-YALE). Continuidade ou Ruptura?
Reflexões preliminares acerca do sítio urbano de Apollonia (Arsuf, Israel) no final da
Antigüidade.
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BARCELOS, Artur Henrique (PUC). Apollonia: o sítio histórico e as diferentes
abordagens arqueológicas.
CC12. Experiências de ensino de história no Rio Grande do Sul. (SALA 01/ CA)
CORSETTI, Berenice (Coord). O ensino de história: uma proposta em construção.
GIRON, Loraine Slomp. Construíndo a história: experiências de estágio.
STEFFINS, Marcelo Hornos. Uma experiência de ensino de história na educação de
jovens e adultos.
GARBINATTO, Valeska (UFGRS). O ensino de história e museus: difícies relações.
CC13. Sociabilidades na cidade de São Paulo. (SALA 06/ CCJ)
MOURA, Denise. (USP) (Coord.). Cultura política e vida social em São Paulo.
SANTOS, Carlos José Ferreira dos. (FAU/USP-Faculdades Integradas de GuarulhosUNICASTELO). Territórios urbanos: a população nacional, pobre e a urbanização
da cidade de São Paulo: (1890-1915).
KOGURUMA, Paulo. (FFLCH/USP)Conflitos do imaginário: as tensões das
religiosidades afro-brasileiras na cidade de São Paulo, 1890-1920.
CC14. História, medicina, e sociedade: as fronteiras do conhecimento. (SALA
08/ CCJ)
FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves (UFMG) (Coord.). Concepções de corpo e doença
a partir dos anúncios de remédios do século XIX.
BELTRÃO, Jane Felipe (Unicamp). Uma fronteira desconhecida: as artes de curar e
os profissionais de saúde populares no Grão-Pará do século XIX.
PIMENTA, Tânia Salgado. Artes de curar e afisicatura-mor no Brasil entre 1808 A
1828.
SANTOS, Nádia M. Weber. Estratégias de profissionalização da medicina no Rio
Grande Do Sul.
CClS. A Amazônia Mato-Grossense: mito, civilização e fronteiras. (SALA 101/
CCJ)
GUIMARÃES Neto, Regina Beatriz. (Coord.). Cidades da fronteira.
JOANONI Neto, Vitale .. Fronteiras da Crença.
LUCIDIO, João Antonio B. As linhas telegráficas de Rondon e iJ mito da civilização
e do progresso. Canaã do Oeste.
CC16. Canudos: a seca e o cerco. (SALA 105/ CCJ)
SANTOS Neto, Manoel Antônio dos. (Coord.). Canudos e o cerco da oligarquia.
GAMA, João Ribeiro. Canudos hoje: a seca.
ROCHA, Zilton. O sertão: as cercas e os cercos.
LEONELLI Netto, Domingos. Canudos: oligarquias ontem e hoje.
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CC17. Fronteiras imaginárias da civilização V: cultura e controle social. (SALA
330/CFH)
SOUZA, Jessie Jane Vieira de (Coord). Sacralização do trabalho.
SANTOS, Fabio Muruci Dos (UFRJ/). Cidade e campo no cinema brasileiro dos anos
1930: o imaginário do trabalho no período Vargas ..
ROCHA, Amara Silva de Souza. (UFRJ). A constituição da cultura de massa: o rádio
e a televisão no Rio de Janeiro nos anos 50 e 60.
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. O Estado Novo Português: do entusiasmo
corporativo à intervenção estatal.
CC1S. Fronteiras imaginárias da civilização VI: história e historiografia I. (SALA
106/ CCJ)
GUIMARÃES, Manoel Luiz Lima Salgado (Coord)
HEYNEMANN, Cláudia Beatriz (UFRJ). Antigos e modernos: as fronteiras entre o
saber antiquário e a ciência moderna no mundo luso-brasileiro
CAIRUS, Henrique. (UFRJ). O Hipócrates de Littré.
OLIVEIRA, Itamar Freitas de. (UFRJ). 100 anos de um manual: Comentários sobre a
1ntroduction aux études historiques de Langlois e Seignobos.

CC19. Gênero: deslocando fronteiras. (AUDITÓRIO DO CSE)
OLIVEIRA, Itamar Freitas de. (UFF) (Coord.). Em avanços sutis, as rupturas (Rio de
Janeiro: 1890 -1940).
COSTA, Suely Gomes. (UFF). Entre práticas escravistas e caritativas, transformações
da gestualidade feminina (Rio de Janeiro, primeira metade do século XIX).
ENGEL, Magali Gouveia. (UFF). Direito positivo, crimes passionais e relações de
gênero (Rio de Janeiro, 1890 -1940).
CC20. Economia e política: fronteiras e interdisciplinaridade. (SALA 107/ CCJ)
MENDONÇA, Sonia Regina de (UFF) (Coord.). Economia e política no Brasil: uma
proposta de reflexão;
PAULA, Dilma Andrade de. Estado e política de transportes no Brasil. O programa
de erradicaçãó'de ramais ferroviários ( 1955-1974).
CORRÊA, Maria Leticia. A Política para o setor elétrico brasileiro: o conselho nacional
de águas e energia elétrica (1937-1961).
RIBEIRO, Marina Leite. A construção política do mercado de trabalho no Estado do
Rio de Janeiro da Primeira República.
CC21. As falas do povo: Getulistas, Queremistas e Trabalhistas. (SALA DE
EVENTOS DO CCE, N° 003)
FERREIRA, Jorge (Coord.) (UFF). Quando os trabalhadores "querem": política e
cidadania na redemocratização de 1945.
FLORES, Elio Chaves (UFPBIUFF). Danações da República: getulistas, queremistas
e pelegos.
REIS, José Roberto Franco (UNICAMP). Pai e Padrasto: imagens de Vargas e os
Trabalhadores durante o Estado Novo.
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CC22. Nas fronteiras do além: concepções de morte e costumes fúnebres no Brasil
Colonial. (AUDITÓRIO DO CDS)
GOMES, Francisco José Silva (Coord.)
RODRIGUES, Cláudia. Partindo para o além: concepções cristãs sobre a morte e o
post-mortem no Rio de Janeiro colonial.
GALVÃO, Viviane. Aspectos da morte no Recife do século XVII/.
CC23. Intelectuais: arte & política na fronteira entre elite e povo. (AUDITÓRIO
DO CTC)
REIS FILHO, Daniel Aarão Reis (Coord.).
CASTRO, Ricardo Figueiredo de (UFRJ). O Antifascismo e os intelectuais cariocas e
paulistas (1933-1935).
AMARAL, Adriana Facina Gurgel do. Arte nacional e educação estética: os escritos
de Mário de Andrade sobre arte.

CC24. Fronteiras imaginárias da civilização 111: tradição e modernidade.
(AUDITÓRIO DO CCS)
LUZ, Angela Ancora da Luz (Coord.). (EBAlUFRJ//). O salão nacional de arte
moderna e a eterna querela Novo=Moderno x Antigo=Tradicional.
SIQUEIRA, Vera Beatriz Cordeiro (/UFRJ). A cultura de Raymundo de Castro Maya
- modernidade pela tradição.
MERHY, Silvio Augusto (UFRJ). Bossa nova: o samba entre a preservação e a ruptura.
TAVARE, Maria de Fátima Duarte. A racionalidade dafábrica na paisagem do Rio de
Janeiro.
CC2S. Mulher: fronteiras e representações. (AUDITÓRIO ELKE HERINGBIBLIOTECA CENTRAL)
MENEZES, Lená Medeiros de (Coord.). Trabalho feminino na noite: entre o lícito e o
ilícito (1937-1950).
ROBERTI, Angela Maria. Uma anarquista em ação: uma trajetória de Maria de
Lourdes Nogueira.
BATISTA, Ana Maria. Eleições estaduais: os meandros da participação feminina.
CC26. Experiências de vida de camponeses em São Pauh~. (SALA 101/001/
FAPEU)
PEREIRA, Maria Del Carmen Tubio (Coord.) (FFLCH - USP). A greve dos bóias
frias de Guariba e a repressão (maio de 1984 ).
MARQUES, Sílvia Corrêa (FFLCH -USP) . História e memória da comunidade negra
do Jaó.
SANTOS, Andrea Paula dos (FFLCHlUSP). Teoria e prática de história oral de vida
com trabalhadores rurais do Movimento Sem Terra.
RIBEIRO, Suzana Lopes Salgado. O MST na Vivência de Trabalhadores Rurais
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CC27. Temas de historiografia colonial. (SALA H. P. LAUS - BIBLIOTECA
CENTRAL)
NOVAIS, Fernando Antônio (USP/UNICAMP) (Coord.)
SILVA, Rogério Forastieri da. (USP.) A Historiografia dos movimentos nativistas no
período colonial.
PUNTONI, Pedro. (CEBRAP.) A historiografia da guerra dos Bárbaros ( 1651- 1704).
KANTOR, Iris. Como escrever a historia segundo a Academia Real de História
Portuguesa.
CC28. História social e representações. (SALA 102/004 - CSE)
SOUZA, Valéria Floriano Machado de .. (UFPR) (Coord.). Menoridade e
vagabundagem: infância paranaense e as formas de controle e punição 1926-1928.
FREITAS, Fátima. (UFPR). O Baile: um estudo do imaginário, corpo e prazer na
terceira idade.
WAWZYNIAK, Sidinalva Maria S. (UFSC) Rituais efronteiras urbanas.
BUENO, Wilma de Lara. (UFPR). Representações sociais e relações de gênero.
CC29. Homens e mulheres na imprensa: fronteiras em torno da idealização da
procriação. (SALA 104/007 I CSE)
MOREIRA, Sandra Careli. (UFRGS) (Coord.).Asfronteiras entre afala da imprensa
Porto-Alegrense na segunda metade do Século XIX e as práticas sociais em relação à
maternidade.
VIEIRA, Míriam Steffen. (UFRGS). As diversas dimensões do discurso de escritoras
sobre a "maternidade": periódico literário Corimbo, Rio Grande/RS, 1885-1925.)
ARAVANIS, Evangelia. Homens, Mulheres e idealizações relacionadas à procriação
em periódico anarquista de Porto Alegre (A Luta: 1906-1930).
LEAL, Elisabete. (CELES) Os discursos positivistas sobre a maternidade e a
construção de um Ideal de Mulher-Mãe.
CC30. Nova história cultural; novos objetos x novas fontes. (SALA 130 I CCE)
OLIVEIRA, Márcia Ramos de (UFRS) (Coord.) História e música.
PESAVENTO, Sandra Jatahy (UFRGS). História e literatura: uma velha-nova história.
FAY, Claudia Musa (PUCRGS). Propaganda e história.
CC31. Caminhos da lembrança IV. (SALA 105/008 I CSE)
MARTINI, Maria Luiza (UFRGS) (Coord.). Caminhos da lembrança IV aborda as
experiências mais recentes do Laboratório de História Oral do NPH - UFRGS.
MARTINI, Maria Luiza. Contar o tratado de Madri nas origens de Porto Alegre (Rua
da Praia).
CARVALHO Jr, Francisco. Lembrar e confrontar memórias: uma narrativa.
CC32. Uma história de mulheres, parteiras & médicos: séculos XIX e XX. (SALA
106/009 ICSE)
OLIVEIRA, Anelda Pereira de (UFRGS) (Coord.) Sobre os saberes femininos: parteiras
& médicos.
MARTINS Ana Paula Vosne. (UFPR/UNICAMP). O uso de imagens como fonte para
a pesquisa histórica: algumas observações acerca das imagens médicas sobre o
corpo feminino.
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JARDIM, Rejane Barreto (FAPA) Do parto empírico ao nascimento científico.
TORRESINI, Elizabeth W. Rochadel (PUCRS). As parteiras e a interrupção da
gravidez em Porto Alegre na década de 30.
CC33. História das disciplinas: abordagem escolar e abordagem acadêmica.
(SALA 02/ C A)
GRANJO, Maria Helena Bittencourt (Coord.). História das disciplinas: disciplinas
escolares e disciplinas acadêmicas.
INOKAWA, Suemi. As falas dos professores do magistério - Um estudo sobre as
disciplinas história, história da educação e conteúdo e metodologia de estudos sociais.
REIS, Adriana Teixeira. A história da disciplina história da educação do curso de
pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1946-1976.
ASCHE, Eliana. História do Ensino de Português na Década de 70 em São Paulo.
CC34. Saúde e história: fronteiras do conhecimento. (SALA 125/206 / CSE)
MOTT, Maria Lúcia de Barros (Coord.). A enfermagem em São Paulo nas primeiras
décadas do século xx.
MONTEIRO, Yara Nogueira. O mundo dos excluídos: o cotidiano de pacientes de
hanseníase dentro dos asilos-colonia.
DORO, Norma Marinovic (UFMS). Corpo e Lei: afronteira do permitido na seleção
dos imigrantes.
CC35. Identidades plurais, cosmopolitismo e urbanização. (TEATRO DA
IGREJINHA)
PINTO, Maria Inez M.Borges (USP) (Coord.). A dimensão mítica da cidade vertical
e urbanização provisória.
BLAJ, Bana (USP). As tensões do poder: elites e comerciantes em São Paulo no século
XV11l.
SEVCENKO, Nicolau (USP). A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio.

CC36. Perfis profissionais no ensino de história: a experiência do PEC/uSP, 1997/
98. (SALA 03/ CA)
GLEZER, Raquel (USPIFFLCHlDH ) (Coord.) Perfil do professor de história: a
formação tradicional e os impasses atuais.
ABUD, Katia Maria (USP). A educação continuada e a atuação do professor de
História.
SILVA, Ilíada Pires da (UNESP/FEC). A História no primeiro nível do ensino
fundamental.
.
PAULISTA, Marilda A.S. de A. (USP). O professor de História e os materiais didáticos.
CC37. Fronteiras da Europa: o Iberismo e o Lusitanismo e seus significados no
Brasil. (SALA 126/207/ CSE)
PRADO, Maria Emilia ( VERJ) (Coord.) lberismo e Lusitanismo na vida cultural
brasileira.
MUNTEAL FILHO, Oswaldo (PUC-RJ). Alma e Instinto. Portugueses e brasileiros
escrevem a história natural das colônias.
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RODRIGUES, Antonio Edmilson M. (UFF). Encontros, contornos e fronteiras: as
relações culturais luso-brasileiras. A invenção do Brasil, a Revista Atlântica e o lusobrasileirismo de Gilberto Freire.
CC38. Os lugares sagrados de devoção: os santuários católicos. (SALA 127/209/
CSE)
WERNET, Augustin (USP) (Coord.). Peregrinação a Aparecida: das romarias
programadas ao turismo religioso.
REIS, Fábio José Garcia dos. Santuário de Aprecida: lugar de construção da nação
católica.
GAETA, Maria Aparecida Junqueira Veiga (UNESP- FRANCA). A morada sagrada
como lugar de experiências culturais.
CC39. Biografia: gênero de fronteira. (SALA 128/210/ CSE)
RAGO, Margareth (UNICAMP) (Coord.). Comentários sobre os textos de Benito
Schmidt e Andréa Delgado, a partir da discussão das fronteiras entre história e
literatura e história e memória.
SCHMIDT, Benito Bisso (UFRGS). A biografia entre a história e a literatura.
DELGADO, Andréa (UFG). Cora CoraUna: memória, literatura e história.
CC40. Históri~ regional e local: problemas teóricos e metodológicos. (SALA 129/
21l/CSE)
RODRIGUES, Jane de Fátima Silva (UFU) (Coord.). História local: abordagens e
perspectivas teórico-metodológicas.
GONÇALVES, José Henrique RoBo (Universidade Estadual de Maringá). História
local e análise semiológica. As colunas sociais da pequena imprensa como fontes
para o estudo de elites regionais.
CARVALHO, Rosana Areal de.
CC41. Legislação e exclusão social. (SALA 04 / CA)
TONELLA, Celene (Coord.) (Universidade Estadual de Maringá) As fronteiras da
cidade: política urbana e poder local.
ARAUJO, Marivânia Conceição de. (Universidade Estadual de Maringá) A ação do
Estado e o problema da habitação no Rio De Janeiro.
COSTA, Simone Pereira da (Universidade Estadual de Maringá) A atuação dos
tecnocratas estatais em áreas defronteira.
CC42. Estado Novo: ideologia e instituições. (SALA 05/ C A)
CODATO, Adriano Nervo (UNICAMP) (Coord.) Estrutura de poder e mecanismos
político-burocráticos do Estado Novo.
SILVA, Ricardo (UFSC) A ideologia do Estado Autoritário nos anos 20 e 30.
LOSSO, Tiago (UNICAMP) O pensamento autoritário brasileiro e o Estado Novo.
SILVEIRA, Claúdio de Carvalho (UNICAMP) A política do Exército e o Estado Novo.
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CC43. Perfis Femininos: possibilidades de abordagens. (SALA 061 CA)
PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo (USP) (Coord.) Facetas da problemática
feminina na dramaturgia de Lei/ah Assunção.
CUNHA, Maria de Fátima da (UNICAMP) Masculino e feminino nos anos 60: um
modelo definido?
TANNO, Janete Leiko (UNESP) Rompendo barreiras: mulheres de presos políticos
nas décadas de 30 e 40.
CC44. Imagens do descobrimento, do Índio e da nação: fronteiras e ensino. (SALA
081 CA)
CERRI, Luís Fernando (Coord.) A representação espacial da nação e o seu ensino
MOLINA, Ana Heloísa (UEL) O Descobrimento do Brasil em imagens e seu ensino:
fronteiras do olhar.
RIBEIRO, Sarah lurkiv Gomes Tibes (UNI OESTE ) Imagem e indianidade.
CC45. Migração e imigração: culturas e fronteiras no Brasil. (SALA 091 CA)
ANTONACCI, Maria Antonieta Martinez (PUC/SP) (Coord.) Imigração espanhola
na cidade de São Paulo.
PERDIGÃO, Francisca Francinete dos Santos (UFRO) Migrantes nas fronteiras de
Rondônia: "jtiar lumiar".
SOUZA, Carlos Alberto Alves de (UFAC) Imigrantes Sírio-libaneses na Amazônia:
experiências sociais vividas e a constituição de modos de vida.
ALBUQUERQUE, Gerson 'Rodrigues de. (UFAC) Do mato à rua: Espaços de
Sobrevivência e Luta.
CC46. Práticas católicas e fronteiras na contemporaneidade. (SALA 10/C A)
SILVA, Maria da Conceição (UFG) (Coord.) A criação da arquidiocesé de Goiânia e
a escolha de seu primeiro arcebispo
SILVA, Maria da Conceição (FECLITA) O universo católico contemporâneo em
Goiânia.
ROLIM, Teima Olinda (Instituto Maria Auxiliadora) A fundação da congregação
salesiana e sua expansão na América Latina e no Brasil.
CC47. Um corpo em mutação: imagen~, discursos e práticas na construção
histórica do tipo regional nordestino. (SALA 111 C A)
CEBALLOS, Rodrigo (Coord.)
ROSA, Ana Lúcia Gonçalves Nos limites da embriaguês: práticas cotidianas e
identidade masculina, limites e rupturas.
SIQUEIRA, Tatiana Lima de. Fronteiras do feminino, limites do masculino: a relação
de gênero no traçar das identidades no Nordeste
CC48. Fronteiras na cultura popular: contextos, espaços e tempos. (SALA 121 C
A)

AYALA, Marcos (Coord.) Fronteiras institucionais: o permitido e o conquistado.
LÚCIO, Ana Cristina Marinho. O narrado e o vivido: experiência e literatura nafala
de um cantador.
SAMPAIO, Henrique Jorge Pontes. Luta e resistência no universo da cultura popular:
ausência de fronteiras.
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CC49. História / memória / educação: as leituras possíveis de documentos pessoais.
(SALA 13/ CAl
CUNHA, Maria Teresa Santos (Coord). Diários femininos: a escrita memorialística
em questão.
CATANI, Denice Barbara . As fontes autobiográficas e a escrita da história da
educação.
BASTOS, Maria Helena Camara. A biografia em questão: uma figura singular numa
história plural.
MIGNOT, Ana Chrystina Venancio. Pedaços da vida em velhos papéis.
CC50. Domínios e fronteiras da pesquisa em ensino de história. (AUDITÓRIO
DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)
FONSECA, Selva Guimarães (Coord.). A formação de professores e o ensino de
história.
NUNES, Silma do Carmo. Currículos de história em Minas Gerais: seus domínios e
suas Fronteiras.
FONSECA, Thais Nívia de Lima e. Pesquisa sobre o livro didático de História:
contribuições para a Prática Docente.
FURTADO, João Pinto. Música popular brasileira na sala de aula: novas
possibilidades no ensino de História.
CC51. Desenvolvimento e agricultura: a estrutura fundiária e as vivências rurais.
(AUDITÓRIO DA ENGENHARIA MECÂNICA)
CARDOSO, Heloisa Helena Pacheco (Coord.) Desenvolvimento para quem? Os anos
50, o projeto de industrialização e o tema da reforma agrária.
GONÇALVES NETO, Wenceslau. A trajetória da terra: planejamento, agroindústria
e reforma agrária nos anos 60.
MACHADO, Maria Clara Tomaz. A urdidura do cotidiano no mundo rural mineiro:
relações de trabalho e práticas culturais em um contexto em transformação (19701985).
SOUSA, Vera Lúcia Puga de. Códigos e posturas: violências que permeiam o rural e
o urbano -Uberlândia,1960/80.
CC52. A transversalidade do conceito gênero: alargando fronteiras entre história,
antropologia e literatura. (SALA HENRIQUE DA S. FONTES - BIBLIOTECA
CENTRAL)
BESSA, Karla Adriana Martins (Coord.) Movimentos fronteiriços do Gênero e da
História.
PISCITELLI, Adriana. Tensões e possibilidades: gênero e diálogos a partir da
antropologia. COSTA, Claudia de Lima. Gênero e tradução: transmudações e
deslizamentos.
CC53. As fronteiras da exclusão em Minas Gerais na Belle Époque. (SALA 302/
CFH)
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SOUZA, Marco Antônio de (Coord.)Ociosos e perigosos: a imagem da pobreza em
Belo Horizonte de 1900 a 1920.
MARQUES, Rita de Cássia. A assistência médica às mulheres entre o preconceito e a
modernidade.
GOODWIN Jr, James William. O lugar do pobre na imprensa diamantinense defimdo-século.
CCS4. Rio Paraguai: Elo de integração Platina. (SALA 3031 CFH)
WEINGARTNER, Alisolete Antonia dos Santos (UNESP) (Coord.). Rio Paraguai:
Elo de Integração Platina.
SQUINELO, Ana Paula. (UFMS.) Rio Paraguai: centro do conflito na guerra da
Tríplice Aliança (1864-1870).
PASSARINHO, Carlos Alberto de Almeida. (UCDB.) Rio Paraguai: reflexões sobre
a navegação Pós-Guerra da Tríplice Aliança (1870-1920).
CCSS. História do teatro: estruturas e processos do cômico. (SALA320 1 CFH)
RABETTI, Beti. (Maria de Lurdes Rabetti) (Uni-RioIRJ) (Coord.). Um estudo sobre o
cômico: o teatro popular no Brasil entre ritos e festas.
TORRES Neto, Walter Lima Entre o México e o Brasil: o personagem cômico do
Brésilien no teatro francês.
TIBAJI, Alberto. França Júnior: civilizador e imoral.
CHIARADIA, Filomena. Teatro de revista: mercadoria e obra de arte.
CCS6. Fronteiras 1 limites da liberdade. (SALA DE VÍDEO DO DSSI CSE)
FALCI, Miridan Britto Knox (Coord). Fronteiras da Liberdade: escravo do sertão
ESCOREL, Silvia (UFRJ). Liberdade e poder da população de cor no Rio de Janeiro
do Setecentos.
ANDRADE, Cristiane Barbosa de. Fronteiras da Liberdade: a mortalha do liberto
na cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX.
CCS7. Fronteiras do conhecimento: história, poder e direito. (AUDITÓRIO DO
CADI CSE)
NEDER, Gizlene (UFF) (Coord.) O Pátrio poder e a reforma das leis civis no Brasil.
PINHEIRO, Anna Marina Barbará. (UCS/UFF). SERRA, Carlos Henrique Aguiar
(UCS) Direito, condição feminina e método indiciá rio.
SERRA, Maurício Aguiar (LSE/UFPR). Desenvolvimento regional: história e
economia.
FILHO, Gisálio Cerqueira (UFF). Desafi( N)Ando o tom no coro dos Contentes.
CCS8. Censura, repressão e direitos políticos. (SALA 3351 CFH)
KUSHNIR, Beatriz (Unicamp). (Coord.) Depor as armas - a travessia de Cony e a
censura no Partidão.
GRINBERG, Lúcia. Direitos políticos em um regime militar: os parlamentares da
ARENA (1965-1979).
PALAMARTCHUK, Ana Paula. O direito de ser comunista: escritores, literatura e
censura nos anos trinta.
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CRUZ, Denise Rollemberg. Exz1io. entre raízes e radares.
CC59. Trajetórias e fronteiras da arte na política. (SALA 334/ CFH)
GARCIA, Tânia Costa. (Coord.) A arte de Carmem Miranda e os anos 30 na revista
"O Cruzeiro".
CAVALCANTE, Berenice de Oliveira (USP). Os limites do autobiográfico e do literário
na obra de Virgilio Pifiera.
SOUSA, Marquilandes Borges de. Os Projetos do Office ofthe Coordinator of InterAmerican Affairs (OCIAA) para a América Latina durante a li Guerra Mundial: os
casos do Brasil e do México.

CC60. Memória cultural do Sul de Minas: acervos paroquiais, cartoriais e
fotográficos. (SALA 333)
ANDRADE, Marcos Ferreira de (Coord.). SANTOS, Luziara Aparecida Goulart dos.
Organização estudo do acervo fotográfico "Paulino de Araújo Ferreira Lopes ".
CARDOSO, Maria Tereza Pereira. ALVES, Reinaldo. Localização e mapeamento
dos acervos documentais de Campanha e Região.
CARDOSO, Maria Tereza. BOAS, Ivanilda Vilela Vilas. Organização e estudo da
documentação pertellcente ao antigo Colégio-Sion.

CC61. Biografias:memória e história. (AUDITÓRIO DA REITORIA)
PACHECO, Vavy (UNICAMP) (Coord.). Gabrielle Brune-Sieler (I874-I940):uma
vida.
FLORENZANO, Modesto (USP). Biografias de Thomas Paine
SEIXAS, Jacy Alves de (Uberlândia). A prática biográfica: as fronteiras não
demarcadas entre memória e
história: "
LOPREATO, Christina da Silva Roquette (Uberlândia). Jaime Cubero - a saga de um
libertário brasileiro.

Dia 28/07 - quarta-feira - 14 hs
CCI. Antropologia e história: aproximações e debates. ( SALA 02IFAPEU)
GOMES, Nilma Lino (Coord.). Releitura de Gilberto Freyre e do mito da democracia
racial.
AGOSTINI, Ailton José. Jacques Le Goff: Por uma nova fronteira entre Antropologia
e História".
PAPAVERO, Claude Guy. Conceitos de Estrutura e de Evento numa área de Fronteira
entre Antropologia e História.
CAPUCHINHO, Adriana Carvalho. World Music e esoterismo no Brasil.

CC2. A cidade e suas imagens: empurrando as fronteiras da história. (SALA 03/
FAPEU)
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MAUAD, Ana Maria (Coord.). Na mira do fotógrafo: o Rio de Janeiro e seus espaços
através das lentes de Gutierrez.
KNAUSS, Paulo. Imaginária urbana - escultura pública e paisagem construída.
CONDURU, Roberto. Ilhas da Razão.
RICCI, Claudia Thurler. Historicismo e modernismo: a cidade e seus monumentos

CC3. Perspectivas da mobilidade descendente: fronteiras sociais entre o rural e o
urbano no Brasil do século XIX. (AUDITÓRIO DA FAPEU)
DIAS, Maria Odila Leite da Silva (Coord)
DANTAS, Monica Duarte, (FFLCH-USP) O agreste baiano no século XIX: a difícil
luta pela sobrevivência em uma sociedade marcada pela descensão social.
OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de (FFLCH-USP) Os setores médios na São Paulo
do século XIX: a questão da mobilidade descendente.

CC4. As Fronteiras da razão: ambigüidades nOli discursos e nas práticas da aurora
republicana. (SALA 30l/CFH)
PEREIRA, Robson Mendonça (Coord.). "Reforma urbana e construção da ordem: o
traçado da política higienista no interior paulista (1870-1900)".
DOIN, José Evaldo de Mello. Invasão de privacidade: o diário íntimo de Altino Arantes
no dia de sua posse como Presidente do Estado de São Paulo (]O de maio de 1916).
SILVA, Rogério Souza. Antônio Conselheiro: o anunciador das crises da razão.
CC5. A nacionalização como problema no processo de aculturação dos teutos em
Santa Catarina. (SALA 05 I FAPEU)
DIRKSEN, Valberto (UFSC) (Coord.). As fronteiras étnicas e o problema da
nacionalização dos imigrantes e seus descendentes em Santa Catarina.
ALBINO, José Francisco. (UFSC) São Pedro de Alcântara: Política e cultura no Estado
Novo (1937-1945).
BEHS, Edelberto. (UFSC) A nota de rodapé ganha o pé da pé da página.
CRISTOFOLINI, Nilton José. (UFSC) A nacionalização do ensino em Joinville.
CC6. Três anos de fio de navalha: crítica das reformas neoliberais de FHC
(AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA)
ALMEIDA, Lúcio Flávio Rodrigues de. De JK a FHC: apontamentos para a análise
das lutas sociais no Brasil contemporâneo.
OURIQUES, Nildo Domingues. (UFSC) A Sedução revolucionária e o Plano Real.
MINELLA, Ary Cesar. (UFSC)Elitesfinanceiras, sistema financeiro e governo FHC.
RAMPINELLI, Waldyr. (UFSC) Uma política externa subserviente a um "Governo
Mundial de Fato".
CC7. Identidade, signos de identificação e singularidade (Reflexões a partir da
situação Catarinense). (AUDITÓRIO DO CED)
FALCÃO, Luiz Felipe (Coord). Alguns temas sobre identidade e singularidade.
SEVERINO, José Roberto. Santa Catarina no Plural.
SEVERINO, José Roberto. A atual emigração de descendentes de italianos e o
problema da identidade: o papel das entidades étnicas.
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CAMPOS, César Emerson. Identidade, signos de identificação e singularidade
(reflexões a partir da situação catarinense).

CC8. Anarquismos, histórias, imagens. (SALA 06 FAPEU)
BORGES, Paulo Eduardo Barbosa. (Coord.) O movimento anarquista em São Paulo 1945/1954.
TIMÓTEO, Tarcísio Interseções Liberais e Socialistas.
AZEVEDO, Raquel de (UNICAMP).A simbologia libertária nas gravuras dos jornais
do início do século.
COVRE, Rafael de Aguiar (PUC/SP). Mário Ferreira dos Santos: a amplitude de um
libertá rio.

CC9. As fronteiras das pesquisas no ensino de história : o grupo memória.
(AUDITÓRIO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO)
ZAMBONI, Ernesta. (Coord.).
MARTINS, Maria do Carmo. Saber acadêmico e história ensinada: demarcação do
espaço de atuação do professor.
FIUZA, Alexandre Felipe. Entre cantos e chibatas: a pobreza em rima rica na música
de João Bosco e Aldir Blanc - uma experiência no ensino de história.
CERRI, Luis Fernando. Imagens publicitárias como fonte para o estudo do ensino de
história na ditadura militar (1969 - 1973).

CCIO. Infância e adolescência no Brasil. (SALA 07/ FAPEU)
MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. (Coord.). Infância, adolescência e trabalho:
fronteiras da exclusão social (Brasil: século XX).
FURLOTTI, Tamy Valéria de Moraes. Segredos de famflia: a violência doméstica
contra crianças e adolescentes nas primeiras décadas do século XX.
TRINDADE, Judite Maria Barboza. Diversidade do abandono de menores.
CARVALHO, Carlos Henrique de. Os submundos das cidades: a realidade do menor
abandonado.

CCll. Nos caminhos da civilização: As fronteiras da identidade nacional. (SALA
08/FAPEU)
PINTO, Maria Inez Machado Borges (Coord.)
FARRARESI, Carla Miucci. O cinema no processo de formação das identidades na
São Paulo da década de 20.
KOGURUMA, Paulo. O cosmopolitismo paulistano e o imaginário da modernidade
na 'Metrópole do Café', 1890 -1920.
SQUEFF, Letícia Coelho. Entre a arte e a técnica: a reforma da Academia Imperial
de Belas Artes (1854-57).

CCI2. Identidades culturais, ciência e pedagogia na fronteira da modernidade.
(SALA 05/ CCJ)
BOTO,Carlota (UNESP).Afamília e a distração como obstáculos à eficácia da escola.
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STEPHANOU, Maria (UFRGS). Práticas educativas da medicina social: intersecções
da pesquisa em História da Educação.
KREUTZ, Lúcio (UNISINOS). Identidade nacional e educação.
GAUER, Ruth Maria Chittó (PUCIR.S.). Documentos do século XVIII como base para
a análise dafronteira entre educação e ciência, objetiva a análise de dois documentos
históricos: o Compêndio histórico do estado da Universidade de Coimbra (1771) e os
Estatutos Pombalinos (1772).
CC13. Os passadores do tempo: continuidades e descontinuidades culturais.
(SALA 061 CCJ)
PAIVA, Eduardo França (Coord.). Hibridismo e impermeabilidades culturais: um
viajante protestante na capital do Império Escravista do Século XIX.
MENESES, José Newton Coelho. Agentes de mediação e fronteiras culturais:
sobrevivência do mundo rural em Minas Gerais.
FONSECA, Thais Nívia de Lima e. Mediadores da memória: a inconfidência mineira
e a praça Tiradentes De Ouro Preto.
CC14. Crônica, cronistas e história. (SALA 08/CCJ)
BORGES, Valdeci Rezende (Coord.). Um "Escriba de Co usas Miúdas": sua cidade
e seu tempo.
SANTOS, Regma Maria dos. O cronista e a cidade: paisagens e reflexões.
BONATI, Dulcina. A crônica carioca e as representações da Belle Epoque Tropical.
CClS. O livro didático como objeto de pesquisa. (SALA 011 CA)
FERNANDES, Antonia Terra de Calazans (Coord).
OLIVEIRA, Marco Antonio de. A produção da historiografia escolar e a representação
da população negra.
SILVA, Adriane Costa da. As imagens do índio nos livros escolares: relações entre
historiografia e produção didática.
GASPARELLO, Arlette Medeiros. A "invenção da nação" no livro didático de história.
CC16. Projetos de recuperação de acervos em Minas Gerais. (SALA 02/CA)
SILVEIRA, Anny Jackeline Torres. (Coord.). Centro da Memória da medicina da
UFMG: projeto de organização e possibilidade de pesquisa.
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Acervos Paroquiais de Campanha: fontes para o
estudo da História Demográfica e Social do Sul de Minas.
MARQUES, Rita de Cássia (UFMG) A organização do acervo hist6rico da Biblioteca
da Fundação Ezequiel Dias (FUNED).
CC17. Fronteira da informalidade. (SALA 101/CCJ)
CAETANO, Coraly Gará (Coord.)
GUILHERME, Edimilson Lino. Entre o formal e o informal: trabalhadores construindo
a cidade.
COUTO, Ana Mágna Silva. Formas de ocupação apropriação do espaço: os catadores
de papel na cidade.
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CC1S. Fronteiras da imprensa no brasil contemporâneo. (SALA 105/ CCJ)
FONSECA, Francisco César Pinto da.(Coord.).A grande imprensa e o neoliberalismo.
SILVA, Letícia Nunes da. A revista Realidade e seus leitores: a receptividade de um
periódico.
SWENSSON Junior, Walter Cruz. A crônica política de Stanislaw Ponte Preta ( 1961
-1964 ).
FIGUEIREDO Filho, Celso Ramos. O 'Estadão' e os Governos Militares (1964-1968).
CC19. Memória e imaginação política das ditaduras no Brasil: autoritarismo,
totalitarismo, populismo e outros nomes. (SALA 106/ CCJ)
FERREIRA, Jorge (UFF) (Coord.) O nome e a coisa: o populismo na política brasileira.
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da (UFRJ). Ditaduras e imaginário popular no Brasil.
NEVES, Frederico de Castro (UFCE). Getúlio e a seca: políticas emergenciais na Era
Vargas.
CC20. Religiosidade, escravidão e política ilustrada. (SALA 107/CCJ)
SILVA, Luiz Geraldo Santos da (UFPR)(Coord.) Religião e controle social: apolítica
ilustrada na América Portuguesa emfins do século XVIII.
LIMA, Carlos Alberto Medeiros (UFPR).Escravidão, etnia e comunidade: irmandades
negras.
PEREIRA, Magnus Roberto de Mello (UFPR).A urbanização ilustrada portuguesa.
KANTOR, Propone Íris (Escola de Sociologia e Política de São Paulo). Ceras, propinas
e tecidos na ordem política patrimonial.
CC21. Fronteiras imaginárias da civilização IV: espaço, arte, cultura. (SALA DE
EVENTOS DO CCE, N° 0003)
SANTOS, Afonso Carlos Marques dos. (Coord.)
ALMEIDA, Anita Correia Lima de. O contato entre os povos do meio-dia: Brasil e
Goa na segunda metade do século XVIII.
RIBEIRO, Nelson pôrto. As fronteiras do cósmos Barroco: geocentrismo e cultura no
mundo português do século XVIII.
GOMES, Ana Lúcia de Abreu. Arte e fotografia no Segundo Reinado.
CC22. Médicos, engenheiros e humoristas: um olhar sobre a cidade do Rio de
Janeiro nas primeiras décadas deste século. (AUDITÓRIO DO CDS)
SILVA, Lúcia (Coord.). O Rio de Janeiro dos anos 20: projetos de modernidade.
BRANDÃO, Ana Paula. Um olhar sobre a cidade do Rio de Janeiro sob o ponto de
vista de periódicos de humor.
TEIXEIRA, Luís Antônio e SANTOS, Ricardo Augusto dos. Medo e alegria: a
epidemia de "gripe espanhola" de 1918... ou aqui tudo acaba em samba.
CC23. Negros no sul do Brasil: abordagens e perspectivas. (SALA 1011001/ CSE)
MATTOS, Jane Rocha de (pUCIRS) (Coord.) "Emboscadas, ilhotas e carnavaisterritórios étnicos em Porto Alegre
LAUREANO, Marisa Antunes (PUCRS) A família escrava em uma regiãodefronteira.
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MULLER, Liane Susan (PUCRS). o EXEMPLO: considerações sobre a trajetória de
um jornal negro.

CC24. Estudos sobre as práticas autoritárias na política brasileira (1930-1964).
(SALA 102/004/CSE)
SILVA, Carla Luciana (Coord.). A "Onda Vermelha" que não respeitava fronteiras:
um estudo sobre o anticomunismo brasileiro no limiar da década de 1930.
CALIL, Gilberto Grassi. O Integralismo no pós guerra: A formação do Partido de
Representação Popular.
CARDOSO, Claudira do Socorro Cirino. Alianças e/ou Coligações do Partido de
Representação Popular de 1958 e 1962: critérios de formação/consolidação e
repercussão no interior do partido.
CC2S. A fronteira em construção no espaço platino. (SALA 104/0071 CSE)
GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos. (Coord.). Relações externas da República
Rio-Grandense.
NEUMANN, Eduardo. (UFRGS). A fronteira em expansão: confrontos luso-guarani
na Banda Oriental.
FIGUEIREDO, Joana (Mestranda do PPGH - UFRGS). A construção da identidade
rio-grandense nafronteira Brasil-Uruguai no século XIX.
CC26. Historiografia da educação brasileira: construção da memória e do
conhecimento. (SALA 031 CA)
WARDE, Mirian Jorge (Coord.). Historiografia da educação brasileira: mapa
conceitual e metodológico (dos anos 70 aos anos 90).
BONTEMPI Jr, Bruno. Temas da história da educação brasileira na pós-graduação
em educação (1972-1988).
CARVALHO, João do Prado Ferraz de. (PUC/SP.)As classes populares na história da
educação brasileira: uma análise da produção discente do 1ESAE.
CC27. Ciência e modernização da sociedade brasileira: a participação da imprensa
e de instituições científicas (1860 - 1960). (SALA 105/008/ CSE)
DANTES, Maria Amélia M. (USP) (Coord.).As ciências e os projetos modernizadores
dos republicanos paulistas, a partir da análise de A Província de São Paulo (18751889).
DIAS, André Luís Mattedi (USP) Transformações institucionais da matemática e da
física no Brasil: O Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia (196068).
GUALTIERI, Regina Cândida Ellero (USP) As ciências naturais e a modernização do
país: o Museu Nacional e as Exposições Universais (1860-1889).
SILVA, Márcia Regina Barros da. (USP) O saber médico na construção de São Paulo:
os anos 1920 - 40.
CC28. Natureza brasílica - temporalidades e narrativas. (SALA 106/009/CSE)
MARQUES, Vera Regina Beltrão (Coord.). Plantas curativas na natureza do Brasil.
SOUZA, Iara Lis Carvalho. As narrativas de viagem: entre a natureza e a história..
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NAXARA, Márcia Regina Capelari. Apontamentos de iagem- um paulista no Sertão.
CC29. Tempos de formação: leituras sobre o futebol no Brasil na primeira metade
do século. (SAKA 125/206/ CSE)
FRANZINI, Fábio (Coord.) A bola vista de Apipucos: Gilberto Freyre e a identidade
do futebol brasileiro.
ANTUNES, Fatima Martin Rodrigues Ferreira (FFLCH-USP). Estádio Municipal do
Pacaembu: um monumento do Estado Novo ..
PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda (IFCH-UNICAMP). Domingos do Brasil.
Domingos da Guia e o paternalismo na República.
NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. A Nação entra em campo: futebol nos
anos 30 e 40..
CC30. Cotidiano e conflito no processo de constituição territorial da América
Portuguesa: as capitanias do Centro-Sul. (SALA 126/207/ CSE)
SOUZA, Laura de Mello e (Coord.)
BORREGO, Maria Aparecida de Menezes (USP). Parcelamento territorial e
conformação urbana nas Minas Setecentistas: O caso de Vila Rica.
MOISÉS, Márcia (USP). Vida material e espaço doméstico no códice Costa Matoso.
MONTEIRO, Rodrigo Bentes (USP). A Rochela do Brasil.
KOK, Maria da Glória Porto (USP). A Praça de Nossa Senhora dos Prazeres de
Iguatemi: uma experiência de povoamento na fronteira.
CC31. Representações, imaginário e visões do mundo. (SALA 127/209/ CSE)
MARRACH, Sonia Alem (UnesplMarília). História e visão do mundo.
POSSAS , Lidia M. Vianna - (UNESP- Marília). Os trens e os trilhos: Um outro
olhar.
CC32. Plantas medicinais: fronteiras entre os saberes científico e popular. (SALA
128/210/ CSE)
FERNANDES, Tania Maria Dias (Coord.) PLANTAS MEDICINAIS: A construção de
um saber científico.
DUMAS, Fernando. Tradições de uso de plantas medicinais no Vale Do Rio Negro.
MUAZE, Mariana de Aguiar Ferreira. Um breve estudo sobre as tradições de uso de
plantas medicinais nos Rios Acre e Purus.
CARVALHO, Gissele Viana. Simpósio de plantas medicinais: levantamento e
organização e fontes documentais.
CC33. Representações políticas na antiguidade clássica. (SALA 129/211/ CSE)
JOLY, Fábio Duarte (Coord.).
MAGALHÃES, Luiz Otávio de ( UESB). Líderes e demagogos na democracia
Ateniense.
GONÇALVES, Ana Teresa Marques ( UFG). Escravidão e representação do poder
Imperial em Tácito a construção da imagem do outro: Romanos e Germanos nas
fronteiras do Império. Uma análise da Germânia de Tácito.
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CC34. As fronteiras da legitimidade: as revoluções sociais na modernidade. (SALA
04/CA)
FLORENZANO, Modesto (USP) (Coord.). Democracia empírica inglesa e democracia
abstrata francesa: duas formas revolucionárias e complementares.
CERQUEIRA, Adriano S. Lopes da Gama. A representatividade do Estado do Antigo
Regime: os limites institucionais de sua atuação.
OLIVEIRA, Josemar Machado de. O radicalismo democrático do Ano I e do Ano li
francês (1792-1794).
CC35. Entre a dor e a felicidade: da memória à história da Amazônia entre os
séculos XIX e XX. (SALA 05/ CA)
BELTRÃO, Jane Felipe (UFPAlUNICAMP) (Coord.) Morreu muita gente pobre, foi
uma tragédia!
RICCI, Magda (UFPA).Liberdade justificada: memórias dos tempos da malvadeza e
do patriotismo no Pará.
LACERDA, Franciane Gama (UFPA). Memória do Livro de Tombo: civilização,
imigração e cotidiano na Amazônia nas primeiras décadas do século xx.
CC36. Terra, trabalho e poder político em áreas de fronteira. (SALA 06/ CA)
QUEIROZ, Jonas Marçal (UNIFAP) (Coord.). Política de braços e controle social em
duas áreas de fronteira: o oeste paulista e a amazônia oriental em fins do século XIX.
COELHO, Mauro Cézar (UNIFAP). Terra e trabalho na fronteira norte da América
Portuguesa - reflexões acerca da questão fundiária no século XVIII.
MARIN, Rosa Elisabeth Acevedo (UFPA). Trabalhadores e sociedades agrárias numa
área defronteira: o Grão-Pará nos séculos XVIII e XIX.
CC37. História regional da amazônia e mercado de trabalho. (SALA 08/ CA)
FONTES, Edilza Maria Oliveira (UFPA/UNICAMP) (Coord) Trabalho e experiências
culturais: os portugueses no Pará.
PENARROCHA, Pere Pettit (UFPA) História regional na Amazônia brasileira:
território práticas políticas e mudanças econômicas.
FULLER, Claudia Maria (UFPAlUNICAMP) Os trabalhos da civilização: mão-deobra, ocupsações e progresso no Pará de meados do sec XIX.
CC38. O Personagem na historiografia e na história política. (SALA 09/ CA)
SIMILI, Ivana (DFE/UEM) A transformação da mulher em personagem política: o
Estado Novo e Darci Vargas.
OLIVEIRA, Terezinha (DFE/UEM) François Guizot, história e políti~a.
MENDES, Claudinei Magno Magre (UNESP) História e participação política em
Caio Prado Júnior.
CC39. Centro de documentação e pesquisa histórica e seu potencial para a
pesquisa histórica. (SALA 10/ CA)
CASTRO, Rosimeire A. A. (Coord.) Acervo do centro de documentação e pesquisa
histórica e as possibilidades de pesquisa.
LIMA, Enezila de. Os autos criminais: organização e disponibilização para a pesquisa
histórica.
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PACHECO, Jairo Queiroz. Possibilidades de uso de um banco de dados de um acervo
fotográfico na pesquisa histórica.
CC40. Por uma história da alimentação. (SAKA 111 CA)
SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos (Coord.) Por uma história da Alimentação I.
DEMETERCO. Solange. Por uma história da alimentação 11.
BENATO, Celia Cristina. Por uma história da alimentação 111.
CC41. Por uma concepção de história - transformações na historiografia. (SALA
12/ CA)
OLIVEIRA, Ana Maria de. (Coord.). Por uma concepção de história - Transformações
na historiografia
JOANILHO, André Luiz. Por uma concepção de história - Transformações na
historiografia
DENIPOTTI, Cláudio. Por uma concepção de história - Transformações na
historiografia
CC42. Religião e poder: discursividade e práticas comunicacionais. (SALA 13/CA)
MARCHI, Euclides (UFPR-Universidade Tuiuti do Paraná) (Coord.) Um concílio
plenário para uma Igreja no novo século: em busca da unidade discursiva
MAGALHÃES, Leandro Henrique. O Messianismo do Padre Antonio Vieira como
discurso legitimador da Restauração Portuguesa.
SOUZA, Etiane Caloy Bovkalovski de. Neopentecostalismo: a figura do diabo na
obra literária de Edir Macedo.
CARNEIRO Jr, Renato Augusto (UFPR) Igreja e política: estratégias de participação
no Paraná (1952-1959)
CC43. Padres,juristas e médicos: visões de gênero. (AUDITÓRIO DO NÚCLEO
DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)
MARTINS, Ana Paula Vosne (Coord.) Visum et repertum: medicina legal e gênero.
MOREIRA, Maria de Fátima Salum. "O segredo de nossa felicidade": amor e
casamento no discurso católico.
RIBEIRO, Edméia. A moral sexual nos crimes de sedução: o discurso do judiciário.
CC44. O canto dos vivos na festa dos mortos: funerais e religiosidade na América
Latina. (AUDITÓRIO DA ENGENHARIA MECÂNICA)
SCAMARAL, Eliesse (coord.) "A morte do outro ": funerais voduístas em Cuba ( 19101949). LEITE, Clara Duran Rituais Funerários nas Comunidades Negras.
DEUS, Maria Socorro de. Pé na estrada e fé em Deus: Romaria dos Carreiros:
camponeses devotos do Divino Pai Eterno.
CARVALHO, Héllen Batista. Agora e na hora da nossa morte.
CC45. A formação do professor da escola pública- subsídios para as aulas de
história no 1° e 2° Graus. (SALA H. P. LAUS - BIBLIOTECA CENTRAL)
MOURA, Vera Lúcia Braga de. A formação do professor da escola pública- subsídios
para as aulas de história no r e 2° Graus.
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BRANCO, Maria de Lourdes F. Castelo. A formação do professor da escola públicasubsídios para as Aulas de História no ]O e 2° Graus.
MAS CENA, Lúcia de Fatima Cordeiro P. Aformação do professor da escola públicasubsídios para as aulas de história no ]O e 2° Graus.
CC46. Fronteiras e hermenêuticas. (TEATRO DA IGREJINHA)
IURKIV, José Erondy (coord.) Ocupação de terras como estratégia de demarcação
de fronteiras no Oeste do Paraná do século XX.
IRIBEIRO, Maria de Fátima Bento. A memória dafronteira em Itaipu.
SANTOS, José Carlos dos. A arte historiográfica como prática de demarcação da
fronteira.
CC47. Ensino de história - currículos e propostas. ( SALA DE VÍDEO DO DSSI
CSE)
SILVA, Regina Helena Alves da (coord.) A proposta curricular de história para o 2°
Ciclo - SEEI MG: o processo de elaboração e pressupostos.
SANTOS, Lorene dos.
RICCI, Claudia Sapag. O ensino de história nas séries iniciais - a proposta para o ]O
ciclo nas escolas mineiras.
RESENDE, Silvana Gomes Ensinando história e redescobrindo a cidade.
CC48. Belo Horizonte: economia, política e sociedade. (AUDITÓRIO DO CADI
CSE)
VERIANO, Carlos Evangelista (coord). Identidade e trabalho no registro da cidade:
Belo Horizonte 1894-1920.
BUERE, Júlio César. Eleições em Minas Gerais: uma contraponto com experiência
brasileira.
TEIXEIRA, Dalton Jorge. A descentralização do comércio varejista em Belo Horizonte.
MARQUES, Robson Santos. Mobilidade populacional e mercado imobiliário em Belo
Horizonte: uma análise sobre o processo da exclusão social.
CC49. Relações culturais entre as Américas. (AUDITÓRIO DO CSE)
BAGGIO, Kátia Gerab. (coord.)A América Latina e os Estados Unidos na visão de
Euclides da Cunha.
JUNQUEIRA, Mary Anne. Territórios e homens primitivos. As imagens da América
Latina em seleções do Reader's Digest (1942-1970).
SOARES, Gabriela PeIlegrino. Circulação de literatura infantil norte-americana na
Argentina, no Brasil e no Uruguai entre 1900 e 1950.
CC50. Fronteiras ideológicas: anarquistas comunistas e petistas no cenário político
brasileiro. (AUDITÓRIO ELKE HERING - BIBLIOTECA CENTRAL)
ALMEIDA, Antonio de (coord.) Novas leituras para antigas lutas: os petistas e a
(re)organização das lutas no ABC Paulista Antonio de Almeida.
ZAN, José Roberto. Política cultural do PCB nos anos 60 e 70.
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LOPREATO, Christina da Silva Roquette. Ação direta: a atualidade da estratégia de
luta política anarquista.

CCS1. Teatro, história e política: as fronteiras entre os acontecimentos e suas
representações. (AUDITÓRIO DO CTC)
PATRIOTA, Rosangela (coord.). História e historiografia do teatro de Arena (SP) e
do Teatro Oficina (SP): matrizes teóricas e ideológicas.
ARANTES, Luiz Humberto Martins. Reinvenção de tradições no teatro de Jorge
Andrade.
RIBEIRO, Juscelino Batista. "Versos e Revolução: A tênue fronteira entre a arte e a
vida".
CCS2. Memória, história e historiografia. (AUDITÓRIO DO CCS)
DECCA, Edgar Salvadori de (Coord.).
CARVALHO, Alessandra. Montanha e memória: a construção de uma identidade
cultural no Marumbi.
FERNANDES, Clara Suassuna. Memória da Paraíba Nos Anos 20.
FLÓRIO, Marcelo. Memória E Religião: As práticas cotidianas de jovens leigos
católicos Em São Paulo.

CCS3. Irmandades negras no Brasil: identidades, ritos e conflitos. (SALA
HENRIQUE S. FONTES - BIBLIOTECA CENTRAL)
SOARES, Mariza de Carvalho (Coord.). Os Pretos Mina do Império de Santo Elesbão.
Rio de Janeiro - século XVIII.
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. N. S. do Rosário, São Benedito e Santa
Efigênia: consenso e diversidade na Igreja dos Pretos de Mariana - Século XVIII.
CORD, Marcelo Mac . "Diferençiando-se os que ocupão cargo na mesa ". Hierarquias,
disputas e solidariedades na Irmandade do Rosário dos Pretos da Freguesia de St. o
Antônio do Recife. MENCARELLI, Fernando Antônio. Coroas Negras na República:
Rito, Teatro e Folclore.
CCS4. Grupos étnicos e imigração em Cuba no século XX. (SALA N° 130/ CCE)
CABRERA, alga. História e literatura nos estudos do Caribe.
SANTOS, Julmeri Alves dos. Aspectos ontológicos na obra de Fernando Ortiz: a
"raça" em questão.
COUTO, Katia Cilene do. Cuba: Usinas Açucareiras, espaço, etnias e memória.
BATISTA, Raul Pedro de Barros. Cuba: Imigração canária na indústria açucareira.
CCSS. Os processos-crime na prática do ensino de história. (SALA 331/CFH)
CALEIRO, Regina Célia.(Coord.)As mulheres e o primeiro código penal Republicano.
AMARAL, Wilma Isabel Fagundes. Experiência e teoria na sala de aula.
SILVA, Márcia Pereira da. Os crimes políticos e os arquivos do DEOPS.
BATISTA, Dimas José. Aprender com a vida e a morte: nascer, crescer e morrer.
CCS6. No fim do mundo: discursos e controle social. (SALA 320/CFH)
CAMPOS, Pedro Marcelo Pasche de (Coord.). Um visitador nos confins do Mundo.
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SILVA, Maria Antonia da (Lowtons - MS) . Tratado de Tordesilhas e suas implicações.
BOCAYUVA, Helena (IMSIUERJ). Fronteiras: pecados nefandos ao sul do Equador
PORTUGAL, Ana Raquel M. da C. M. (UFFIRJ). Fronteiras discursivas em crônicas
Hispano-Americanas

CC57. O Baixo São Francisco: história e historiografia. (SALA 335/CFH)
SÁ, Antônio Fernando de Araújo. (UFSe). Fontes para a história do Baixo São
Francisco.
ALVES, Francisco José. (UFSe) O vaqueiro, o missionário e o bandeirante: a ocupação
histórica do Baixo São Francisco.
SILVA, José Maria de Oliveira. (UFSe) Destino do gentio: escravização de índios no
Baixo São Francisco (séc. XVI e XVIl).
ARAÚJO, Ruy Belém de. (UFSe) Francisco: Uma região de planejamento.

CC5S. Justiça, poder e devoção em Portugal no limiar dos tempos modernos.
(SALA 334/ CFH)
SANTOS, Georgina Silva dos (Coord) (UFFIUSP) São Jorge de Boa Memória.
ALCIDES, Sérgio (USP). D. Duarte e a "manha de ser bom cavalgador" no
Quatrocentos Português.
ESCOCARD, Marta (UFF). As cerimônias da justiça Régia em Portugal (séc. XVIXVIl).

CC59. Práticas políticas no Brasil. (SALA 333/CFH)
PRADO, Maria Emilia (Coord.) (UERJ). República, presidencialismo e pacto federativo
na constituinte De 1891.
SILVA, Antonio Marcelo Jackson F. da (IUPERJ). Eleições e cultura política no
Império.
MARTINS, Angela Maria Roberti (UERJ) . A cultura política do anarco-comunismo.
COSTA, Ana Maria Batista da (UERJ) . Americanistas e iberistas: fronteiras da nossa
identidade. ]

CC60. Empresas e empresários no Brasil- séculos XIX e XX (SALA 330/
CFH)
BEAUCLAIR, Geraldo de. (Coord.) (UFF) Os Estaleiros do século XIX e a sombra de
Mauá.
GUIMARÃES, Carlos Gabriel. (UFF) O Império e os bancos comerciais do Rio de
Janeiro na Segunda metade o século XIX: os casos do Banco Mauá, MacGregor &
Cia., do Banco Rural e Hipotecário do Rio de Janeiro e do Banco Comercial e Agrícola.
PINEIRO, Théo Lobarinhas. (UFF) O Banco do Brasil e o Império

CC61. Personagens em fronteiras I (SALA 332/CFH)
MACHADO, Maria Helena Toledo. (COORD) (USP) Diário como fonte privada.
BATISTA, Raimunda de Brito. (UEL) Diários de um agrimensor.
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· DOMICIANO, Regina Maria Guarnier. (UEL) Tradução, análise e catalogação do
acervo de George Craig Smith.

Dia 29/07 - quinta-feira -14 hs
CCl. As fronteiras da sociedade oitocentista: cultura, educação e representação
social no Brasil Imperial. (SALA 02IFAPEU)
MAUAD, Ana Maria (Coord.). Asfronteiras da cor: imagem e representação social
na sociedade escravista imperial.
GRINBERG, Keila. Fronteiras da liberdade.
GOMES, Ana Lúcia de Abreu. As fotografias da coleção do Imperador: técnica
registrando outras modernidades.
MUAZE, Mariana. É desde pequeno que se reconhece o seu lugar: um estudo do
habitus das crianças de elite no Rio de Janeiro do Segundo Reinado.

CC2. Os anos 50 e a educação: intelectuais, instituições e pesquisas. (SALA 03/
FAPEU)
FREITAS, Marcos Cezar de (IFANIUSF) (Coord.) Metáforas da aceleração do tempo:
uma panorâmica do debate intelectual dos anos 50, no Brasil.
SALLES, Fernando Casadei .. Educação e industrialização no Estado de São Paulo:
década de 50.
WARDE Mirian Jorge. Cartografia Institucional e Cognitiva dos anos 50: educação
e pesquisa.
BONTEMPI Jr, Bruno. Laerte Ramos de Carvalho e a Universidade: análise dos
editoriais de O Estado de S. Paulo.
CC3. Interpretações do Brasil: da descoberta às descobertas. (SALA 05/ FAPEU)
KERN, Amo Alvarez (PUCIRS) (Coord) Descoberta e colonização do Brasil
Meridional: uma síntese sócio-cultural Iberoindígena.
GAUER, Ruth Maria Chiuó (PUCIRS) Na visão do escrivão da armada Portuguesa o
olhar do civilizado sobre a barbárie.
SILVA, Hélio R. S. (pUCIRS).A barbárie como categoria crítica à civilização européia
no Brasil do século XIX.
KERN, Maria Lúcia Bastos. Antropofagia: O mito fundador da identidade brasileira
e o projeto de modernidade para o país.
CC4. Corpo, artes e arquitetura na cultúra política do Brasil moderno. (SALA
06/FAPEU)
FLORES, Maria Bemadete Ramos (UFSC) (Coord.) Estética do corpo - Na invenção
do Brasil moderno.
CZESNAT, Ligia de Oliveira. Teatro das Máscaras: Di Cavalcanti e a cultura política
nos anos Vargas.
CASTRO, Eloah Rocha Monteiro de. Arquitetura e política cultural nos anos 30:
moderno / mecenato.
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LEHMKUHL, Luciene. Brasil: uma imagem além fronteiras.
CC5. Opinião pública, revolução e contra-revolução: a interpretação do
pensamento político na Europa moderna. (SALA 07IFAPEU)
CERQUEIRA, Adriano S. Lopes da Gama (coord.) Opinião pública e ação política.
OLIVEIRA, Josemár Machado de. Opinião pública e opinião popular no século XVllI
LOPES, Marcos Antônio. A história das idéias políticas: a contribuição de Quentin
Skinner.
MOTTA, Rodrigo P. Sá. Joseph de Maistre e o ideário da Contra-Revolução.
CC6. Fronteiras internas: descrições e visões zonas de imigração. (SALA 08/
FAPEU)
TRAMONTINI, Marcos Justo. (UNISINOS) (Coord.) A história do pioneirismo.
RAMOS, Eloisa H. Capovilla da Luz. (UNISINOS) Viagem no tempo e no espaço:
São Leopoldo como texto.
WITI, Marcos. Imigrantes e a escravidão nas colônias alemãs do litoral norte do Rio
Grande.
CC7. Formação: processo múltiplo em formas e parcerias. (SALA 05/CCJ)
SANDER, Cristiane (PUCRS) (Coord.). Formação de lideranças: a proposta da
Pastoral da Juventude.
VENTURIN, Teresinha (PUCRS). Competência, desafios à formação dafreira.
PINHEIRO, Leandro R. T (PUCRS). Trabalho voluntário e cidadania.
MADRUGA, Ana Paula B. V. (PUCRS). A formação de trabalhadores pela Escola
Parobé.
CC8. Os impressos e a configuração dos campos dos saberes e das práticas
pedagógicas. (SALA 01/ CA)
CARVALHO, Marta Maria Chagas de (Coord.). Pedagogia e impresso de destinação
pedagógica: Incursão nos domínios de história cultural dos saberes pedagógicos.
SGARBI, Antonio Donizetti (PUC-SP). Estratégias de conformação da Biblioteca
Católica do Centro D. Vital (1922-1928).
TOLEDO, Maria Rita de Almeida (PUC-SP ) Coleção atualidades pedagógicas:
estratégia de luta pelo projeto cultural dos "Renovadores".
CC9. A fotografia e a construção do real: estudos de casos. (SALA 06/CCJ)
SILVA, James Roberto(FAPESP) (Coord.). Imagem enferma: fotografia e texto nas
revistas médicas.
NEGRÃO, João Henrique Botteri. Mitos políticos e imagens da (Juerra Civil Espanhola
no período Vargas: (1936-1939).
CAVENAGHI, Airton José. (FAPESP) Imagens que falam: olhares fotográficos sobre
São Paulo (Militão Augusto de Azevedo e São Paulo Light and Power Co.), fins do
século XIX e início do século xx.
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MAGALHÃES, Fernanda Torres. Perfis de criminosos e crimes políticos no acervo
fotográfico do DEOPS-SP.

CC10. As faces da cidade: fronteiras abertas de uma estudo comparativo. (SALA
08/CCJ)
SERRAZES, Karina Elizabeth (Coord). Cidades: a memória da Revolução
Constitucionalista de 32 na cidade paulista de Batatais.
TONETTO, Sandra Márcia. Cidades: O governo de Getúlio Vargas e a lavoura de
café sob o olhar da imprensa ribeirãopretana (1930-1945).
CASTRO, Meire Cristina. Cidades: A economia informal em Ribeirão Preto (19301960)
CCll. Discurso, retórica e representações. (SALA 101/CCJ)
FONSECA, Francisco César Pinto da (FFLCH-USP). Entre o Público e o Privado: a
retórica liberal da imprensa.
SILVA, Letícia Nunes da (FFLCH-USP). Revista Realidade: um novo discurso
jornalístico.
JUNIOR, Walter Cruz Swensson (USP). A mensagem política do jornal Ultima Hora:
O nacionalismo getulista.
RODRIGUES, Gutemberg Alexandrino. Velho Brasil Jovem - O discurso enquanto
construção da imagem do menor.
CC12. Representações e práticas convergentes na construção da nação
republicana. (SALA 10S/CCJ)
MARTINS, Patrícia Carla de Melo (Coord) Confonnação feminina e educação.
BIANCO, Judite Elide Romero (UNESP). O paradigma liberal na política educacional
republicana.
TEIXEIRA, Wagner da Silva (UNESP). Os limites da cidadania na Primeira
República: a escola pública.
OLIVEIRA, Wilmar Antônio de (UNESP). Saúde pública e a construção do estado
republicano na Primeira República.
CC13. Uma experiência interdisciplinar: a organização dos acervos da Fundação
Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo -FPHESP. (SALA 106/CCJ)
SCHIAVO, Rita de Cássia Martinez Lo. (Coord.)
REGO, Daniela Leão; MARTINS, Jacira Berlinck e MOLINARI, Lilian Padilha. Guia
do acervo da Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo.
DIETRICH, Ana Maria, DONATELLI, Vanessa. O acervo fotográfico da Fundação
Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo.
TORRES, Maria Isabel Chiavini. Fontes históricas no acervo bibliográfico da
Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo.

CC14. Memória e gênero nos seringais do Alto Juruá - 1912-1943. (SALA 1071
CCJ)
WOLFF, Cristina Scheibe (UFSC) (Coord.) Relações de gênero e sustentabilidade
nos seringais do Alto Juruá.
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FERREIRA, Liliane Edira. Memória da crise - a vida no Alto Juruá de 1912 a 1943,
segundo seus moradores.
BOIANOVSKY, Nailor Novaes. A violência durante a crise da borracha: o registro
dos processos judiciais na comarca de Cruzeiro do Sul - AC, no período de 1912 a
1943.
CC1S. Catolicismo e sociedade no Brasil contemporâneo: da politização dos anos
sessenta à espiritualização dos anos noventa. (SALA DE EVENTOS DO CCE, N°
0003)
NEVES, Lucilia de Almeida (coord.) BICALHO, Solange. Ásperos Tempos:
catolicismo, cidadania e direitos.
TOSTA, Sandra de Fátima. Catolicismo, política e sociedade: tempos de politização e
tempos de espiritualização.
FERREIRA, Amauri C. GROSSI, Yonne. PASSOS, Mauro. A Igreja do outro lado do
espelho.
SANTIAGO, Carla Feretti.lgreja e cidade: o clero católico e problema da habitação
popular.
CC16. O mundo do trabalho nos séculos XIX e XX. (AUDITÓRIO DO CDS)
MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. (Coord.). Mulheres operárias no cotidiano
do trabalho em São Paulo: cenas da resistência feminina.
MOURA, Denise. (USP). Ética emotiva no cotidiano do trabalho.
MARTINS, Valter. (USP). Cotidiano no ventre da cidade.
BERTUCCI, Liane Maria. (UNICAMP). Vinho e cachaça. Alcoolismo e militância
operária em São Paulo no início do século xx.
CC1'. Per....s: personagens na bruma espessa da modernidade. (SALA 1011001/
CSE)
VARGAS, Cláudia Regina (Coord.). Bento de Abreu: a construção de uma personagem
nafronteira entre a biografia e a história.
LIMA, Glaura Teixeira Nogueira. Domingos Zema: um agente modernizador a caminho
das águas de Araxá.
SILVA, Rogério Souza. A travessia da terra do Sol: Deus e o Diabo na alma de Antônio
Conselheiro.
PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. O homem, a arte e a cidade: Joaquim Macedo Bittencourt
à imagem e semelhança de Ribeirão Preto na era do café( 1892-1920).
CC1S. Discursos pedagógicos: gênero e subjetividade nos projetos modernizadores
no início do século. (SALA 102/004 -CSE)
OLIVEIRA, Ricardo Santa Rita. (UNICAMP) (Coord.) lnsttução pública e gênero.
STEPHANOU, Maria (UFRGS). Modernidade e técnicas de vida: práticas da medicina
social nas primeiras décadas do século.
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DELGADO, Andréa. Destino de gênero: A educação de mulheres na Escola Feminina
de Artes e Ofícios Santa Terezinha (Santa Maria-RS / 1923-1942).
CC19. Florianópolis: perUs urbanos (imagens de uma cidade partida). (SALA
104/007/CSE)
FALCÃO, Luiz Felipe. A outra guerra (a imprensa e a Grande Guerra de 19391945).
PEREIRA, Lucésia. Uma ponte para muitas cidades.
PEREIRA, Giovana Callado. O corpo no espelho: a construção da identidade das
elites de Florianópolis no limiar do século Xx.
CC20. Sob o signo da revolução: a esquerda armada no Brasil - anos 60 e 70.
(SALA 105/008/ CSE)
STADNIKY, Hilda Pívaro (Coord.)
CUNHA, Maria de Fátima (VEL) A esquerda annada e as mulheres - Brasil anos 60-70.
LIMA, Ruth Ribeiro de (VEM) Mulher x luta armada: um tema à procura de
pesquisadores.
DIAS, Reginaldo (VEM) Memória e história na experiência da ação popular.
CARDOSO, Luceleide Costa (UNICID) Imaginário político de 64: memória e
historiografia.
CC21. Sertões: a produção de fronteiras para a nação. (SALA 106/0091 CSE)
BARBOSA, Ivone Cordeiro. (Coord.) (UFC). Situações fronteiriças: a produção do
sertão na literatura do século XIX.
MACIEL, Laura Antunes. (UNESP/Assis). Amansando sertões.
GALETTI, Lylia da S. Guedes. - (UFMT-USP). Desertos de civilização, reservas de
brasilidade: O Brasil Central na perspectiva de viajantes nacionais.
SILVA, José Maria de Oliveira. (UFSe). Um rio sem história.
CC22. Ditadura e transição no Brasil: o Um do Regime Militar. (SALA 125/2061
CSE)
SILVA, Francisco Carlos T. da (Coord.). Ditadura e memória no Brasil.
CARVALHO, Alessandra.1984: O fim da Ditadura Militar - civis e militares na batalha
da transição.
QUADRAT, Samantha VlZ. Os órgãos de informações e o processo de abertura no
Brasil.
CC23.Tramas e dramas masculinos. (SALA 126/2071 CSE)
VIEIRA Jr, Antônio Otaviano (UFPAlUSP) (Coord.) Pai, marido e sedutor: o masculino
em questão no Ceará colonial (1750-1822).
GONÇALVES, Teima Amaral. E o casamento, como vai? Um estudo sobre as relações
de conjugalidade em camadas médias urbanas.
CANCELA, Cristina Donza (UFPA).De não se pedreiro e outras histórias: as relações
amorosas e sexuais dos homens pobres em uma cidade da Amazônia.
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CC24. Fronteiras imaginárias da civilização 11: representações artísticas e
arquitetônicas. (SALA 127/209)
SANTOS, Afonso Carlos Marques dos (Coord) (UFRJ). Do ideal ao projeto:
neoclassicismo e questão civilizatória no Brasil do século x/x.
TELLES, Angela Maria Cunha da Motta. A "Marcha Civilizadora" nos trópicos:
percalços e particularidades - Grandjean de Montgny, as festas reais e a Praça de
Comércio.
CANANO, Pablo (UFRJ/). Fabricando a história: os três corpos do Rei.
KESSEL, Carlos. Estilo, discurso, poder: arquitetura neocolonial no Brasil, /9/4/946.
CC2S. Personagens em fronteira (11). (TEATRO DA IGREJINHA)
MOTT, Maria Lúcia de Barros. (Coord.). Uma médica em São Paulo na virada do
século.
LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. Entre o público e o privado.
PAULILLO, Maria Célia Rua de Almeida. A trajetória intelectual e literária de Afonso
Schmidt.
CC26. Fronteiras e populações no sul do Brasil no século XIX: imaginário e
vivências. (SALA 128/210/ CSE)
CUNHA, Jorge Luiz da.(Coord.). A imigração e a colonização alemã no Rio Grande
do Sul do século X/X: Fronteiras em transformação.
WITTER, Nikelen Acosta. A doença como fronteira: o interior do Rio Grande do Sul
nos oitocentos.
FARIN ATTI, Luís Augusto Ebling .. De fronteira política à fronteira agrária: criadores
e lavradores na região central do Rio Grande do Sul (século X/X).
CC27. Reflexões sobre história e historiografia do tempo presente. (SALA 129/
211/ CSE)
ELMIR, Cláudio Pereira (ULBRA/UNISINOS) (Coord.). lacques lulliard e a história
do tempo presente: o ensaísmo no limite entre o jornalismo e a história.
GUTFREID, Ieda (Unisinos) As crônicas de Décio Freitas: o articulista historiador e
a História no tempo presente..
PADRÓS, Enrique Serra. (UFRGS) Anistia, anestesia, amnésia - tempo presente e
memória histórica na América Latina.
CC28. Pesquisas em ensino de história e história da educação no Rio Grande do
Sul. (SALA 02/CA)
BERGAMASCHI, Maria Aparecida (UFRGS) (Coord.). Ensino de história da
educação.
TRENNEPOHL, Vera Lucia (UNIJUÍ) O ensino de história em questão: Os caminhos
de uma experiência.
HELFER, Nadir Emma (Universidade de Santa Cruz do Sul -' UNISC - RS).
Concepções de mundo presentes no ensino de história, de 5 a a 8 a séries, nas escolas
estaduais da 6 a De - Rs (1961-1990).
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LENSKIJ, Tatiana (UNIVATES) Fronteiras? Só aquelas que a gente quiser! O uso
das NTIC na educação histórica e nl.1 planejamento de ensino.

CC29. O outro lado da fronteira: gênero, servidão e cultura. (SALA 03/ CA)
ZULIANI, Fabiana de Mello (Coord.). A problemática das fronteiras na Geografia de
Estrabão.
ZULIANI, Fabiana de Mello. A fronteira de tensão espartana.
SANTOS, Andrei de Sousa. Afronteira do público e do privado: o espaço e as questões
de gênero na Atenas Clássica.
CC30. Marchas para o oeste. (SALA 04/ CA)
CHAUL, Nasr Fayad (Coord.)
BORGES, Barsanufo Gomides . A expansão da fronteira agrícola em Goiás.
SANTOS, Noé Freire. Imagens da nação: entre o passado e o futuro.
SILVA, Luís Sérgio Duarte da. A refundação do Brasil e a construção de Brasília:
assunção da brasilidade e a ocupação do limite como centro.

CC31. Arquivos e memória: a tensão entre o nacional e o regional. (SALA 05/
CA)
GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal (Coord.) (UERJ). Memória e história na
produção historiográfica: a Revista do IHGB.
WOLFF, Tonia Catia Brilhante (UERJ). o revisionismo bibliográfico do Arquivo
Nacional.
FRANÇA, Miriam de (UNI -RIO) O Arquivo Nacional sob a égide de Vilhena de Moraes
.FERRÃO, Luiz Felipe Vieira (UERJ). As tensões entre regional e nacional: o Instituto
Arqueologico e Geografico de Pernambuco.
CC32. Imagens e representações na cultura brasileira. (SALA 06/ CA)
BARROS, Orlando de (Coord.) (UERJ). A Imagem como documento histórico.
LIMA, Madalena Quaresma (UERJ). Valongo: um mercado de escravos em três
imagens.
CARNEIRO, Glauco (UERJ). "Tropicália" : questão de método.
CC33. Fronteiras e catolicismo no Brasil: evangelização e crise da cristandade.
(SALA 08/CA)
GOMES, Francisco José Silva (Coord.)
OLIVEIRA, Anderson José Machado de (UERJ/UFF) Os "Santos Pretos" Carmelitas:
o culto a Santo Elesbão e Santa Efigênia e a catequese dos "homens de cor" Brasil
Colonial - Séc. XVIII
RODRIGUES, Cláudia (UFF) O "processo de secularização" das atitudes diante da
morte no Rio de Janeiro Oitocentista.
SILVA, Edson Armando (UEPG/UFF). Projeto territorial franciscano.
CC34. Fronteiras e representações na América Latina. (SALA 09/ CA)
AZEVEDO, Francisca Lúcia Nogueira de (Coord.) (UFRJ/PEA/PPGHIS). Fronteiras em
conflito: A vinda da famz1ia real portuguesa para o Brasil e a questão da fronteira sul.
SÁ, Eliane Garcindo de (UERJ/PEAlPPGHIS). Etnias, regiões e identidade: as
fronteiras das Américas.
56

WANDERLEY, Marcelo da Rocha (UFRJIPEA). Fronteiras historiográficas - Brasil
e América Hispânica.
FREITAS, Patrícia (UFRJIPEAlPPGHIS). Gênero e fronteira: mães, mulheres e
amantes - o perfil da índias no vice-reinado do Peru nos séculos XVI e XVII.
CC35. Imagens de região: a construção histórica de fronteiras regionais. (SALA
10/CA)
NEVES, Frederico de Castro. (UFC) (Coord.). Os saques no nordeste: invenção de
identidades políticas regionais.
ALBUQUERQUE Jr, Durval Muniz de. Limites do mando, limites do mundo: a relação
entre identidades de gênero e identidades espaciais no nordeste do começo do século.
MACÊDO, Muirakytan Kennedy de.A penúltima versão do Seridó - espaço e história
no regionalismo Seridoense.
ANDRADE, Celeste Maria Pacheco de. Bahias de Amado: a ficção fundando uma
outra geografia.
CC36. Circulação de idéias: livros e relações culturais. (SALA I1/CA)
FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da C. Ferreira (Coord) (UERJ/IFCH).
Cândido Mendes de Almeida e os livros.
MOREL, Marco. (UERJ). Livraria e Revolução nas prateleiras da Rua do Ouvidor: o
caso ee Pierre Plancher nos anos 1820.
LESSA, Mônica Leite (UERJ). Relações culturais franco-brasileiras ( 1986 - 1934 ).
NEVES, Lúcia Maria Bastos P. das (UERJIIFCH). Leituras proibidas: o mundo luso
brasileiro, 1795-1821.
CC37. As fronteiras na questão nacional. (SALA 121 CA)
FONTES, Virgínia (Coord.). (UFF). O espaço da história: a construção defronteiras.
SOUZA, Antonio Cícero Cassiano (UFF/FEUC). PCBIPTB: questão nacional e guerra
fria.
RABELLO, Antonio Claudio Barbosa (UFR). A produção da região: fronteira noroeste
( 1950-60).
ALMEIDA, Gelsom Rozentino de (UFF). O PT e a questão nacional.
CC38. Discursos da modernidade: vozes, escritos e projetos no Brasil republicano.
(SALA 13/CA)
PEREIRA, Robson Mendonça (Coord.). Poder local e autonomia municipal no regime
republicano: o caso de Batatais.
SILVEIRA, Edvanir Maia da. A resistência conformada.
AZEVEDO, Veruschka de Sales. Ócio nas terras de negócio do café.
CC39. História e educação ambiental: o papel do professor da história na
percepção do ambiente. (AUDITÓRIO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL)
SILVA, Maria Amélia Gonçalves da (Coord.). História e meio ambiente:
MACHADO, Joice Rosa. O vandalismo no meio escolar: educação ambiental e história
- uma alternativa?
SILVA, Claudionir Borges da. A ecomuseologia e a educação patrimonial.
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CC40. Liturgias políticas na experiência festiva Iberoamericana, XVIII-XIX.
(SALA H ..LAUS - BIBLIOTECA CENTRAL)
ALMEIDA, Jaime de (UnB) (Coord.). Festas urbanas: teatro e objeto dos conflitos
da memória política. Popayán, 1780-1851.
SOUZA, Iara Lis F. S. C. (UNESP). Aclamação de D. João VI: a linguagem do poder.
KANTOR, Iris (USP). A transgressão formalizada: entradas episcopais na capitania
de Minas Gerais (1744 e 1748).
CC41. Conflitos sagrados: novos estudos de história social da religião no Brasil.
(AUDITÓRIO DA ENGENHARIA MECÂNICA)
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de (UFPA/UNICAMP) (Coord.). O Papa contra os
modernistas: a divulgação da encíclica Pascendi Domini gregis em São Paulo nas
primeiras décadas do século xx.
MOLINA, Sandra Rita (UNICAMP). Na dança dos altares: a Ordem do Carmo e a
Irmandade da Boa Morte entre o poder a sobrevivência - Rio de Janeiro no século
XIX.
SARGES, Maria de Nazaré (UFPA).O velho intendente na corte do céu: festas religiosas
e relações políticas em Belém do Pará, 1895-1905.
MARTINS, Karla Denise (UNIFAP). O navio de Deus: o Crisóstomo de D. Macedo
Costa e a integração religiosa da Amazônia.
CC42. História intelectual: razões práticas e práticas teóricas. (SALA DE VÍDEO
DO DSS/CSE)
SILVA, Helenice Rodrigues da Silva (Coord.)
LOPEZ, André Porto Ancona.
BEGA, Maria Tarcisa Silva.

CC43. Diretrizes, parâmetros e o ensino de história. (AUDITÓRIO no CADI
CSE)
FARIAS Neto, José Miguel (USP) (Coord.) Problemas gerais de concepção das
reformas.
CERRI, Luis Fernando (UNICAMP) Currículos e Diretrizes Nacionais de história e a
formação do professor.
MUNHOZ, Sidnei (Universidade Estadual de Maringá) Ensino, cidadania e mercado.
CC44. Indigenismo e história indígena na América Latina. (AUDITÓRIO DO
CTC)
ROCHA, Leandro Mendes (coord.)Asfronteiras e os índios.
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BITTENCOURT, Libertad Borges. Movimentos indígenas na América Latina.
RAMOS, André Raimundo Ferreira A disputa pelos braços e a reconstrução das almas
: sertanistas e missionários entre os Mundurukú (Pará, 1910-1957).
CC45. Idade Média: vivências cristãs de fronteiras. (AUDITÓRIO DO CCS)
SANTOS, Dulce Oliveira Amarante dos (coord.) O milenarismo na poesia satírica
dos cancioneiros galaico-portugueses no século Xl11.
DUARTE, Teresinha Maria. Clara de Assis e a presença feminina no movimento
franciscano.
CC46. A presença do popular na Arte Contemporânea. (AUDITÓRIO DO CSE)
RAMOS, Alcides Freire (coord.). "Cinco Vezes Favela ": discutindo o cinema popularrevolucionário.
BONATI, Dulcina. João do Rio, um cronista popular em meio aos limites da
modernidade.
MENEZES, Marcos Antonio de. A dessacralização da vida e da arte: Baudelaire e o
século XIX. TELLES, Narciso. Rastreando Indícios: os artistas de rua na cidade do
Rio de Janeiro ( 1850-1900).
CC47. Pontos extremos: a modernidade na fronteira da nação. (AUDITÓRIO
DA REITORIA)
DUTRA, Eliana De Freitas (coord.) A Fronteira como emblema da nação no Almanaque
Brasileiro Garnier.
JUNQUEIRA, Mary Anne. O mito da fronteira e a construção da nação norteamericana no século XIX.
STARLING, Heloisa Maria Murgel.A Fronteira como forma de experiência em Grande
Sertão: Veredas.
ANASTASIA, Carla Maria Junho. A construção da Nação e a morte da cidadania.
CC48. Sociedade e família: reelaboração de traços culturais. (AUDITÓRIO DO
CED)
ARANTES, Luiz Humberto Martins (coord.). Dramaturgia de Jorge Andrade:
sociedade urbana, sociedade plural.
VASCONCELLOS, Marcia Cristina de. A família escrava como caminho para a
preservação de traços culturais.
BORGES, Valdeci Rezende. Os Fluminenses oitocentistas e os arredores do mar.
NUNES, Renata de Cássia. Momentos Dionisíacos: A sociabilidade masculina dos
bares de Franca nos anos 70.
CC49. Violência, criminalidade e contmle social. (SALA 302/CFH)
BRETAS, Marcos Luiz (coord.)Crime e escravidão: um balanço.
VELHASCO, Ivan de Andrade. Violência e criminalidade em uma perspectiva
histórico-comparativa: demarcando o território.
CARDOSO, Maria Tereza. O avesso da ordem.
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ANDRADE, Marcos Ferreira de. Rebelião escrava na comarca do Rio das Mortes,
Minas Gerais: o caso Carrancas.
CC50. Relações familiares e parentesco no sudeste escravista. (AUDITÓRIO
ELKE HERING -BIBLIOTECA CENTRAL)
BRUGGER, Silvia Maria Jardim (coord.).
SILVEIRA, Alessandra da Silva. O amor possível: um estudo sobre o concubinato e o
divórcio entre homens pobres no Rio de Janeiro emfins do período Colonial.
FERREIRA, Roberto Guedes. Parentesco e compadrio entre escravos dafreguesia de
São José do Rio de Janeiro (século XIX).
CC51. História, cultura e imagens. (SALA 331/CFH)
BORGES, Maria Eliza Linhares (Coord). Imagens cartográficas: o uso da cartografia
como fonte para a história.
OLIVEIRA, Cláudia Maria Silva de. História e imagem: o lugar da fotografia na
pesquisa histórica.
FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. A imagem como documento: o ensino de história
e os cartões postais.
CC52.Análise do discurso, práticas normativas e representações da memória em
Cuba no século xx. (SALA 330/CFH)
FERNÁNDEZ, Juan Jorge. Avaliação lingüística de fontes históricas no Caribe Insular.
CABRERA, Isabel Ibarra. Cuba: o declínio do carisma.
RABELO, Danilo. Havana e Cidade de Goiás: uma história comparada sobre a
normalização dos papéis sociais e dos costumes.
SCARAMAL, Eliesse. Fronteiras da lei: imigrações e direito do trabalho em Cuba
( 1908-1914).

CC53. Representações: memória, família, imagens e política. (SALA 30l/CFH)
MOREIRA, Cleomar de Oliveira. Dinâmica Goiânia, outros 'heróis'.
GOMIDE, Cristina Helou. Da cidade de Goiás a Goiânia - a transferência dos
poderes.
MOREIRA, Gleidson de Oliveira. As imagens de Goiânia.
OLIVEIRA, Eliezer Cardoso de. 'As imagens' de Goiânia
CC54. O socialismo contemporâneo na fronteira da restauração do capitalismo:
Cuba e URSSIRÚSSIA. (AUDITÓRIO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO)
SEGRILLO, Ângelo. O socialismo contemporâneo na fronteira da restauração do
capitalismo. BARÃO, Carlos Alberto. O socialismo contemporâneo na fronteira da
restauração do capitalismo.
REIS FILHO, Danid Aarão. O socialismo contemporâneo nafronteira da restauração
do capitalismo.
COSTA, Izabel Cristina Gomes da. O socialismo contemporâneo na fronteira da
restauração do capitalismo.
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CC55. Ocupação e colonização do centro oeste (1850-1980). (SALA 320/CFH)
DOLES, Dalisia Elizabeth Martins (Coord.).Ocupação e colonização do centro oeste
(J 850-1980).
SILVA, Edma José. Sesmarias: capitania de Goiás: 1726-1770.
AGUIAR, Maria do Amparo Albuquerque. Goiás: Análise dos levantamentos de
registros Paroquiais de Terras -1854/1859.
CC56. Importância e preservação do patrimônio histórico. (SALA 303/CFH)
AMARAL, Wilma Isabel Fagundes (Coord.) "Descaso": a realidade do Casarão da
FAFIL. BARBOSA, Carla Cristina. Histórico: Patrimônio - uma necessidade de
continuidade.
CARNEIRO, Elizabete Barbosa. Importância da preservação.
RODRIGUES, Rejane Meireles Amaral. Evolução social e transformações urbanas
provocadas sem preservação patrimonial.
CC57. Relação ensino pesquisa: um estudo sobre o desenvolvimento da noção de
temporalidade histórica nas crianças. (SALA HENRIQUE FONTES BIBLIOTECA CENTRAL)
SIMAN, Lana Mara de Castro (Coord.). O desenvolvimento do raciocínio histórico:
uma revisão das perspectivas de ensino na Escola Elementar.
DUTRA, Soraia Freitas. O desenvolvimento do raciocínio histórico: referenciais de
temporalidade e causalidade histórica nascCrianças.
COELHO, Araci Rodrigues. As intervenções pedagógicas e a construção do
conhecimento e raciocínio históricos.
SILVA, Roseli Correia da. Pesquisa ação: desafios.
CC58. Imigração italiana. (SALA N° 130 / CCE)
SERPA, Ivan Carlos (Coord.) Imigrantes italianos no Vale do ltajaí-Mirim.
BERTOLlNI, Honório. Descendentes de italianos em Brusque na década de 30: o desafio
de não ser Brasileiro.
NIEBURH, Marlus. Imigração italiana: uma experiência em educação, memória e
cultura.
CC59. História das Populações Nativas: Reflexões e Prática. ( AUDITÓRIO DA
FAPEU)
CALEFFI, Paula (Coord.). Indio e cidade. Terena em Campo Grande: um estudo de
caso.
MUSSI, Vanderléia Paes Leite. A dinâmica da organização social Terena no espaço
urbano.
BRAND, Antônio Jacó. (UCDB/UNISINOS) . História indígena: cuidados
metodológicos na leitura e interpretação das falas indígenas no contexto de pesquisas
com história oral.
ALTMANN, Werner. A rebelião indígena de Chiapas.
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CC60. História e poder: a cultura do autoritarismo. (SALA 335/CFH)
VIEIRA, Vera Lucia. (Coord.). Representações sobre o trabalhador brasileiro na ordem
conservadora de 30 a 50.
RAGO, Maria Aparecida de Paula. A cultura política do autoritarismo na década de
30: a herança industrialista de Amadeu Amaral~
SUASSUNA, Clara. História e poder: conflitos políticos na Paraíba - 1920/30.
FLÓRIO, Marcelo. A nova história política: os caminhos de uma escrita
historiográfica.
Dia 30/07 - sexta-feira -14 hs
CC!. Organização de acervos e instrumentos de pesquisas: novas fronteiras para
o historiador. (sala 02/FAPEU)
FREITAS, José Vicente de. (FURG) (Coord.) Instrumentos de pesquisa enquanto objeto
da iniciação na investigação científica.
CACHAFEIRO, Manolo Silveiro. (UFRGS-DMAEIPMPA) O acervo documental
de saneamento: novas possibilidades para o estudo da cidade.
FALCI, Miridian Britto Knox (UNI OESTE) Centro de dementação universitário e
história regional: a experiência do CEPEDAL
GRASSI, Gilberto. A constituição de um centro de documentação: a experiência do
CD-AlB/PRP.
CC2. Transpondo a última fronteira catarinense. (AUDITÓRIO DO CED)
NODARI, Eunice Sueli. (UFSC) (coord.) A última fronteira: a "construção" do Oeste
de Santa Catarina.
VIEIRA, Alexandre Sardá. (UFSC) Educação formal no município de Chapecó: 19301945.
WERLE, André Carlos. (UFSC) A atuação da Volksverein na colonização do Oeste
Catarinense
BRANCO. Juçara de Souza Castello. (UFSC) Alemães em Lages: uma página da
História que não foi contada.
CC3. Periódicos. (AUDITÓRIO DO CFH)
VILELA, Marize Carvalho (PUC). Virando as páginas ... e revendo a história da
educação.
LARIZZATI, Dóris Sathler de Souza (PUC/SP). Referenciais metodológicos na
pesquisa com Jornais.
SGARBI, Antonio Donizetti (pUC). Escolanovismo católico construído na CCBE,
divulgado pela Revista Brasileira de Pedagogia.
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DANTAS, Andréa Maria Lopes. Crônica de uma reforma anunciada: uma análise da
seção estudos e debates da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos - Rbep nos
anos de 1961/1962 e 1972/1973.
.
CC4. Corpo e representação. (SALA 302/CFH)
IUSKOW, Cristina (Coord.). Brasilidade e embelezamento: o canto orfeônico e a
assepsia dos gestos corporais.
BRAUN Neto, Francisco A. Fronteiras do corpo: modernidade e eugenia em ltajaí SC, nos anos 20 e 30.
FORNAZARI, Luciana Rosar. Imagens de homens, imagens de mulheres: a
constituição da diferença entre os gêneros na publicização dos corpos pela imprensa
1946-1960.
CC5. Fronteiras: confrontações de experiências e lutas de conquista. (SALA 303/
CFH)
STADNIKY, Hilda Pívaro (Coord.) Pioneirismo e trabalho na fronteira agrícola: a
representação da igualdade no processo de colonização do Norte do Paraná.
PERARO, Maria Adenir (UFMT) O viver nafronteira oeste: itinerância e adversidades.
COSTA, Maria de Fátima (UFMT) Fronteiras luso-castelhanas na América
setecentista: a criação do Pantanal.
CC6. Fronteiras do moderno: aspectos do republicanismo contemporâneo.
(AUDITÓRIO DA FAPEU)
JASMIN, Marcelo Gantus (Coord.) Aristocracia, democracia e participação: Alexis
de Tocqueville.
CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Tradição republicana brasileira: André
Rebouças. STARLlNG, Heloisa Maria Murgel. Narrativa de fundação, imagem de
barbárie: Hannah Arendt. MIRANDA, Wander Melo. Comparativismo literário,
pluralidade republicana e valor cultural.
CC7. Fronteiras na região platina: circulação comercial, de idéias e olhar europeu.
(SALA 03IFAPEU)
MOREIRA, Marli Merker (UNISINOS) (Coord.). Relatos de viagens na expansão de
fronteiras européias na Região Platina: o olhar imperialista de Geoffroy Daireux.
SCHEIDT, Eduardo (UNISINOS). A fronteira platina como espaço de intercâmbios
de idéias na época da Revolução Farroupilha.
RANSOLIN, Antonio Francisco (UNISINOS). Ferrovias no contexto platino.
CC 8. A "Escola da Praça" na encruzilhada das fontes. (SALA 05IFAPEU)
OLIVEIRA, Mirtes Marins de. Imagem e história nas fotografias do Album
Photographico da Escola Normal 1895.
BREU, Ailton Bustamante. Cinema educativo na "Caetano de Campos".
BARLETTA, Jacy Machado. Proposta de organização de arquivos escolares: A Escola
Caetano de Campos como Modelo.
GUIMARÃES, Giovanni Horácio. Música, espaço e tempo no jardim de infância anexo
à Escola Normal de São Paulo.
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CC9. Os anos 30 e a crise mundial: política, economia e sociedade. (SALA 06/
FAPEU)
FONSECA, Francisco César Pinto da (Coord.). Anos 30 liberalismo versus
intervencionismo.
CRIPA, Ival De Assis (USP). O Sexênio cardenista ( 1934-1940): Um "welfare state"
latino-americano?
FRANZINI, Fábio (FFLCH-USP). Os anos 30 e as raízes do país do futebol.
ARRUDA, Marcelo Pedro de. (USP). A construção política do santuário de Nossa
Senhora de Aparecida do Norte: análise das relações entre a hierarquia da Igreja
Católica e o Estado Liberal Brasileiro (1930-1980).

CCIO. Fronteiras: 'entre história e literatura. (SALA 07IFAPEU)
ESPIG, Márcia Janete (Coord.). Fronteiras entre história e literatura: As representações
literárias sobre o movimento do Contestado (1912-1916).
ORLANDI, Adriana (UFRGS). Da Relação entre história e literatura: um estudo
sobre a representação da experiência imigratória e do imigrante italiano do Rio Grande
do Sul na obra literária Nanetto Pipetta de Aquiles Bernardi.
OLIVEIRA, Anelda Pereira de (UFRGS) Mulher Fim de Século: A visão de um cronista.
EZEQUIEL, Márcio. Literatura de viagem: Fronteira entre o ficcional e o histórico.

CCll. Ocupação e conflitos no sul do Brasil: a construção de uma identidade
lusitana. (SALA 05/CCJ)
NEUMANN, Eduardo (Coord.) (UFRGS). Primeiros povoadores de Porto Alegre
( 1732/1777).
AREND, Silvia Maria Favero (UDESC). Uma tranqueira (quase) Invicta": os militares
na Ilha de Santa Catarina (1750-1830).
KUHN, Fábio (UFRGS) A fronteira em movimento: a dominação espanhola no Rio
Grande do Sul (1763-1776).

CCI2. Letras e falas amazônicas: estudos em história social da linguagem. (SALA
06/CCJ)
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de (UFPAlUNICAMP) (Coord. ) Fagulhas futuristas:
formas da história e renovação literária na Amazônia dos anos 20.
BENTES, Anna Cristina (UFPAIUNICAMP). A construção narrativa: discurso e
linguagem em histórias orais da Amazônia.
FURTADO, Marli Tereza (UFPAlUNICAMP). Belém do Pará em romance: história,
linguagem e literatura em Dalcídio Jurandir.
BATISTA, Alessandra Sodré (UNICAMP). Sotaques carnavalescos: regionalismo e
identidade nacional na Amazônia na década de 20.

CCI3. Tensões na cristandade medieval. (SALA 08/CCJ)
GOMES, Francisco José Silva (Coord.)
BIABINI, Daniela (UFF). O casamento e o encontro de culturas na Gália merovíngia,
no século VI.

64

FERNANDES, Fabiano (UFF). Terra, poderes e conflitos em uma região de fronteira:
a Ordem do Templo em Portugal do século XII.
TÔRRES, Moisés Romanazzi (UFF). O poder real e os reinos nos séculos XIV e xv.
CC14. Aldeamentos indígenas: perspectivas históricas e antropológicas.
(AUDITÓRIO DA REITORIA)
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Aldeamentos indígenas no Rio de Janeiro:
funções e significados ao longo do processo de colonização.
NOELLI, Francisco Silva. Os Aldeamentos jesuíticos do guairá e a "Classificação
Guarani" das doenças epidêmicas introduzidas pelo europeus no século XVII.
SILVA, Isabelle Braz Peixoto da. Aldeamentos indígenas no Ceará: do período
pombalino à extinção.
MONTEIRO, John M. A memória dos aldeamentos paulistas.
CClS. História e teatro: fronteiras. (SALA 1011 CCJ)
RABETTI, Maria de Lourdes. História do teatro e matrizes culturais: transculturalismo
e comicidade no universo do teatro popular no Brasil.
MOREL, Marco. Nas fronteiras do espaço público: teatro e política na Corte Imperial.
FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da Cruz. Censura e teatro: os textos teatrais
e seus limites no século XIX.
CC16. Cidade, cultura e novas sensibilidades: imagens do moderno. (SALA 1051
CCJ)
SOUSA, Fábio Gutemberg R.B. de (Coord.)
SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa de.
ARANHA, Gervácio Batista.
CC17. Fronteiras imaginárias da civilização I: história e literatura. (SALA 1061
CCJ)
MOTA, Maria Aparecida Rezende (Coord) (UFRJ//PROCULT). Romance e história
na geração de 70 brasileira e portuguesa: territórios discursivos,fronteiras e impasses.
CANDIDO, Daniela Mateus Duarte. O papel da educação cívica na obra de Coelho
Neto.
SANTOS, Fabio Muruci Dos (PROCULT/UFRJ/). O Rio de Janeiro das crônicas de
Machado de Assis.
OLIVEIRA, Ricardo De (PROCULT/UFRJ/). Sertão e Nação na fronteira entre o
mito, a memória e a história.
CClS. No tempo do desenvolvimentismo: os disseminadores e suas idéias.(SALA
107/CCJ)
DANTAS, José Adalberto Mourão (Coord.) No tempo do desenvolvimentismo: os
disseminadores e suas idéias
REIS, Gerado Antonio dos. No tempo do desenvolvimentismo: os disseminadores e
suas idéias
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ABRAHÃO, Cinthia. No tempo do desenvolvimentismo: os disseminadores e suas
idéias
CC19. Tropeiros e agricultores no contexto da economia de mineração - Goiás no
séc. XVIII. (SALA DE EVENTOS DO CCE N° 0003)
ROCHA, Leandro Mendes (Coord.)
RODRIGUES, Vaniusa Teresinha. O processo de ocupação de Goiás no Séc. XVlIl
CARVALHO, Héllen Batista .Cultura material e vida cotidiana nos sítios de agricultura
no Julgado de Santa Cruz de Goiás nos séculos XVIII e XIX.
CALLEFI, Gislaine Valério de Lima. As relações sócio-econômicas na estrada das
tropas no Julgado de Santa Cruz de Goiás nos séculos XVIII e XIX.
CC20. Campinenses contam sua história. (SALA 101/001/ CSE)
GURJÃO, Eliete de Queiróz.
ARAÚJO, Matha Lúcia Ribeiro .
AMORIM, Leonília Maria de .
CC21. Os Movimentos e suas potencialidades como fontes históricas: ampliando
as fronteiras da sala de aula. (SALA 102/004/ CSE)
VINHAES, Eliana. Fazenda Resgate: uma excursão dirigida.
OLIVEIRA, Anderson. A cidade-sala de aula: possibilidades de exploração dos
monumentos imperiais no Rio de Janeiro.
ARAÚJO, Helena. A construção das noções de tempo e espaço no ensino fundamental
e médio: possibilidades a partir do trabalho com monumentos.
CC22. Ensino de história: políticas públicas e aprendizagem. (AUDITÓRIO DO
COLÉGIO DE APLICAÇÃO)
ABUD, Katia Maria (USP) (Coord.) O ensino de historia na perspectiva do processo
de aprendizagem escolar.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora M.S. (UFPr). O conteúdo e o ensino de história:
construindo a sala de aula como espaço do conhecimento compartilhado.
ZAMBONI, Emesta (UNICAMP). Avaliação do ensino de história no processo de
aprendizagem escolar e das políticas.
CAINELLI, Marlene Rosa (UEL). Os conteúdos do ensino de história e o sentido do
passado.
CC23. Urbanização e exclusão social. (SALA 104/007/ CSE)
SILVA, Rogério Souza (Coord.). O enigmático espaço urbano do Belo Monte.
PAZINI, Rodrigo Ribeiro. Fluidez e ambiguidades urbanas em Ribeirão Preto durante
a República Velha: a haussmanização na administração de Joaquim Macedo
Bittencourt (1911-1920).
SILVA, Benedita Luiza da. Missionárias do sexo: prostituição e processo civilizador
em uma cidade do interior paulista na República Velha.
SILVEIRA, Edvanir Maia da Exclusão e modernidade: o repensar de um conceito.
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CC24. Fronteiras entre história, educação e memória. (SALA 01/ CA)
LEAL, Elisabete (Coord.) (Centro Universitário La SaBe) A escola na cidade: um
lugar de memória.
METZLER, Ana Maria Carvalho. Na fronteira entre o conhecimento específico e
pedagógico.
AVANCINI, EIsa. Ensino de canto orfeônico e identidade nacional dos anos 30 aos
50.

CC25. Aspectos da história operária: entre o público e o privado. ( SALA 104/
007/CSE)
BILHÃO, Isabel Aparecida (Coord.).Aspectos da vidafamiliar e da militância operária
de Zenon de Almeida.
SCHMIDT, Benito Bisso. Carlos Cavaco: um galã no movimento operário gaúcho.
SILVA, Maria Amélia Gonçalves da.. Entre a anarquia e o silêncio: a trajetória de
Elisa Hedwig Augusta.

CC26. Os comunistas em Goiás - 1945/1964. (SALA 105/008/ CSE)
POLONIAL, Juscelino Martins. Resgate da memória de um grupo social: os comunistas
em Goiás.
SILVA, Edma José da. Os comunistas em Goiás -1945/1964
VAZ, Ronaldo. Resgate da memória de um grupo social: os comunistas em Goiás

CC27. Exercícios de compreensão de paisagens culturais. (SALA 106/009/ CSE)
GOMES, Edvânia Tôrres (coord.)
CAMPOS, Heleniza Á vila. Velhas e novas fronteiras em paisagens portuárias: Recife
entre outras histórias.
BRESSANIN, Marcelo. Asfronteiras do urbano: São Paulo, 1765-1822.

CC28. Religiosidade Afro -Catarinense : abertura para o diálogo. (SALA 125/
206/CSE)
CAMARGO, Elzeni Fernandes. (Coord) .. ) Religiosidade Afro-Catarinense.
RODRIGUES, Andre Luiz. A Feitiçaria em xeque.
WAGNER, Ana Paula. As relações familiares dos "pretos forros" na Paróquia de
Nossa Senhora Do Desterro (1800-18199).

CC29. Transpondo fronteiras: experiências no mundo escravista. (SALA 126/
207/ CSE)
RODRIGUES, Jaime (coord.) Cultura marítima: marinheiros e escravos nos navios
negreiros para o Brasil (séculos XVIII e XIX.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti.Africanos livres no Brasil: na confluência de várias
histórias
SILVA, Lúcia Helena Oliveira. Fronteiras da liberdade: vidas de libertos em São Paulo
no período pós-emancipação.
XAVIER, Regina. Alianças e conflitos na conformação das irmandades religiosas: a
experiência dos negros em Campinas no século XIX.
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CC30. Ação cultural, cinema e educação. (SALA 331/CFH)
PEREIRA, Mima Busse (Coord.). Casas de cultura: experiências de cidadania cultural
em São Paulo (1989-1992).
SANTOS, Cássia Regina Gonçalves dos. Uma TV educativa para o Brasil: dimensões
da trajetória da TV Cultura de São Paulo - 1969/1997.
TELES, Angela Aparecida. Cinema e cidade: São Paulo, 1910120/30.
CC31. Invenções do espaço: as várias imagens do sertão. (SALA 127/209/ CSE)
NEVES, Frederico de Castro. (Coord.). Grande Sertão: Fronteiras.
LUCAS, Meize Regina de Lucena. (UFC.) Caravana Farkas - itinerários
cinematográficos pelo Brasil.
RAMOS, Francisco Régis Lopes. (UFC.) Dilemas do mundo moderno: sertão e litoral
no discurso de Floro Bartholomeu.
CC32. Trabalhadores e cidade: estratégias de sobrevivência. (SALA 128/210/CSE)
CAETANO, Coraly Gará (Coord.). A Experiência dos trabalhadores na constituição
das relações sociais no espaço urbano.
SILVA, Luzia Marcia Resende. Tirando o pão da "Pedra".
FERREIRA, Jorgetânia da Silva. Trabalhadoras domésticas: perspectivas na
atualidade.
CC33. Aborto e infanticídio: uma leitura a partir da imprensa, da memória e dos
processos judiciais (1900-1996). (SALA 129/21l/CSE)
OLIVEIRA, Nucia Alexandra de Oliveira (UFSC) (Coord.) A discussão sobre aborto
e infanticídio na mídia catarinense- histórias de escândalos, silêncios - 1900/1994.
COSTA, Aniele Fructuoso da. e PEDRO, Joana Maria. (UFSC) Mulheres, memória e
experiência.
LUIZ, Cristiani Bereta da Silva. (UFSC) A medicalização das práticas femininas uma leitura a partir dos processos judiciais de 1900 à 19%.
FORNAZARI, Luciana Rosar. CARVALHO, Maristela Moreira de. (UFSC) Entre
manchetes e notícias: O debate sobre aborto em jornais e revistas (1994-1996).
CC34. Visões da história no século XIX: Brasil e Portugal. (SALA 02/CA)
OLIVEIRA, Paulo Motta (Coord.). A história da literatura construída por literatos:
Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco e Teófilo Braga.
MIRANDA, José Américo . Parnaso brasileiro, de lanuário da Cunha Barbosa: um
periódico BOECHAT, Maria Cecília. A presença do literário na primeira história da
literatura brasileira. OLIVEIRA, Silvana Maria Pessôa de. Crítica e história literária
no cancioneiro Alegre de Camilo Castelo Branco.
CC35. História: realidade ou discurso? Defesa das fronteiras. (SALA 03/CA)
MORAES, Maria Célia Marcondes de (Coord). Agenda Pós-Moderna, discurso da
história: algumas questões de teoria e método.
HERING, Fábio Adriano. A "virada lingüística" e suas implicações para a escrita
da História (uma visão crítica).
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MULLER, Ricardo G. E. P. Thompson - Emancipação e experiência: introdução a um
debate de sua memória histórica.
CC36. As fronteiras da ordem no Brasil republicano: Mulheres, anarquistas e
subversivos. (SALA 04/CA)
SILVA, Márcia Pereira da (Coord.) Os "Subversivos" na ditadura militar.
CARNEIRO, Regina Célia Lima. Mulheres criminosas no interior paulista.
AMARAL, Wilma Isabel Fagundes. Os anarquistas na década de 1930.
CC37. A questão do estado na Primeira República brasileira. (SALA 06/CA)
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro (Coord.) A nova ordem do federalismo oligárquico:
uma revisão da aliança Minas-São Paulo.
PERISSINOTTO, Renato Monseff. Federação, estado e capital cafeeiro em São Paulo
( 1889-1930).
FREIRE, Américo Oscar Guichard. Uma capital para a república.
CC38. A invenção do crime e a abolição da punição. (SALA 08/CA)
PASSETTI, Edson. O discurso abolicionista: o abolicionismo penal ganha ressonância
como questionamento intelectual e movimento social desde o início dos anos de 1970;
OLIVEIRA, Salete M. De. Abolição da pena, um princípio educativo.
SOLAZZI, José Luis. Estratégias políticas da crueldade pública e seus fundamentos
criminológicos no Brasil.
SILVA, Roberto B. Dias da. A justiça da infância e adolescência no Brasil e a abolição
do sistema penal
CC39. Trajetórias negras oitocentistas. (SALA 09/CA)
AZEVEDO, Elciene (Coord.). Orfeu de carapinha: Luiz Gama e o abolicionismo
em São Paulo. SAMPAIO, Gabriela dos Reis. A história do feiticeiro fuca Rosa e os
significados da Lei do Ventre Livre.
CONCEIÇÃO, Rosemeri Maria da. Barbeiros Baianos no Século XIX: etnicidade e
experiências urbanas.
CC40. História em imagens: gravura, fotografia e cinema. (SALA 330/CFH)
BISSON, Mauro Polacow (Coord.). Continuidade, ilusão necessária: considerações
sobre a narrativa, cinema e história.
AZEVEDO, Raquel de. As imagens gráficas da utopia libertá ria.
RIBEIRO, Suzana Barretto. Algumas idéias sobre a reorganização das narrativas
visuais na fotografia.
FLÓRIO, Marcelo. História, cultura e cinema: a produção filmica de Billy Wilder nos
Anos 50.
CC41. Tempo e imaginação nas narrativas históricas e literárias. (SALA lO/CA)
NAXARA, Márcia Regina Capelari (Coord.). Temporalidades imaginárias: entre
natureza e civilização.
SEIXAS, Jacy Alves de. Tempos e espaços da memória proustiana: para se (re)pensar
a memória histórica).
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ARAÚJO, Joana Luíza Muylaert de. Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum:
olhos da memória, vozes do tempo.
ALEM, João Marcos. Tempo e imaginação em algumas narrativas das culturas
populares em Minas Gerais.
CC42. Fronteiras imaginárias da civilização VII: história e historiografia.
(AUDITÓRIO DO CSE)
GUIMARÃES, Manoel Luiz Lima Salgado (Coord)
FARIAS, Adriana Lima de. As tradições francesas partilhadas por Oliveira Lima.
MONTALV ÃO, Sérgio de Sousa. Tradição e ruptura: Caio Prado Júnior e a
historiografia brasileira no século xx.
CANANO, Pablo (UFRJ/) Fabricando a História: A construção da identidade do
Historiador na França do XIX.
SILVA, Roberta Maria Lobo da. Da imaginação histórica: as raízes da historiografia
na visão de Sérgió Buarque de Holanda.
CC43. Visões da cidade: Rio, São Paulo e Fortaleza na primeira metade do século.
(SALA 11/ CA)
NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos (Coord.). Os intelectuais, a cidade e a cultura:
o Departamento de Cultura do Município de São Paulo e as práticas culturais nos
anos 30.
LOFEGO, Silvio Luiz. 1954: o IV centenário da cidade de São Paulo.
BARBOSA, Francisco Carlos Jacinto. Os caminhos da cura: a experiência com a
saúde e a doença em Fortaleza (1850-1915).
SILVA, Lúcia Helena Pereira da. O arrasamento do morro do Castelo e a Exposição
Universal de 1922: a urbanização da cidade do Rio de Janeiro visto pelos diários
cariocas.
CC44. A assistência ao parto: fronteiras do conhecimento. (SALA 12/ CA)
MOTT, Maria Lúcia de Barros (Coord.). A assistência ao parto em São Paulo (19001940).
MARTINS, Ana Paula Vosne. Médicos e parteiras: uma breve análise sobre a
historiografia.
BARROS, Maria Renilda Nery de. Parteiras e médicos: diálogo entre saberes.
CC45. Fronteiras da modernidade: economia e cultura no Brasil· séculos XIX e
XX. (SALA 13/CA)
CALDEIRA, João Ricardo de Castro (Coord.). Ultrapassado fronteiras disciplinares:
Sérgio Buarque de Holanda e a Etno-história de São Paulo colonial.
BENTIVOGLIO, Júlio César. Modernidade esquecida: o Código Comercial e o
controle da economia no Brasil Império.
PEREIRA, Luís Fernando Lopes. Os maquinismos modernos no Paraná da I
República.
SANTIAGO, Pérsio. Nas fronteiras do desconhecido: o choque da industrialização
paulistana na década de 50.
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CC46. Literatura e história: fragmentos do mundo contemporâneo. (AUDITÓRIO
DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)
SANTOS, Regina Maria dos. A presença do leitor na crônica jornalística.
MENEZES, Marcos Antonio de. Boemia, Arte e Revolução em Baudelaire.
REZENDE, Valdeci. "Policarpo Quaresma": um romântico na contra-mão da
modernidade? RIBEIRO, Juscelino Batista. Rompendo Fronteiras: A atuação dos cubofuturistas na Rússia em 1917.
CC47. Rua das Carreiras: lugar de memória (SALA H. P. LAUS - BIBLIOTECA
CENTRAL)
NIEBURH, Marlus. (Coord.) Rua das Carreiras: lugar de memória
BERTOLINI, Honório. Uma rua, uma cidade, muitas histórias...
KRIEGER, Yulílah M. A. Escrito e não escrito: memória e fotografia.
ZUCCO, Fabio José. Modificações no espaço urbano.
CC48. A constelação do sagrado? (SALA DE VÍDEO DO DSS/CSE)
RODRIGUES, André Figueiredo (Coord.). Repensando a história da 19reja Católica
- em São Paulo (1908 -1998).
MINAMI, Edison: "Fogo de Palha": O diálogo ecumênico na Diocese de São Paulo
(1958 -1978).
YOKOYAMA, Lia Cazumi. A igreja católica e os imgrantes japoneses em São Paulo
(1908 -1946).
MIKLOS, Jorge. Diálogo 1nter-Religioso e ação pastoral: A atuação de Dom Paulo
Evaristo Arns na Arquidiocese de São Paulo.
CC49. Imagens da família e da mulher na história do Brasil. (AUDITÓRIO DO

CAD/CSE)
LOPES, Eliane Cristina (Coord.). Os números da ilegitimidade no Nordeste Brasileiro
(Fortaleza, 1887).
JUNIOR, Antonio Otaviano Vieira. O cotidiano familiar no Ceará (1750-1850).
TEIXEIRA, Paulo Eduardo (UNESP). A chefiafeminina dafamília
CCSO. Intelectuais e política: geração, trajetória e sociabilidade. (AUDITÓRIO
ELKE HERING - BIBLIOTECA CENTRAL)
MAGALDI, Ana Maria Bandeira de Mello (Coord.). Lições àfamt1ia: a contribuição de
Cecília Meireles e Armanda Álvaro Alberto nos debates educacionais dos anos 20/30.
LIMA, Patrícia Ferreira de Souza. Correspondência de intelectuais: o arquivo Gustavo
Capanema como lugar de sociabilidade.
CCS1. Nas fronteiras da liberdade: movimento de fugas e resistências de
trabalhadores livres e escravos no Pará - Seco XIX. (SALA HENRIQUE S.
FONTES - BIBLIOTECA CENTRAL)
FULLER, Cláudia Maria (UFPAlUNICAMP) (Coord) Limites e significados da
liberdade no Grão-Pará em meados do século X1X: experiências sociais e culturais
no mundo do trabalho não-escravo.
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BEZERRA Neto, José Maia (UFPA-UNICAMP) Nas fronteiras do Equador: fugas
escravas nas serras do Cabo Norte e Guiana Francesa (sec. XIX) .
QUEIROZ, Jonas Marçal de (UNIFAP) História, mito e memória: quilombolas,
republicanos e aventureiros na fronteira norte do Brasil.
CC52. Artes de curar: curadores e espaço das medicinas. (SALA 130 / CCE)
PIMENTA, Tânia Salgado. Curandeiros, parteiras e sangradores no Brasil do início
do século XIX..
BERTUCCI, Liane Maria. Curadores na metrópole do café - 191011920.
MARQUES, Vera Regina BeItrão. Boticas e sociedade no Brasil setecentista.
CC53. História e empresa. (SALA 301lCFH)
BONI, Maria Ignes M. de (UTP) (Coord) História e empresa: a constituição de uma
linha de pesquisa.
OLIVEIRA Jr, Walfrido Soares de. (UTP) Tecelagem doméstica: espaço e cotidiano
operário. Curitiba, 1935 I 1945.
KARVAT, Erivan Cassiano (UTP) Memória e trabalho: marceneiros em Curitiba.
BONI, Maria Ignes M. de (UTP) Comunicação: empresa, empresário, trabalhadores:
o caso da Mueller Irmãos e Companhia.
CC54. Experiência: discutindo formas de abordagem. (AUDITÓRIO DO CTC)
LAMB, Roberto Edgar (Coord.) A recriação da identidade: um estudo da experiência
de imigrantes na Colônia Assungui, Século XIX.
SILVA, Dalva Maria de Oliveira (UEMG-PUC/SP) Riqueza e pobreza. práticas
culturais na região do vale do Jequitinhonha-MG.
WADI, Yonissa Marmitt (UNIOESTE-PUC/SP) Historicizando a experiência de
mulheres internas como loucas.
CC55.Memória e história de empresa: o caso da SERCOMTEL S/A
Telecomunicações. (ALDITÓRIO DO CCS)
CASTRO, Rosimeire A. A. (Coord.) Projeto memória: imagem e som da Sercomtel SI
A Telecomunicações.
PACHECO, Jairo Queiroz. A memória e a gestão documental em empresa.
ADUM, Sonia M. S. Lopes. História da empresa e história da cidade: uma relação
convergente.
CUNHA, Cacilda Maesima. Arquivos de empresa: organização dos documentos
históricos da Sercomtel SIA Telecomunicações.
CC56. Idéias educacionais no Brasil (1930 -1960): fronteiras entre o público e o
privado. (AUDITÓRIO DO MUSEU UNIVERSITÁRIO)
MUELLER, Helena Isabel. (Universidade Tuiuti do Paraná) (Coord.) Idéias que
informaram a formulação das políticas públicas educacionais no Estado do Paraná:
1930 - 1950.
ARCHANJO, Léa Resende.(Universidade Tuiuti do Paraná.) A prática escolar nos
anos cinqüenta.
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COSTA Neto, Pedro Leão da. (Universidade Tuiuti do Paraná )A estruturação das
instituições de ensino dafilosofia no Brasil: 1930 - 1968.
BOSCHILIA, Roseli (UFPR) Igreja e legislação: estratégias de ocupação do espaço
educacional.
CCS7. Idéias para consertar o Brasil. (AUDITÓRIO DA ENGENHARIA
MECÂNICA)
MARTINS, Silvia Helena Zanirato (Universidade Estadual de Maringá) (Coord.)
Gilberto Freyre em discussão: a sensualidade e a sexualidade em Casa Grande &
Senzala.
COSTA, Simone Pereira da (Universidade Estadual de Maringá) Casa-Grande e
Senzala e a descrição do Brasil rural.
GONÇALVES, José Henrique RoBo (Universidade Estadual de Maringá) Mezinhices
raciais contra os males da nação: Darcy Ribeiro e a brasilidade mestiça.
ABREU, Eide Sandra Azevêdo Objetividade e política. Tavares Bastos e a trama de
seu tempo.

CCSS. O cultural transpondo fronteiras: roupas e festas no Brasil do
século XVIII (SALA 05/ CA.)
GUIMARÃES, Celeste Maria B. Zenha. (Coord.) (UFRJ) - A diluição das fronteiras
entre o social e as idéias na historiografia do século xx.
SARAIVA, Daniela Costa (UFRJ) A Festa Devota Negra no Século XVlll.
EUGÊNIO, Alisson ( UFRJ) - A prática do reisado em Minas Gerais no século XVllI:
trangressão de fronteiras na ordem escravista.
ESCOREL, Sílvia. (UFRJ) Frágeis fronteiras: aparências de prestígio africanas e
européias reivindicadas no Brasil colonial.
CCS9. Construindo a cidade do Rio de Janeiro: propostas de ordenação do espaço
urbano. (TEATRO DA IGREJINHA)
SOARES, Mariza de Carvalho. O espaço urbano e as análises históricas da curta
duração.
VIANA, Larissa. Cidade africana. cidade em preto e branco.
MAGALHÃES, Marcelo de Souza. Formulando projetos para a cidade: o Conselho
Municipal e as habitações populares (1892-1902).
GANDELMAN, Luciana. O abrigo e a circunscrição espacial dos corpos: o
Recolhimento de mulheres da Santa Casa da Misericórdia.
CC60. O refluxo ao espaço privado - a vida em segurança. (SALA 08/FAPEU )
MAGALHÃES, Marion Brepohl de (Coord.) Literatura e vida privada.
JAHNEL, Claudia Bettina Roemmelt. Vida privada - a escritura do diário.
SCHMIDT, Róbi Jair. Colonização e vida privada: Willy Barth e o Oeste do Paraná.
MASKE, Wilson. Os menonitas e sua tradição de resistência.
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PROGRAMAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES LIVRES
Dia 26/07/99 - segunda -feira
CLl- Fronteiras na historiografia (SALA 02/FAPEU)
CORREA, Dora Shellard (Coord.). O sertão paulista: umafronteira natural?
ARAÚJO, Douglas. (UFRN) Imagens do Sertão nas obras de André Antonil, Henry
Koster e Euclydes da Cunha
AGUIAR, Davi Perez. (UNESP-Franca)A historiografia de Sérgio Buarque de Holanda
sobre o Encontro de Culturas em São Paulo Colonial
EUGÊNIO, João Kennedy. Fronteira do iberismo: a "Retórica da Diferença" em
Sérgio Buarque de Hollanda
CL2 - Fronteiras e expansão territorial (SALA 03/FAPEU)
SANCHES, Marcos Guimarães.(Coord.) Expansão colonial efronteira
RODRIGUES, André Figueiredo. Entre fronteiras e caminhos: o inconfidenie José
Aires Gomes no sertão das Minas Gerais
SILVA, Edma José. Sesmarias: Capitania de Goiás 1726-1770.
FERREITI, Danilo José Zioni.(FFLCH-USP) Republicanismo Paulista, territorialismo
e historiografia do bandeirismo
CL3- Igreja e direitos humanos (SALA 05/FAPEU)
MIKLOS, Jorge (Coord.) Dom Paulo Evaristo Arns: Diálogo Inter-Religioso e a luta
pelos Direitos Humanos
AGUIAR, José Otávio. O Concílio Vaticano II em suas repercussões sobre a atuação
de atores históricos mineiros em Belo Horizonte nos anos 60
LAURENTYS, Tereza Cristina de. Catolicismo no Brasil Contemporâneo: Os
Dominicanos e os Direitos Humanos no Brasil pós-64
ASSIS, Angelo Adriano Faria de. (UFF) As sinagogas coloniais: Inquisição e
resistência judaica nas capitanias do açúcar.
CL4 - Espiritismo/catolicismo popular (SALA 06/FAPEU)
MARIN, Jérri Roberto. (Coord.) Ex-votos: no limiar do sagrado e do profano
SILVEIRA, Gláucia Regina.(UNICAMP)Fronteiras Etéreas: a mediunidade como
canal de interação entre vivos e mortos
SILVA, Angélica Aparecida. (UNICAMP) O espiritismo e o advento da modernidade
no Brasil
FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra. Igreja e Catolicismo Popular
BRUM, Ceres Karam. Catolicismo Popular: manifestação sócio-cultural
santamariense
CL5 - Religião e ética do trabalho (SALA 07/FAPEU)
RANZI, Serlei Maria Fischer. (Coord.)Religião e identificação ética
MEZZOMO, Frank Antonio.(UFSC) Da positividade do trabalho na ação eclesiástica
DELFINI, Ana Cláudia. (UFSC) Fronteira com o sagrado

74

CL6 - Operários, etnias e vizinhanças (SALA 05/CCJ)
COSTA, Marli de Oliveira (Coord.) Relações de vizinlwnça entre asfamílias operárias
mineiras do Bairro Próspera: Crisciúma SC/1950
SANTOS, José Antonio dos.(UFF) Organização e trabalho: o operário negro nas
cidades de Pelotas e Rio Grande (1890-1920)
ALMEIDA, Elmar Soero de.(UNIJUÍ) A grande família: uma história dos
trabalhadores metalúrgicos de Panambi.
ARAUJO, Célia Regina Aielo. Operários Lituanos na S/A Frigorífico Anglo - Memória
e Resistência em Barretos (anos 20 e 30)
CL7 - Espaço missioneiro (SALA 06/CCJ)
BARCELOS, Artur. (Coord.) A integração urbano/rural na constituição do espaço
das missões jesuíticas nos séculos XVlJ e XVIlJ
HURTADO, Eduardo e BERTORELLO, Susana. Tratados de paz en lafrontera surde
Cordoba (/782-1854
HERBERTS, Ana Lucia. Missões jesuíticas entre os grupos indígenas mbaya-guaicuru
LODONO, Fernando Torres. Os jesuítas e a constituição de territórios missionários
na Amazônia no século XVlJ
CL8 - Cultura e identidade indígena (SALA 08/CCJ)
SANTOS, Raimundo Nonato Gomes dos.(Coord.) Clio e os filhos do Sol
RIBEIRO, Sarah lurkiv Gomes Tibes. (UNIOESTE) Levantamento e análise de fontes
históricas sobre sociedades Indígenas do oeste do Paraná
SILVA, Luciano Pereira da. História, Cultura e Educação Escolar na Sociedade
Indígena Parintintin
WENCESLAU, Marina Evaristo. De Capitão para Capitão
CL9 - Controle e criminalização das condutas (SALA 101/CCJ)
SILVA, Wellington Barbosa da (UFPE). (Coord.) A 'soldadesca desenfreada' e a pena
da lei: uma análise das primeiras tentativas de disciplinamento da força policial
pernambucana no século XIX
SILVA, Sônia Maria de Menezes. As Clwves da Cidade: o Controle da Violência e a
Questão Nacional- Fortaleza -1850 -1900
BENATTE, Antonio Paulo. (UNICAMP) Problematização do jogo no Brasil moderno:
resultados de pesquisa
BBARACHO, Maria Luiza Gonçalves. (Casa da Memória - FCC) Público e Notório:
conflitos no Mercado Municipal de Paranaguá
CLIO - Cotidiano e experiência de gêneros (SALA l05/CCJ)
BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. (FUNREI) (Coord.) Domicílios chefiados por
mulheres: São João Del Rei, século XIX
CORRÊA, Jussara Odete e ZAMONER, Zuleika. Permanências, rupturas e
reelaborações culturais. (Uma análise do Cotidiano das mulheres em Caxambu do
Sul, nas décadas de 1930 a 1960, SC)
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LEITE, Sarah Ayesha. As mulheres italianas e sua inserção no espaço público (Franca
, 1900-1934)
FREITAS, Wilcevanda de Oliveira. Mulheres nas fronteiras das Gerais
CLll- Gênero e transgressão (SALA 106/CCJ)
SILVA, Jane D. Semeão e. (Coord.) "A mulher já não é mais o sexo frágil":
comportamento feminino em Fortaleza na década de 1940
CIPRIANO, Maria do Socorro. As maneiras de amar na Paraíba( 1900-1940)
TONON, Adriana Pedroso.A meretriz enquanto mãe: considerações acerca de crianças
e maternidade na esfera da conduta meretrícia
CL12 - Memória e gênero (SALA 107/CCJ)
FURTADO, Júnia Ferreira. (Coord.) Chica da Silva: nem escrava, nem rainha
LEAL, Elisabete. Cartas de Castilhos para Honorina:fronteiras entre o amor romântico
e uma educação positiva
LUZ, Roseli da. A longa noite de tua ausência. Memória de mulheres vitimas de um
regime militar
MARIANO, Serioja Rodrigues Cordeiro. (UFPE) Breve inventário de uma rebeldia:
trajetórias femininas na revolta de Princesa (1930)
CL13 - A história ensinada nas escolas (SALA 01/ CA)
ALVES, Therezinha Marly Engelke. (Coord.)O ensino de História - a formação do
professor de História
MARTINS, Cláudia Regina Kawa. (UFPR) Práticas de professores de História na
cidade de Curitiba, durante a década de 70
BRANCO, Edwar de Alencar Castelo. Um olhar sobre o ensino de História numa
perspectiva da "Nouvelle Histoire".
GURJÃO, Eliete de Queiroz (UEPB). A história ensinada nas escolas
FARIAS, Kelson Adriani de. (UNISULffubarão). O professor de História e o drama
de ensinar
CL14 - Livros didáticos: ensino e pesquisa (SALA 02/CA)
SOUZA, Ivonete da Silva. (Coord.)A autoridade dafonte. Metodologia de Ensino em
Livros Didáticos de História
REGINALDO, Lucilene. Vagas informações, fortes impressões: A Africa nos livros
didáticos de história
MATE, Cecília Hanna. Mentalidades em reforma: os anos 30 e os livros didáticos
MEDEIROS, Cícero Antônio Agra. O "15 de novembro de 1889" nos livros didáticos
de história
COSTA, Angela Maria Soares da. (Universidade de Tuiuti do Paraná) A prática
pedagógica do professor de História na escola básica de Curitiba
CL15 - Experiências de ensino nos cursos de graduação (SALA 03/CA)
PAIM, Elisson Antonio. (UNOESC) (Coord.) Ensino e pesquisa em História: uma
integração possível. A experiência da UNOESC-Chapecó
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CAINELLI, Marlene. (UEL) Uma experiência em ensino e pesquisa: o Laboratório
de Ensino de história da UEL
FARIAS Neto, José Miguel. (UEL e FFLCH-USP.) Ensino de História da América:
uma experiência didática
LINS, Emmanuela de Almeida. O fazer da história no ensino de 3° grau: uma
experiência de acompanhamento metodológico aos alunos do PEC-RP
OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Derrubando fronteiras: o Laboratório de
Estudos Históricos do UNIPÊ
CL16 • Pensamento educacional (SALA 04/CA)
BOTO, Carlota. (Coord.)A cultura das letras e a sociedade portuguesa no século XIX
DIAS, Maria Aparecida Lima.(FEUSP).O pensamento educacional na Primeira
República: a contribuição de Maria Lacerda de Moura
MOURA SOBRINHO, Vicente Batista de. (UFU) As fontes históricas educacionais:
considerações sobre a imprensa uberlandense analisada sob o ponto de vista
comparativo
CARVALHO, Carlos Henrique de. A expansão do ensino no triângulo mineiro na
Primeira República: análise dos periódicos educacionais
BIANCO, Judite Elide Romero. Os princípios de um ensino liberal na nova ordem
republicana
CL17 - Iconografia e história (SALA 05/CA)
FERNANDES, José Ricardo Oriá.(UnB).(Coord.) A história celebrativa: termas,
estátuas e monumentos cívicos em praças públicas de Fortaleza
CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. (UFJF) Pintura Histórica no Brasil republicano:
a produção e recepção de iconografias locais
FERNANDES, João Azevedo. (UFPB). Imagens fora do lugar: a historiografia e o
uso das imagens coloniais
SILVA, Maurício Higino da. "A Exposição do pintor" - Um Estudo iconológico das
imagens produzidas pelo pintor Eduardo Dias na Florianópolis de 1890 A 1940
TEIXEIRA, Ivana Lopes. A cultura material de Apolônia e sua diversidade cultural:
um estudo iconográfico das lamparinas
CL1S - Preservação do patrimônio histórico-cultural (SALA 06/CA)
LUPORINI, Teresa Jussara. (Coord.) O patrimônio histórico-cultural como objeto
das políticas públicas
SANTOS, Ana Paula Pascarelli. Comunidade e patrimônio
OLIVEIRA, Carla Maria Dantas. Memória e Cidadania: um desafio político e
metodológico
OLIVEIRA, Almir Félix Batista de. Fronteiras da História: Memória, Patrimônio
Histórico e Turismo
CURY, Cláudia Engler. Portas e janelas em uma pequena cidade do sul de Minas
77

CLl9 - A organização e o acervo de centro de documentação e banco de dados
(SALA 08/CA)
MACHADO, Maria Clara Tomaz (Coord.) e SOUSA, Vera Lúcia Puga de. Entre as
Fronteiras da Memória e da História - um diálogo possível
ROCHA, Solange Pereira da (UFPE). Catálogo de Entidades e Guia dos Acervos da
Cidade de João Pessoa
SANTOS, Ana Maria Barros dos. (UFPE). Criação de um banco de dados para a
história recente de Pernambuco (1960-1985).
ARAVANIS, Evangelina. (ULBRA) Apresentando um banco de dados: imprensa
anarquista, homens e mulheres na cidade de Porto Alegre (1908-1930)
SANTOS, Ana Paula dos; ORTEGA, Andreas Rauh; BRITO, Fábio Bezerra de; FÉLIX,
Isabel Regina. Trabalhando com Acervos de fontes orais: a experiência da parceria
NEHO/USP - FPHESP
CL20 - O discurso da modernização (SALA 09/CA)
LOHN, Reinaldo Lindolfo. (Coord.) A construção do futuro: as representações
nacional-desenvolvimentistas em Florianópolis (anos 50 e 60)
MENESES, Joedna Reis de. (UFPE). Sentidos que se reelaboram: Nordeste, SUDENE
e o tema da industrialização
RICCI, Fábio.1ndustrialização do Vale do Paraíba - Trecho Paulista: o fator energia
elétrica
MOREIRA, Cleumar de Oliveira. Dominação no processo de dinamização em Goiás
CL21- Paisagens urbanas (SALA lO/CAl
SZESZF, Christiane Marques.(Coord.) Fronteiras da cidade: as representações da
cidade de Curitiba nas crônicas e contos do intelectuais paranaenses
JANOVITCH, Paula E. Paisagens urbanas: produção ficcional urbana nas primeiras
décadas do século XX
LIMA, Patrícia Ferreira de Souza. Petrópolis: a 'cidade da paz no verão' e as estações
nas crônicas
MAGALHÃES, Felipe Santos. O periodismo paulistano e as fronteiras da cidade
( 1945-1950)
CHAGAS, Waldeci Ferreira (DSN-UNIPÊIPB). Bairro de Jaguaribe: um espaço além
do visível
CL22 - Ocupação territorial e produção econômica (SALA 11lCA)
CIMÓ, Paulo Roberto. (Coord.)A trajetória da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e
sua presença em Mato Grosso -1918-1956
SARAIVA, Luiz Fernando. (UFF) A cafeicultura na Zona da Mata (1870-1920):
algumas questões
COSTA, José Jonas Duarte da. (UFPB) Origens da Indústria Têxtil-Algodoeira na
Paraíba
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ALMICO, Rita de Cássia da Silva. (UNICAMP) Riqueza pessoal e concentração de
renda: Juiz de Fora (1870-1920)

BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. (PUC-MG). A população da província do Espírito
Santo
CL23 - Olhares, leituras e literatura (SALA 121 CA)
SCHAPOCHNIK, Nelson. (Coord.) Figurações da leitura na Biblioteca Pública da
Corte
LISBOA, Karen Macknow. Um olhar revolucionário sobre o Brasil
DELGADO, Andréa. (UFG) Viagens e paisagens - o cerrado sob o olhar dos europeus
no século XIX
SIEBERT, Itamar. (UDESC e UNIVALI) Os cronistas dos primeiros jornais
desterrenses e seu ideal civilizador
MACEDO, Lucinalva da Silva. (SEPE) A educação na Era Vargas: leituras operárias
versus leituras de estilo
CL24 - A história e a literatura de cordel (SALA 13/CA)
NÓBREGA, Elisa Mariana de Medeiros. (UNICAMP).(Coord.) Os mecanismos de
produção dos territórios do sobrenatural.
VASCONCELOS, Sandra Maria Costa Lia Fook. A reforma agrária por um fio:
discursos sobre a reforma agrária na literatura de cordel.
BRANDÃO, Antonio Helonis Borges. O cordel, relato político: a institucionalização
do "popular" na literatura de cordel, em Fortaleza (1979-1988)
SIQUEIRA, Tatiana Lima de. Valor de mulher, avaliação de homem: o (de)marcar
das fronteiras do feminino na Literatura de Cordel
CL25 - História e ficção: a narrativa e o romance (SALA 10110011 CSE)
TRONCA, Ítalo Arnaldo. (Coord.)Historiografia e Romance: uma narrativa nova?
SANTOS, Claudia R. F. Nas fronteiras da Literatura e da História
FERNANDES, TeIma Cristina Delgado Dias: ANL :Uma reflexão através da
representação literária de Graciliano Ramos
CORRÊA, Alexandre Furtado de Albuquerque. (UFPE) Texto literário como elo entre
a ficção e História
BELTRÃO, Claudia. (UNI-RIO) História, retórica e narrativa: observações em torno
do "De oratore"de M. T. Cícero.
CL26 - Política, justiça e repressão (SALA 102/0041 CSE)
SILVA, Giselda Brito. (Coord.) A Lógica da suspeição contra aforça do sigma
PERISSINOTTO, Renato Monseff. (UFPR). O advento da República e a
burocratização do aparelho repressivo de Estado em São Paulo
KAREPOVS, Dainis. Os Deputados classistas em São Paulo: uma experiências
regional (1935-1937)
JUNGBLUT, Cesar Augusto. (projeto Memória do Judiciário Gaúcho) A historiografia
sobre o Poder Judiciário Gaúcho: algumas considerações
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CL27 - A política do Governo Vargas - 1930/1945 (SALA 104/007/CSE)
OLIVEIRA, Benícia Couto de.(Coord.) Política de colonização do Estado Novo no
Mato Grosso 1937-1945: a expansão dafronteira agrícola
POVOLERI, Lérida. (UFF) Um projeto institucional para modernizar os portos no
Brasil - o Plano Geral de viação Nacional de Vargas
AVELAR, Alexandre de Sá. (UERJ) Política externa e política econômica no primeiro
governo Vargas (1930-1945)
RIBEIRO, Suzana Lopes Salgado. O Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. A
experiência de vida de ex-marinheiros alemães
RIBEIRO, Vanderlei V. Os Trabalhadores Rurais e o Projeto Estadonovista (19371945)
CL28 - Cidades: modernidade, condutas e sociabilidades (SALA 105/008/CSE)
FONTOURA, Arselle de Andrade da. (UNIVILLE e IELUSC) (Coord.)A modernidade
em Joinville: simulacro da tradição.
ARAÚJO, Edna Maria Nóbrega. (UFPE) Signos modernos, práticas antigas? A
modernidade e a construção de um projeto civilizatório na cidade da Parahyba do
Norte - João Pessoa - 1880 a 1920
SILVA Filho, Osmar Luiz da. A projeção dos sentidos: formulação e dissonâncias do
Projeto Moderno em João Pessoa
BENEVIDES, Aletusya de Araújo. Presenças reais, vidas virtuais
PEREIRA, Ivonete. (UNIOESTE) Da caridade ao controle: A criação de instituições
de "indesejáveis" em Florianópolis- 1900/1950
CL29 - Territórios negros (SALA 106/009/ CSE)
SILVA, José Bento R. da.(UFPE)(Coord.)Fronteiras étnicas ou territórios de negros
em espaço urbano (ltajaí - SC)
LAMÔNICA, Adiléia Benedita de. A dimensão pedagógica da especialidade negra:
o Bairro do Araés (Cuiabá/MT)
LONER, Beatriz Ana. Operários Negros em Pelotas
PANTOJA, Selma Alves. Movimentos e travessias entre Brasil e Angola na construção
do mundo Atlântico dos séculos XVJ1 ao XIX.
CUNHA IR., Henrique (UFCE). e CUNHA, Lídia Nunes (UFPE). Afro-descendentes,
Trabalho e Educação no início da República
CL30 - Lutas camponesas: Contestado e Canudos (AUDITÓRIO DO CSE»
MACHADO, Paulo Pinheiro. (UFSC) (Coord.) Problemas e possibilidades dasfontes
judiciárias no estudo da Guerra do Contestado
ESPIG, Márcia Janete. A presença da gesta carolíngia no movimento do Contestado:
resultados de pesquisa
RAMOS, Francisco Régis Lopes. Memórias do Caldeirão
OLIVEIRA, Walney da Costa. (UFBA) Canudos sob o olhar de um sertanejo: a obra
de José Aras/J.Sara. Una Maria Brandão de Aras
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CL31 - Mercado de trabalho (SALA 301/CFH)
MAUCH, Cláudia. (Coord.) Serviço policial e mercado de trabalho em Porto Alegre
na República Velha
FALEIROS, Rogério Naques. (UNESP-Franca) As fronteiras do café: formação do
mercado de trabalho em Franca-SP (1880-1900)
SOARES, Angélica Maria de Anunciação Reis. Qualificação Industrial: A Experiência
do SENAI da Bahia (tirar do outro lugar)
LIMA, Damião. (UEPB). Euforia na crise: uma análise da economia campinense nos
anos 70 e 80
CL32 - Intelectuais e maçons na História do Brasil (SALA 303/ CFH )
CHEREM, Rosângela Miranda. (Coord.) A participação dús intelectuais da capital
catarinense no início republicano
CHALANDES, Jean Philippe. Tradição intelectual e cultura política no Brasil: António
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva
NEVES, Berenice Abreu de Castro. "Intrépidos Romeiros do Progresso ": Intelectuais
Maçons no Império
BARATA, Alexandre Mansur. (UFJF) Cultura, Sociabilidade Ilustrada e Maçonaria
no Brasil (1808-1831)
CL33 - Imigração portuguesa e suíça (SALA 320/ CFH)
MAYER, Jorge Miguel. (Coord.) Imigrantes suíços e a dilatação da civilização do
Reino do Brasil
LIMA, Carlos Alberto Medeiros.(UFPR) Migrações atlânticas, migrações internaso caso do Rio de Janeiro (1786-1816)
RIBEIRO, Gladys Sabina. (UFF e UNICAMP) Imigração portuguesa, política e
cotidiano no Rio de Janeiro do século XIX
DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri. (CERU-USPI UNICAMP), DOPPEMSCHMITT,
Elen Cristina Souza; LIMA, Márcio Alexandre Barbosa Lima e SANTOS, Shirley dos
(CERU-USP). Famílias portuguesas em São Paulo na primeira república
CL34 - Imigração: ítalos e teu tos (SALA 125/ 206/ CSE)
SILVA, Heladir Josefina Saraiva e. (Coord.) A imigração italiana em Uberaba,
Sacramento e Conquista: Representação e Vestígio da Des(vinculação) do Triângulo
Mineiro
KRIEGER, Nanei Laufer. Tempos difíceis: o viver em Cunha Porã/SC -1930/1945
BENEDUZZI, Luís Fernando. Façamos a Capela: sublimação de uma "mancanza"
nos emigrados italianos na serra gaúcha
VOIGT, André Fabiano (UFSC) A editora "Günther Frobl" de Rudolstadt e a
propaganda emigratória para o Sul do Brasil (1846-1871).
CL35 - Meio ambiente e História (SALA 126/207/ CSE)
ASSIS, Leonora Portei a de.(UFSC) (Coord.) Olhar a natureza - a transformação de
sensibilidades.
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SOFFIATI, Arthur. (UFF) A ecohistória como fronteira entre a natureza e cultura: o
caso dos manguezais do norte do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
MOURÃO, Leila. (UFPA) História Ecológica da Amazônia: possibilidades e
perspectivas
LEANDRO, José Augusto. (Universidade Estadual de Ponta Grossa). Resultado Mais
Pronto, Ainda que Mesquinho: o corte das árvores do litoral do Paraná na época
Provincial
CL36 - Fronteiras antigas e medievais (SALA 127/2091 CSE)
PARENTE, Paulo André Leira. (UNI-RIO e UGF) (Coord.) Aspectos da orientalização
do Império Romano: afronteira do Estado Romano com a Pérsia sob o período dos
Severos
OLIVEIRA, Terezinha. (VEM) Considerações acerca das razões históricas que
conduziram à destruição das fronteiras romanas em Guizot
MOTIA, Sonia Violeta de Andrade. (UFRJ) Escravos e Colonos: Uma Abordagem
das Fronteiras Sociais e Jurídicas no Baixo Império Romano
PAES FILHO, Flávio Ferreira. (FUFMT) D. Dinis e a Definição da Fronteira Leste
Portuguesa no Século XIII
CL37 - História e memória (SALA 128/2101 CSE)
BIASOTTO, Wilson Valentim. (UFMS) (Coord.) Até aqui o Laquicho vai bem: os
causos de Liberato Leite de Farias
SOUZA, Francisca Simão de e PONTE, Sebastião Rogério. Fortaleza História e
Memória: O Olhar Popular
PEREIRA, Carlos Augusto. O massacre do Salgadinho na memória da cidade
BARBOSA, Mana do Socorro Borges. (PPGE-CE-UFPB). História e Memória:
lembranças das lutas dos Trabalhadores do bairro de Mandacaru - JPA (/978-1990)
CL38 - O "descobrimento" do Brasil e a produção historiográfica (SALA 1291
21l/CSE)
VERfsSIMO, Marise da Silveira (Coord.)e PANTEL, Rodolfo. (Colégio de Aplicação!
UFSC) Livro didático e cultura escolar: limites e possibilidades
FÉRRER, Francisco Adegildo. Não falta mais nenhum dia para os 500 anos do Brasil
NASCIMENTO, Maria Filomena. Rompendo fronteiras: Portugal medieval - Brasil
colonial
CL39 - Gênero e docência (SALA DE EVENTOS DO CCE, N° 0003)
CANELLA, Francisco. (Coord.) ASSIS, Gláucia de Oliveira. SILVA, Vera Lúcia Gaspar
da e SCHNELL, Roberta Fantin. Lembranças de Professoras: docência, gênero e
educação em Santa Catarina
CARVALHO NETIO, Tania Maria de Castro. Elites discriminadas: a participação de
mulheres na Universidade
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MARTINS, Patricia Carla de Melo. Educação religiosa feminina: entre práticas e
representações
REBELLO FILHO, Moacyr Malleont. De Botafogo ao Museu Histórico nacional do
Rio de Janeiro, sob os olhares de uma aluna do Curso de Museologia de 1934
CL40 - Historiografia (SALA H. P. LAUS /BIBLIOTECA CENTRAL)
AGRA DO Ó, Alarcon. (UFPBIDHG) (Coord.) Tempo e Desejo - O Anti-Édipo e a
História
BERBERt JUNIOR, Carlos Oiti. (UFGO) O Ocidente como categoria Historiográfica
PINTO, João Alberto da Costa. (UFPE) O Brasil de Nelson Werneck Sodré.
REIS, José Carlos. (UFMG) Os conceitos de mundo histórico e de compreensão
empática em Wilhelm Dilthey
RESENDE, Selmo Haroldo de. Abordagens bibliográficas em Foucault
CL41- Identidades regionais (AUDITÓRIO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO)
KLUG, João. (UFSC) (Coord.) A "Empreza Nacional de Navegação Hoepcke" e a
identidade marítima de Florianópolis
OLINTO, Beatriz Anselmo. (UNICENTRO) O Medo e o Outro: Apontamentos sobre
as representações de grupos humanos na colonização de Guarapuava (Pr. -1920/1960)
DURAN, Leandro Domingues. (FFLCH-USP). A idéia defronteira na conformação
da identidade pirata
GONÇALVES, Regina Célia. (UFPB) Elias Herckmans: um holandês na Paraíba
Dia 27/07199 - terça-feira
CLl- Jesuítas/missões (SALA 02/FAPEU)
FLECK, Eliane Cristina Deckmann. (UNISINOS) (Coord.) O imaginário dos séculos
XVI e XVII - suas manifestações e alterações na prática missionária jesuítica
ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos: a administração dos bens da Companhia
de Jesus
MOLINARI, Carla Maria de Mendonça. (UFRJ) Mártires cristãos no Japão
RIZZO, Gabriela. O heróico barroco e o martírio do jesuíta Inácio de Azevedo
CL2 - Integração, sociedade indígena e legitimidade (SALA 03/FAPEU)
BRUM, Ceres Karam. (Coord.) Integ ração: uma categoria para estudar a atuação do
Pe. Antonio Seep nas Missões
MATTOS, Isabel Missagia de. Kaxixó: emergência e história
OLIVEIRA, Jorge Eremites de. Patrimônio Cultural e Gasoduto Bolívia-Brasil:
Arqueologia de Resgate e a Problemática da Ocupação Indígena. Pré-Contato das
Áreas Inundáveis do Pantanal
FERNANDES, Eunícia Barros Barcelos. (UFF) "Histórias de índio"- Alterando
limites ...
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CL3 - A igreja católica e a normatização de condutas (SALA 05IFAPEU)
SOUZA, Rogério Luiz de. (UFSC) (Coord.)Uma Raça Mista, Uma Sociedade
Homogênea: O Projeto Étnico do Catolicismo em Santa Catarina
MARIN, Jérri Roberto. A romanização numa região fronteiriça: impasses e resistências
MARTINS, Karla Denise. (UNIFAP) Fronteiras da fé: o catolicismo romanizador em
face dos projetos liberais no Grão-Pará (1860-1890)
PINTO, Andréia Márcia. A família enquanto projeto colonizador do Brasil
CL4 - Igreja e historiografia (SALA 06IFAPEU)
DAVID, Solange Ramos de Andrade. (VEM e UNESP-Assis) (Coord.) As políticas
da Igreja Católica na ótica de alguns autores
DOULA, Sheila Maria e KIKUCHI, Mário Yasuo. O Discurso Militar-religioso sobre
uma Fronteira: A Visão do general Meira Mattos acerca da Amazônia
PAULA, Ernani Soares. História da Religião: bibliometria e apontamentos sobre a
produção acadêmica paulista
LINS, Paulo Cesar Zanoncini. (UFPR). Ateus Construindo Igrejas
BELTRÃO, Claudia. (UNI-RIO) Tempo, Memória e Narrativa em Santo Agostinho
CL5 - Protestantismos no Brasil (SALA 07IFAPEU)
GADELHA, Francisco Agileu de Lima. (Coord.) O Protestantismo no Brasil e o
Presbiterianismo no Ceará
SILVA, Angélica Aparecida. (UNICAMP) O entrechoque cultural: o advento do
protestantismo no Brasil
NEVES, Fernando Arthur de Freitas. (UFPA) Pentecostais na marcha da evangelização
e da prosperidade
OLIVEIRA, Josiane Roza de. (PUC-SP) Experiência Religiosa: Assembléia de Deus
em Chapecó
CL6 - História e Saúde (AUDITÓRIO DA FAPEU)
SIGOLO, Renata Palandri. (UFSC) (Coord.) A medicina do futuro: o papel da História
nas concepções homeopáticas no início do século XX
SOUZA, Valéria Floriano Machado de. (Universidade Tuiuti do Paraná) Pediatria,
puericultura e eugenia em defesa da infância: reflexões acerca das teses apresentadas
no Primeiro Congresso de Proteção à Infância -1922
THIELEN., Eduardo Vilela. Dois tempos de saúde na Amazônia
JESUS, Nauk Maria de. Práticas Curativas no Centro da América do Sul( 1727-1817)
MORAES, Laura do Nascimento. O "Charlatão" como "doença" na higienização da
cidade
CL7 - Fronteiras culturais e políticas (SALA 08IFAPEU)
RIBEIRO, José Donizetti. (Coord.) A fundação de cidade na fronteira none de Mato
Grosso - 1976/1986: expropriação e luta pela posse da terra
PENNA, Lincoln de Abreu. (USS) O nacional como fronteira - o Brasil anos 50
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SILVA, Maria Manuela R. de Sousa. (UFRJ). Portugueses e brasileiros nas primeiras
décadas do século XX. Táticas individuais e a construção do sentido dos "outros"
FRADE, Everaldo Pereira. (DERJ) Os estrangeiros na Guerra do Paraguai (1865/
1870)
CL8 - Memórias de fronteiras (SALA 05/CCJ)
GARCIA, Romyr Conde.(Coord.) Vilas efronteiras esquecidas: uma discussão sobre
afundação de uma vila em Mato Grosso no século XVIlI (1770-1780)
BOTELHO, Tarcísio Rodrigues.(PUC-MG).Guerra na Fronteira: impactos da Guerra
do Paraguai na demografia matogrossense
BASTOS, Cecília Maria Chaves Brito.(UNIFAP) Memória das Fronteiras na
Amazônia: séculos XIX e XX
FEITOSA, Orange Matos. Amazonas: lugar de desterro e outras histórias
GUIGLIANELLY, Ana Paula Cardoso. Fronteiras de Copacabana: Memórias de
Antônio Maria e Rubem Braga Sobre a Princesa do Mar
CL9 - História e Meio Ambiente (SALA 06/CCJ)
DABAT, Christine (UFPE) (Coord.) e GOMES, Edvânia (UFPE). De "Aguirre" às
'formigas verdes" - Homens e Natureza, uma história de Fronteiras
RIOS, Eunice de Oliveira. (UNIANA) O "ouro de Goyaz": mineração, legislação e
metamorfose ambiental
CASTRO, Maria Inês Malta. História dos Usos dos Recursos Naturais em Mato Grosso:
Conflitos e Ajustes
CLIO - Sindicatos e trabalhadores (SALA 08/CCJ)
LOBO, Valéria Marques. (UFJF) (Coord.) Sindicato dos metalúrgicos de Juiz de Fora:
uma experiência de organização documental e pesquisa
TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro (UFMG) e VALADARES, Virgínia Maria
Trindade (UFMG e PUC-MG) Trabalhadores da CEF em Minas: uma história
LO SCHIAVO, Rita de Cássia Martinez. A História na organização dos arquivos do
movimento sindical: a experiência do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo
CRUZ, Ana Lúcia Valença de Santa. (UFRJ) O Sindicalismo Oficial e os Bancários
em Luta
HILLIG, Si!vana Grunewaldt.A necessidade de modificações no perfil da Confederação
Internacional das Organizações Sindicais Livres (CIOSL) frente a desestruturação da
ordem de Yalta e o avanço dos processos de transnacionalização e de integração
regional e sub-regional
CLll- Divórcio, matrimônio e uniões consensuais (SALA lOl/CCJ)
KUPKA, Roselane Neckel. (UFSC) (Coord.) Nelson Carneiro: ABC da Mulher e do
Divórcio
FRANÇA, Tereza Cristina Nascimento. (UERJ) Divórcio e Matrimônio
SILVA, Tânia Maria Gomes da. (FAFIJAN) Uniões consensuais nas camadas populares
de Mandaguari
•
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CL12 - A lei e os crimes: o cotidiano da justiça (AUDITÓRIO DO CSE)
CANCELLI, Elizabeth. (Coord.) Na virada do século: a cultura do crime e da lei
GRUJÓ, Luiz Alberto. A Fundação da Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre e
a Política Partidária
MACHADO, Maria Clara Tomaz e MONNERAT, Simone Gomes. Bater e Matar no
Cotidiano Uberlandense: análise dos discursos jurídicos- 1960/1980
NASCIMENTO, Roberta Elaine de S. (UFG). Criminalidade e sociedade: os crimes
julgados pelo júri popular em Goiânia (1940-1960)
CARVALHO, Antonio Carlos Duarte de. O Historiador e o Documento Judiciário:
Análise de um Processo-Crime movido contra um "Médium Célebre" em São Paulo
na década de 1940
CLI3- Masculinidades e feminilidades: as imagens dos sujeitos (SALA 105/CCJ)
SANT' ANNA, Mara Rúbia.(Coord.) Nas fronteiras das relações de gênero - a
construção dafeminilidade no século XII - perspectivas de História da Moda
LUZ, Cristiani Bereta da. O gênero do sujeito: Homens e mulheres constituindo novas
subjetividades no interior do MST em SC
ABRANTES, Alômia. Fronteiras do sentir os homens, as mulheres e o amor na
imprensa dos anos 20
CEBALLOS, Rodrigo. Mulher que outro beija, tem cheiro de outro bigode: a
desconstrução do nordestino no adultério feminino
DUTRA, Sérgio Ricardo Aboud. Uma releitura das relações homoeróticas masculinas
no Brasil colonial
CL14 - A antigüidade dos gêneros e dos estereótipos (SALA 106/CCJ)
TAVARES, Luiz Edmundo. (UERJ) (Coord.) Mulher: A Inquietação Permanente
MOREIRA, Sandra Careli. O parceiro ideal; as variações de gênero na constituição
de estereótipos em Porto alegre na Segunda metade do século XIX
BUENO, Wilma de Lara. Fronteiras e relações de gênero: a questão do masculino &
feminino a partir de estudos da Antigüidade Clássica
BARBOSA, Renata Cerqueira. (UEL). Pintura Parietal Romana e Relações de Gênero
CL15 - O ensino e a formação do professor de história em debate (SALA 01/ CA)
PETERSEN, Sílvia Regina Ferraz. (UFRGS) (Coord.) Ensino da teoria e metodologia
nos cursos de História
OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. A inovação no ensino de História: confronto
entre a teoria e a prática de sala de aula
NIKITIUK, Sonia Maria Leite. O conhecimento histórico como base na formação de
professores
.
LIMA, Sandra Cristina Fagundes de (UFUIMG) História, historiografia, ensino de
História segundo os professores
ARAÚJO, José Carlos Souza. Sobre o professor no século XVI
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CL16 - Educação, cultura e ensino (SALA 02/ CA)
FRANCO, Aléxia Pádua.(Coord.) Ensino de História, televisão e pluralidade cultural:
(re)pensando relações
MARRACH, Sonia Alem (UNESP-Marflia). Educação na era da globalização e dos
meios de comunicação
MOLINA, Ana Heloísa. (UEL) O ensino de História e a literatura shakesperiana:
possibilidades
SIQUEIRA, Tatiana Lima de. Filme: agente viável, fonte desconfiável. O uso do filme
como instrumento de ensino e aprendizagem em história
ZAIDAN FILHO, Michel. As virtualidades crítico-utópicas no ensino e no estudo da
História

CL17 - Instituições educacionais (SALA 03 / CA)
SOUSA, Ione Celeste Jesus de. (Coord.) Luz aos sertões: professoras na região de
Feira de Santana nos anos 30
PINHEIRO, Antonio Carlos Ferreira. (UFPB) História da educação na Paraíba: A
Era das Cadeiras Isoladas
CONTI, Rosemari. (UFSC) Gênese e ação da Diretoria de Instrução Pública na
constituição da rede de ensino na Província de Santa Catarina: 1830-1889
CABRAL FILHO, Pedro. (UFSC) A constituição da escola básica municipal Beatriz
de Souza Brito 1935-1992
GATTI JÚNIOR, Décio e SILVA, Jefferson Ildefonso da. As instituições de educação
superior do triângulo mineiro e alto Paranaíba: primeira aproximações

CL18 - História da Educação (SALA 04/ CA)
EVANGELISTA, Olinda. (Coord.) A história da educação naformação universitária
do professor nos anos 30
BIANCO, Judite Elide Romero. O ensino liberal na formação prática do professor
republicano
BORGES, Vera Lucia Abrão. Revista do Ensino (1925 a 1929): Um Estudo Sobre as
Representações Sociais Acerca da Educação, do Professor e do Aluno
REBELLO FILHO, Moacyr Malleont. A formação dos primeiros profissionais de
História na era getulista no Rio de Janeiro
STEIN, Nedina. (UFMS) Um balanço (mapeamento) da contribuição nacional dos
cursos e programas de pós-graduação em história dedicada à história da educação

CL19 - Museu, memória e identidade (SALA 05/ CA)
GARBINATTO, Valeska. (Coord.) O Museu como Espaço de Construção de Discursos
sobre Memória e Identidade: Museu de Porto Alegre (1989-1996)
MONTALV ÃO, Claudia Soares de Azevedo. O Museu Imperial e a escrita da história
do Império
PÉRES, Mara Regina de Jesus. Documentação Museológica: um instrumento de
transformação de objetos em 'peças de museu
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POSSAMAI, Zita Rosane. Guardar e celebrar o passado: as memórias em um museu
histórico
RESENDE, Maria Leônia Chaves de & FRANCO, Suely Campos. Pesquisa e
Preservação: O Arquivo Paroquial de São João Del-Rei
CL20 - Ensino/escola: pesquisa e formação (SALA 06/ CA)
DIAS, Maria de Fátima Sabino. (UFSC) (Coord.) e REIS, Maria José. (UDESC).
Identidades e Representações: uma proposta de pesquisa comparada sobre o ensino
de História na Argentina e no Brasil
MELLO, Paulo Eduardo Dias de. Currículo de História:fronteiras entre o "currículo
examinado" e o "currículo formal "
MONTEIRO, Luiza Pereira. (UFGO) Violência na escola: uma linguagem que precisa
ser interpretada
COSTA, José Fernandes.As Políticas de Formação em Serviço da Secretaria Municipal
de Educação de Florianópolis para os professores de História entre 1987 e 1991
CL21 - Políticos e política (SALA 08/ CA)
SCHAPPO, Vera Lucia. (Coord.) Um personagem na História: Gustavo Richard
PEREIRA, Henrique Alonso de Albuquerque Rodrigues. O homem da esperança:
uma experiência populista no RN (1960-66)
NOGUEIRA, Anderson da Silva. A Política Oficial e as políticas dos oligarcas - estudo
de caso na administração Alberto Torres, no Estado do Rio de Janeiro (1897- 1900)
CITTADINO, Monique (UFPE) Autoritarismo e Reforma Administrativa: Paraíba 1966/1971
MAGALHÃES, Felipe Santos. Uma vassoura sobre São Paulo: o início da trajetória
política de Jânio Quadros (1947-1953).
L22 - O ideário republicano e a Primeira República no Brasil (SALA 09/ CA)
BAKOS, Margaret Marchiori. (pUCIRS) (Coord.)ldeário republicano e idiossincrasias
pessoais: Porto Alegre, 1920
OLIVEIRA, Wilmar Antônio de. (UNESP-Franca) Poder público x poder privado.
Coronelismo e a construção da República. Algumas considerações
BUENO, Almir de Carvalho. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e suas
repercussões políticas no Rio Grande do Norte
BARATA, Alexandre Mansur. (UFJF) Republicanismo na província de Minas Gerais
(1870-1889)
CL23 - Economia: o discurso e a prática (SALA 101 CA)
DE SAES, Flávio Azevedo Marques. (Coord.) Crise da Dívida Externa Brasileira no
limiar do século XX (Interpretações e evidência sobre a década de 1890 e o FundingLoan)
ALMEIDA, Lúcio Flávio Rodrigues de. (PUC-SP) Imperialismo e dependência: notas
sobre um debate inconcluso
AMORIM, Karla de. (FFLCH-USP) A política econômica no governo Dutra

°
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BRINHOSA, Mário César. A Intelligentsia Brasileira: O Projeto Tecnoburocrático
Para o Brasil (1964-1968)
CL24 - Integração social e econômica (SALA 111CA)
SILVA, Dinair Andrade da. (Coord.)Domingo Sarmiento e a construção da Hispanoamérica: a fronteira da modernidade
ALVES FILflO, Eloy; MAGALHÃES, Guilherme Castanheira. Desconcentração
regional da produção e movimentos populacionais: a economia brasileira no período
de 1970 a 1990
ANDRADE, César Ricardo de. (UNESP-Franca) O conceito de "populismo
econômico"
AQUINO, Ítalo de. A integração econômica latino-americana da ALALC ao Mercosul
SANTOS, Jean Mac Cole Tavares. Leitura pós-moderna: a Cidade, a Seita e o Mercado
CL25 - História e música (SALA 12/ CAl
BRAGA, Luiz Otávio RC. (UFRJ) (Coord.) A Invenção da Música Urbana no Brasil
LOPES, Gustavo Gomes. Sambas Interditos: Censura Privada e Censura Estatal na
Música Popular Brasileira
DAMASCENO, Francisco José Gomes. Grupos mistos: novas formas desconfiguração
juvenil
BOUCH, Rodrigo Andres Barrenechea. "Canto que ha sido valiente" - A Nova Canção
Chilena, cultura, política e revolução no Chile da Unidad Popular de Altende - 1970/
1973
MENEZES JUNIOR, Carlos Teles de. O nacionalismo musical angolano
CL26 - Teatro popular, teatro de rua (SALA 13 / CAl
SILVA, Narciso Larangeira Telles da. (UFU) (Coord.) O teatro de rua no Estado do
Rio de Janeiro: fronteira entre a cena e a sociedade
ANDRADE JÚNIOR, Lourival. (UNIVALI/UFSC) Mambembes e Viajantes:
experiências dos artistas de Circo-Teatro em Santa Catarina (décadas de 40 a 70)
SILVA, Tania Brandão da. (UNI-RIO) Peripécias modernas: Companhia Maria Delta
Costa
CL27 - Imprensa, imagens e instituições (SALA 107/ CCJ)
BRITES, Olga. (Coord.) Imagens da infância - políticas públicas, imprensa e
propaganda
SOUZA, Flavia Miguel de. (UFRJ) A cultura portuguesa sob a perspectiva da revista
"Convergência Lusíada" (1976-1998)
ANDERMANN, Adriane Schroeder. Histórias e imagens de engenho
BARBALHO, Alexandre. Imprensa Alternativa no Ceará
ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataide de. (UFRPE) Imagens censuradas: o
DOPS-PE na Era Vargas
CL28 - História e linguagens: o poema e o romance (SALA 101/001/ CSE)
PECHMAN, Robert Moses. (UFRJ) (Coord.) Ordem e Desordem, uma Fronteira de
Letras
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AMAUT, Luiz Duarte Haele. (UFMG) Musa Republicana: a campanha republicana
através de poemas nos jornais (1880-1889)
MARIANO, Serioja Rodrigues Cordeiro. (UFPE). As inquietações intelectuais e o
modernismo em Princesa (PB)
MESQUITA, I1ka Miglio de. (UFU) Em busca da História

CL29 - Literatura, nacionalismo e nacionalização (SALA 102/004/ CSE)
FERNANDES, Teima Cristina Delgado Dias. (Coord.) Vidas Secas e Memórias do
Cárcere: o retrato de uma ordem perversa
RONCARI, Luiz. Machado de Assis: Federação política/Unidade Literária
SALLES, Ricardo Henrique. (UFF)A produção de um clássico: um estadista no Império
LEHMEKUHL, Luciene. lmagens/ Textos - as fronteiras de um corpus documental

CL30 - O ordenamento do espaço urbano (SALA 104/007/ CSE)
RAMOS, Francisco Régis Lopes.(Coord.)A Cidade do Centro: a construção do espaço
sagrado em Juazeiro (1889-1934)
PAULA, Zueleide Casagrande de. Cidade Jardim: uma nova perspectiva para o
urbano?
PEREIRA, Marli Rejani d' Avila. 6cio e Negócio: o Mercado Público Central de Porto
Alegre
SILVA, Maria do Socorre do Monte. As reformas urbanísticas de Fortaleza: o caso da
Praça do Ferreira (1933-1949)

CL31 - Redescobrindo intelectuais na História do Brasil (SALA 105/008/ CSE)
TEIXEIRA, Ivana Lopes.(Coord.) A redescoberta de Luís Martins (1907/1981): o
intelectual e a arte moderna brasileira: rompendo fronteiras
CASTRO, Fernando Luiz Vale. O sertão, o Mundo do Folclore e História na Trajetória
de Gustavo Barroso
KIRSCHNER, Tereza Cristina. Tradição intelectual brasileira no século XIX
CATARINO, Acácio José Lopes (UFPB) Atravessar, esquadrinhar, descrever

CL32 - Literatura e história: fronteiras (SALA 106/009/ CSE)
FERREIRA, Antonio Celso. (UNESP-Assis)(Coord.) Júlio Ribeiro e o império da
carne: literatura e história.
DORÉ, Andréa. O cerco de Diu (1538): a presença portuguesa no Oriente vista de
trás das muralhas
ANDRADE, Joel Carlos de Souza. Modos de dizer; modos de fabricar: a conquista
como um corpo escrito
SCHAPOCHNIK, Nelson. Reunir e dispersar acervos bibliográficos no Rio de Janeiro
Imperial

CL33 - Nas fronteiras entre a Escravidão e a Liberdade (SALA 126/2071 CSE)
PENA, Eduardo Spiller. (Coord.) A Lei e o "ajuntamento ilícito" entre senhores e
escravas no Brasil do século XIX. "Filho de senhor com escrava própria nasce escravo
ou livre?"
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MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. O "Cancro Horrendo e Contaminador" : as
primeiras sociedades emancipacionistas do Rio Grande do Sul.
FERREIRA, Ana Lucia Nunes. O Município de Macaé nas fronteiras entre a escravidão
e a Abolição
DANTAS, Mariana L. R. Escravos e Libertos na Capitânia de Minas Gerais: Um
estudo comparativo das populações de algumas Vilas coloniais Mineiras
SOARES, Carlos Eugênio Líbano. O portal do Atlântico: o arsenal de marina do Rio
de Janeiro, 1808-1850
CL34 - Imigração japonesa e francesa (SALA 127/209/ CSE)
DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri. (CERU-USP/ UNICAMP). (Coord.) Imigrantes
japoneses em São Paulo: três gerações
MOTOKI, Sérgio Hiroaki.A implantação de núcleos coloniais de imigrantes japoneses
no Brasil: O caso do Núcleo Colonial Guatapará
YOKOYAMA, Lia Cazumi. Os encontros e os desencontros entre duas culturas: os
imigrantes japoneses em São Paulo
SANTOS, Joaquim Justino Moura dos. Imigrantes estrangeiros no Rio de Janeiro do
século XIX: o entrelaçar de fronteiras
CL35 - América Latina: poder, protesto popular e repressão (SALA 128/210 /
CSE)
SÁ, Cristina Isabel Abreu Campolina de. (UFMG) (Coord.) YrigoyenlPerón: Alguma
semelhança?
ROLIM, Rivail Carvalho.(UEM) Governos constitucionais na América Latina após a
2 a Guerra Mundial: muito aquém da democracia
ANDRADE, Everaldo de Oliveira. Os militares e a Assembléia Popular (Bolívia 1971)
BAPTISTA JÚNIOR, Roberto. Construção de políticas repressivas para a América
Latina
SILVA, Josinei Lopes da. Liberais, conservadores e as fronteiras colombianas no
século XIX
CL36 -Brasil 500 anos - a conquista interminável (AUDITÓRIO DA REITORIA)
RAMPINELLI, Waldir José. (UFSC) (Coord.) Os 500 Anos -A conquista interminável
DIAS, Claudete Maria Miranda. Que história é essa de descobrimento do Brasil?
TEIXEIRA, Josemir Nogueira. (UFRJ) Na fronteira da história com a filosofia: análise
filosófica sobre os primórdios da América portuguesa
CL37 - Música e imagens (SALA 129/211/ CSE)
CARVALHO, Marcos Rogerio Ribeiro de. (Coord.) Imagens da ordem: considerações
sobre as fotografias de Congregados Marianos da década de 30 existentes no Arquivo
da Cúria Metropolitana de São Paulo
GRILLO, Maria Ângela de Faria. (UFPE) Cantando o Nordeste: música popular e
ensino de História
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RESENDE, Eliana Almeida de Souza. Imagens na/da Paulicéia: Clichês emfóco. São
Paulo (1900-1930).
VERGARA, Moema de Rezende. Manuais de astronomia: instrumentos de
vulgarização científica no século XIX
CL38 - Negros: imagens, concepções, rebeldia e tensões (SALA 125/206)
PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. (Coord.)De mocambeiro a cabano: Dimensões
da Rebeldia Negra no Grão-Pará na r Metade do Século XIX
NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. Homens negros na Marinha de Guerra: uma outra
visão da liberdade?
NASCIMENTO, Silvia Helena. Tigres, galgeiros e domésticos: o negro na obra de
Adolfo Caminha
BOULOS JUNIOR, Alfredo. Gilberto Freyre e a revista Fronteiras: Raça e Racismo
nos anos 30
CUNHA, Lídia Nunes (UFPE). Negros na Educação: O que dizem as imagens
Dia 29/07/99 - quinta-feira
CLl - Sincretismo religioso (SALA 02/ FAPEU)
RIBAS, Rogério de Oliveira. (UFF) (Coord.) A heresia islâmica no Portugal
quinhentista
FREITAS, Edmar Checon de. São Martinho de Tours e a evangelização da Gália
ROZÁRIO, Paulo Sérgio Barboza do. Sincretismo Religioso e Cristianismo na
Antigüidade Tardia
MOLINARI, Carla Maria de Mendonça. (UFRJ) Abalos nafé cristã: atos de apostasia
no Japão
CL2 - Religiões afro-brasileiras (AUDITÓRIO DA FAPEU)
ISAIA, Artur Cesar. (UFSC) (Coord.) Umbanda e Cidade no Brasil da primeira metade
do século XX
SANTOS, Cristiano Henrique Ribeiro dos. (UERJ) A construção da tradição nagôyorubá no Brasil: considerações sobre etnocentrismo religioso no universo de crenças
afro-brasileiras
LIRA, José Elson Carvalho. Borboletas Azuis: corpos que sonham! infames escritos
MENDES, Bartolomeu de Jesus. Caboclo não pede licença (A Inserção do Caboclo
nos candomblés, em Salvador)
CL3 - Inquisição (SALA 03/FAPEU)
ASSUNÇÃO, Paulo de. (Coord.) A Inquisição portuguesa e o Regimento da Inquisição
do Santo Ofício -1613
ASSIS, Angelo Adriano Faria de. (UFF) As 'mulheres-rabi': A importância feminina
na divulgação do criptojudaísmo no espaço colonial (Nordeste, séculos XVI-XVII)
LINS, Emmanuela de Almeida. A herética Branca Dias: um corpo escrito pela
Inquisição
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BRITTO, Rossana Gomes: A dinâmica inquisitorial: Processo contra um donatário
blasfemo em terras do Brasil ( (Séc. XVI)
PIERONI, Geraldo. Os excluídos do Reino. A Inquisição portuguesa e os degredados
para o Brasil-colônia
CL4 - História e morte (SALA OS/FAPEU)
ABREU, Jean Luiz Neves. (Coord.)Os ex-votos e a domesticação da morte na sociedade
setecentista mineira
VAILATI, Luiz Lima. (USP) A morte em Cunha (1930-1998): mudança cultural e
atitudes fúnebres em uma comunidade rural paulista
RIEDL, Titus. 'Imagens da Morte', Fotografia entre Memória e História
NASCIMENTO, Mara Regina do. (USP) Morte, organização espacial e
desenvolvimento urbano em Porto Alegre, no século XIX.
JANOVITCH, Paula E. Cidade dos mortos? Encruzilhada dos vivos
CLS - Fronteiras e modernização (SALA 06/FAPEU)
SONDA, Valdemir José. (Coord.) Brasiguaios: aformação de uma identidade pátria
na fronteira Brasil-Paraguai - anos 70-80
BANOSO, V éra Lucia Maciel. (FAPA) De fronteira militar à fronteira agrícola: a
agro-indústria canavieira no Litoral Norte do RS (1960í70)
ALVES, Maria de Lourdes. (UFGO) Modernização, fronteira e migração: processos
que se sucedem
BRITO, Silvia Helena Andrade de. Determinantes sócio-históricos do processo recente
de desenvolvimento da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia
FALCI, Miridian Britto Knox. Fronteiras no sertão: a urbanização no século XVIII
CL6 - Movimentos sociais (SALA 07/FAPEU)
FALCI, Miridian Britto Knox. (UNIOESTE) (Coord.) Movimentos populares de
moradia e as reivindicações por melhorias nas condições de vida urbana no Brasil
dos anos 80
DIAS, Claudete Maria Miranda. O outro lado da história: o processo de independência
do Brasil, visto pelas lutas populares no Piauí -/789-1850
MACHADO, Maria Clara Tomaz e CUNHA JR., Henrique. João Relojoeiro: ladrão e
mártir
OLIVEIRA, Denise Santos de. As Contradições Sociais no Rio de Janeiro da Belle
Époque 1900/19/0
CL7 - O aldeamento e o princípio da barbárie (SALA 08/FAPEU)
GEBRAN, Philomena. (USS) (Coord.)Modernidade e barbárie na América Latina:
as fronteiras do possível
KOLING, Paulo José. (UNIOESTE)A barbárie da civilização: um estudo comparado
entre Sarmiento e Mariátegui
MAGHELLI, Luciana. (UFRJ) A extinção do aldeamento "Aldeia da Pedra"
MATTOS, Isabel Missagia de. Civilização e Resistência: rebelião indígena no
aldeamento missionário de Itambacuri - 1893 •
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CL8 - Assistencialismo, associativismo e cidadania: trajetórias (SALA 05/CCJ)
SCHERER-WARREN, Ilse; (Coord.) PEREIRA, Karine A.; BONETTO, Claudete
A.; PlANA, Marivone e CORRÊA, Viviane R.Associativismo civil em Florianópolis:
evolução e tendências
SILVA, Claudia Neves da. Igreja Católica e poder público municipal na prática da
assistência social em Londrina 1964-1988
BANDEIRA, Élcia de Torres. (UFRPE) ONGs: rompendo asfronteiras da cidadania
na alta modernidade
BASTOS, Sênia. Simples peticonários ou cidadãos? Formas de participação ativa
dos moradores na gestão da cidade de São Paulo na segunda metade do século XIX
CL9 - Cidadania, legislação e política (SALA 06/CCJ)
ROLIM, Rivail Carvalho.(UEM) (Coord.) Percepções acerca da marginalidade e as
fronteiras da cidadania
PACHECO, Ricardo de Aguiar. A cidadania republicana em Porto Alegre
PINTO, Surama Conde Sá. Cidadania na Primeira República: algumas notas sobre a
produção historiográfica
VARISSA, Rinaldo José. Falando sobre a Justiça: memória e legislação trabalhista
MEDEIROS, Sabrina Evangelista. Limiar da Violência pela Liberdade: ExtremaDireita versus Democracia nos Estados Unidos da Nova Ordem.
CL!O - O gênero do corpo e da ciência (SALA 08/CCJ)
CARNEIRO, Henrique Soares. (Universidade Federal de Ouro Preto). (Coord.) Carl
Lineu, a Botânica e a sexualidade humana: um debate no século XVIII
GOMES, Cleusa. O corpo da nação: representações de gênero no discurso médico
eugenista na década de 20-30 no Brasil
OLIVEIRA, Nucia Alexandra de. Quebrando o silêncio... e desconstruindo a beleza:
as representações sobre a beleza das mulheres na imprensa feminina e feminista. (19601980).

SANTOS, Chrislene Carvalho dos. Construção Social do Corpo Feminino em Sobral
( 1920-1925)

CLll - Ensino e história: perspectivas metodológicas (SALA OllCA)
FUCKNER, Cleusa Maria. (UFPR) (Coord.) O Ensino de História nas Séries iniciais
e o uso da Memória para apreensão das Representações
AMORIM, Alexandre Romulo A de. (UNICAMP) As fronteiras de um museu: uma
proposta metodológica para o ensino de História
BATISTA, Dimas José. O início do jogo: Froebel e o valor educativo dos atos lúdicos
ARAÚJO, Helena Maria marques. (UERJ) "Tempo-rei"- a noção de tempo em
adolescentes de 10 a 14 anos: implicações para o ensino de História
GERMINARI, Geyso Dongley. (UFPR) Uso de documentos em Estado de Arquivo
Particular no ensino de História no ensino fundamental
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CL12 - Estado e educação (SALA 02/CA)
NOGUEIRA, Natania Aparecida da Silva. (Coord.) Leopoldina: ensino e classes
populares na Primeira República (1894-1920)
QUADROS, Claudemir e TANABE, Márcia. A educação pública no Rio Grande do
Sul durante o governo de Leonel Brizola: análise do jornal "O Nacional de Passo
Fundo" (1959-1963)
OURIQUES, Ana Julieta V. e NODARI, Eunice Sueli (UFSC) A educação do meiooeste catarinense entre as décadas de 1930 e 1950.
ALMEIDA, Antonio de. Fronteiras do Ensino: limites e percalços das reformas
educacionais no Estado de Minas Gerais
GATTI JÚNIOR, Décio. A história das instituições educacionais brasileira: um campo
de investigação promissor
CL13 - Experiências de ensino de história (SALA 03/ CA)
SOUSA, Vilma de Lurdes Barbosa de. (Coord.) Um olhar interdisciplinar entre as
licenciaturas: a articulação ensino-pesquisa e extensão
CARVALHO, Alexsandro Donato. Fronteiras: Literatura e ensino de História
MAGALHÃES JÚNIOR, Antonio Germano. Da "decoreba" ao desenvolvimento da
inteligência: o ensino de história e o desenvolvimento das Múltiplas Inteligências
SOUZA, Maristela Coccia de. Estudo do meio: o ensino de História fora da sala de
aula
CL14 - História e partidos políticos: algumas questões (SALA 04/ C A)
PRIORI, Angelo. (UEM) (Coord.) O PCB e os camponeses: uma leitura dos
documentos dos anos 40/50
ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira. Comunistas em Ribeirão Preto
ADDOR, Carlos Augusto. O Partido Comunista Brasileiro - atuação e repressão (1944/
1960)
SALES, Jean Rodrigues. História do PC do B: algumas questões
KAREPOVS, Dainis. O PSB-SP na Constituinte: O Socialismo ambíguo dos anos 30
CL1S - História e imaginário (SALA 05/ C A)
PERISSINI, Nilmara Cristina. (UEL) (Coord.) A Construção Imaginária do Político
em 1961
FLORES, Elio Chaves. Intelectuais do traço: a caricatura política e os caricaturistas
na época de Getúlio Vargas
RODEGHERO, Carla Simone. A recepção do anticomunismo católico: algumas
reflexões teórico-metodológicas
REGES, João Rameres. Galinhas-Verdes: memória e história dos Integralistas de
Limoeiro (1934-1937)
RmEIRO, Francisco. Memória e imaginário político da união pelo Ceará

95

CL16 - Política e cidadania (SALA 06/ C A)
SILVA, Marcos A. da. (Coord.) Vanguarda contra Ditadura -a radicalidade do poemaprocesso (1967/1972)
SILVA, Angelo José da. (UFPR) A formação do militante operário: Anarquistas e
Comunistas na República Velha
CHAGAS, Fábio André G. das (UNESP-Franca) Asformas de enfrentamento à ditadura
militar vistas pela extração social e experiência política dos quadros militantes da
VPR
BARÃO, Carlos Alberto. Na fronteira entre socialismo. anarquismo e fascismo:
Georges Sorel, interlocutor de Antonio Gramsci.
CL17 - Ética, trabalhadores e ações pedagógicas (SALA 08/ C A )
DELGADO, Ignacio José Godinho. (UFJF) (Coord.)Empresariado e política social
no Brasil
BRINHOSA, Mário César. As Fronteiras da Ética: em busca de um exílio ético
SANTOS, Moacir José dos. Frações de Classe e Representação Histórica da Ordem
Política
LEITÃO, Maria do Rosário de Fátima Andrade. Comunismo e Operariado nos arquivos
do DOPS. Os Centros Educativos Operários: um projeto institucional para a família
proletária. 1935-1945
ALMEIDA, Maria de Fátima Ramos. (UFU) DNTE/CUT - o caráter pedagógico da
prática política
CL18 - Política e história local (SALA 09/ C A)
SOUZA, Wlaumir Doniseti de. (Coord.) Poder local e política: As fronteiras do poder
local da oligarquia cafeeira de Ribeirão Preto frente ao Estaduismo e o federalismo
na Primeira República
RANINCHESKI, Sonia e SILVA, Manoel Ávila da (Centro Universitário La SaBe)
(Coord.) História. poder local e representação no Rio Grande do Sul: Canoas no
período pluripartidário (1946 a 1964)
SILVA, Valdeilton Francisco da. Um estudo histórico sobre o município de Cantá
(RR)
VASCONCELOS, Gabriel Assis Araújo. Bela Cruz na ciranda oligárquica (19601990)
CL19 - A fonte oral na pesquisa histórica (SALA 10/ C A)
GUIMARÃES, Eduardo Henrique de Lima. (UFPB) (Coord.) Fronteiràs do saber
histórico: reflexividade. memória e historicidade
CHAVES, José Olivenos Souza. Secas, trabalho e festas: memória e história de velhos
Sertanejos do Baixo-Jaguaribe - CE
GONÇALVES, J anice. Figurações da terra natal: história local e experiências de vida
ANDRADE, Joel Carlos de Souza. O El Nino e as Secas: numa visão camponesa
SILVA, Gisela Brito. A Fonte Oral na pesquisa histórica: um debate sobre a memória
integralista da década de 30 e 40
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CL20 - História e comércio marítimo ( SALA 11/ C A)
NASCIMENTO, Renata Cristina de S. (Coord.) O desenvolvimento do comércio
marítimo durante o governo de D. Fernando ( 1367 - 83)
ROMEIRO, Adriana. Peripécias de uma quadrilha de contrabandistas: a rota dos
diamantes pelo Atlântico na primeira metade do século XVIII
OLIVEIRA, Clician do Couto. (UNICAMP) A modernidade chegando nos portos
brasileiros
VASCONCELLOS, Marcia Cristina de. Nafronteira entre o Mar e a Montanha: traços
sociais e econômicos de Angra dos Reis, século XIX
CL21 - Aspectos da formação colonial brasileira (SALA 12/ C A )
ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. (UFJF)(Coord.) Prestígio e poder econômico
em Minas colonial
MORAES, Cristina de Cássia Pereira. (UFGO E Universidade Nova de Lisboa Portugal) Contratos imediatos de terceiro grau: a arrematação dos dízimos reaes nos
Goyazes do século XVIII
MENESES, José Newton Coelho. "Plantas próprias do país": fronteiras de
racionalidades produtivas na produção dos "gêneros da terra" em Minas Gerais
colonial
MARANHO, Milena Fernandes A Retórica da Riqueza: Maurício de Nassau e os
engenhos de açúcar em Pernambuco do século XVII
ARAÚJO, Giana Claudia de Castro. Indícios de nobreza no Brasil colonial
CL22 - História e trabalho (SALA 13 / C A)
COSTA, José Jonas Duarte da. (UFPB) (Coord.) O lugar do trabalho no atual processo
histórico
SANTOS, Jean Mac Cole Tavares. Vitalício e hereditário: O sonho para superar a
crise
SILVA JÚNIOR, Agenor Soares e. A Indústria Sobralense e a disciplinarização do
Trabalho Urbano (1910-1930)
WERNER, Alice Helga. (UFF). A concepção "fordista" dos sindicatos livres na "fase
de estabilização "( 1924-29) da República
CL23 - História e cinema (SALA 101/ CCJ)
BEHAR, Regina. (UFPB) (Coord.) Cinema, História e cotidiano em "Terra
Estrangeira"
BOTELHO, Rosana Ulhoa. "Pixote" e "Vera": menoridade, violência e cidadania
em dois filmes do anos 80
APROBATO FILHO, Nelson. Dimensões Sonoras do Cinema Mudo
LUCAS, Meize Regina de Lucena. Imagens do Moderno: os sentidos do olhar de
Jacques Tati
MALAFAIA, Wolney Vianna. A desconstrução do discurso cinematográfico: Cinema
Novo, estética e política nos anos 60
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CL24 - Cultura urbana e experiência cotidiana (SALA 105/ CCJ)
OLIVEIRA, Júlio César de. (PUC-SP) (Coord.)A boêmia em Uberlândia
OLIVEIRA, Maria de Fátima. Um Porto no Sertão: Cultura e Cotidiano em Porto
Nacional 1880/19JO
SILVA, Cristiane dos Santos. Fronteiras culturais na Vila Real do Senhor Bom Jesus
do Cuiabá (1727-1808)
ARAÚJO, Erick Assis de. O Cotidiano das Classes Populares no Tradicionalismo
Político e Religioso de Fortaleza (1930-1945)
CL25 - Teatro, cidade e modernidade (SALA 106/ CCJ)
SILVA, Tania Brandão da. (UNI-RIO) (Coord.)1táliafausta: a musa moderna
MADEIRA, Gisele. O Teatro de Estudantes do Brasil e o Festival Shakespeare (19381949)
MARZANO, Andréa Barbosa. Cenas da cidade: Teatro, Diversões e Projetos Nacionais
(1850 - 1900)
CL26 - "Homens bons", historiografia e tensões sociais (SALA 1071 CCJ)
SILVA, Wlamir. (FUNREI) (Coord.) Pedro, de Perpétuo a Panaca: elites políticas
regenciais em combate ao poder simbólico imperial
TEIXEIRA, Paulo Eduardo. Homens Bons
SÁ, Ariane Norma de Menezes. Monarquia versus República: o experimento regencial
SILVA, Marilda Santana da. Poderes Municipais e Elites Locais em Vila Rica: As
Representações do Senado da Câmara (1750-1828).
CL27 - Cidades: autonomia, planejamento e crise urbana (SALA DE EVENTOS
DO CCE N° 0003)
CARVALHO, Carlos Henrique de.(Coord.) A crise urbana: reinterpretando um antigo
debate
SANTOS, Joaquim Justino Moura dos. História do Lugar: caminhos efronteiras
OLIVEIRA, Wilmar Antônio de. (UNESP-Franca) Autonomia municipal na primeira
república: controvérsias da produção historiográfica
LESSA, Simone Narciso. (UNICAMP) O planejamento urbano e regional - a
desconcentração da metrópole paulistana na direção do Vale do Paraíba e a
constituição de São José dos Campos como pólo regional.
CL28 - Cidades: planejamento, memória e patrimônio (SALA 101/001/CSE)
SOUZA, Nelson Rosário de. (UFPR) (Coord.) Planejamento Urbano, Poder e
Sociedade: O Caso de Curitiba
RANGEL, Maria do Socorro. Memória, Patrimônio e Cidadania
SINOTI, Marta Litwinczik. A arquitetura como suporte da memória: a experiência do
Inventário do Patrimônio Cultural de Planaltina, DF.
CÂNDIDO, Manuelina Maria Duarte. Museu da Cidade de Piraju: Levantamento
Preliminar sobre a História Social- Ação Educativa
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CL29 - Nacionalismos e linguagens (AUDITÓRIO DO CSE)
CAMPOS, Cynthia Machado.(UFSC) (Coord.) Nacionalismos, diversidades,
identidades no sul do Brasil: proibição da língua estrangeira na era Vargas
SANTANA, Nara Maria Carlos de. Estado Novo, nazismo e propaganda na construção
da Nação
PIAZZA, Maria de Fátima Fontes. Os "Catecismos" de Civismo.
FERRETTI, Danilo José Zioni. (FFLCH-USP) A política de nacionalização das escolas
estrangeiras durante o governo de Washington Luís (1920): a luta contra as
"Associazioni Dante Alighieri" em São Paulo

CL30 - Os discursos nacionalistas (SALA 102/004/ CSE)
JOANILHO, André Luiz.(Coord.)Eugenia e nacionalismo
KUPERMAN, Esther. Nacional ou popular? Nacionalismo e populismo na
historiografia brasileira
CARVALHO, Maria Bemardete Oliveira de. (UFF) Os limites do nacionalismo e da
modernidade da burguesia brasileira
BARBALHO, Alexandre. Getúlio, os Militares e a Cultura
PERES, Elena Pájaro. Nacional x Regional na Espanha Franquista: o caso da Galícia

CL31 - História e Escravidão (SALA 104/0071 CSE)
PINA, Maria Cristina Dantas. (Coord.) O sertão do diamante: garimpo, cidade e
escravidão nas Lavras Diamantinas, no século XIX
SCHLEUMER, Fabiana. Maurício, Luiza e Rita: filhos de Zacarias e Bárbara, escravos
do Inácio Dias Vieira: um caso de família escrava em Cotia colonial
CRIVELENTE, Maria Amélia Assis Alves. Família escrava em Mato Grosso - "Nos
melhores engenhos dos Cuyabanos" - CHAPADA DOS GUIMARÃES -1796-1888
REIS, Liana Maria. Escravidão urbana e criminalidade nas Minas Gerais setecentistas
PEREIRA, Josenildo de Jesus. Senhores e escravos: tensões sociais no Maranhão do
século XIX.

CL 32- Infância e História (SALA 105/008/ CSE)
VALDEZ, Diane.(Coord.) Infância em Goiás no século XIX
SOUZA, Josinete Lopes de. Infância "Desvalida": Secas, Epidemias e Orfandade
em Fortaleza no Final do Século XIX
VIEIRA, Maria Eta. (FFLCH-USP) "A caballo entre dos mundos": a experiência de
crianças espanholas nas casas de ninos na URSS

CL33 - Família como fonte historiográfica (SALA 106/009/ CSE)
ALMEIDA, Cybele Crossetti de. (UFRGS) (Coord.) Laços defamília: um estudo sobre
a camada dirigente em Colônia na Idade Média tardia
MOREIRA, Gelidson de Oliveira. Família na historiografia.
SOUZA, Néri de Almeida. Fronteiras sociais: o parentesco na Idade Média
MARQUES, Claudia Eliane Parreiras. (FFLCH-USP).A cultura material dasfamílias
em Bonfim (MG) durante o 11 Reinado
FRANÇA, Tereza Cristina Nascimento. (UERJ) Dois olhares sobre afamília brasileira
na Segunda metade do século XX
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CL34 -Historiografia, biografias e história das idéias (SALA 127/209/
CSE)
SCHNEIDER, Marília Helena Paulos Leal. (Coord)As biografias na construção
da tradição
REBELLO FILHO, Moacyr Malleont. (UFSC) A ação colonizadora do
Visconde de Taunay em Santa Catarina
SOUSA, Fábio Gutemberg Ramos Bezerra de. (UFPB) Cristino Pimentel, as
invenções do historiador e outras artes
CALDAS, Pedro Spinola Pereira. A relação entre a história e a filosofia: a história
das idéias como questão
CL35 - O texto biográfico (SALA 128/210/ CSE)
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. (Coord.) Biografias coletivas: uma análise do
grupo "Jardim da Infância"
SOUZA, Adriana Barreto de. Caxias na memória nacional - uma análise de textos
biográficos
VELHA, Cristina Eira. A expressão dos limites da crise através da biografia de
Domingos Borges de Barros
CL36 - Intelectuais e historiografia (SALA 129/ 211/ CSE)
PINTO, João Alberto da Costa. (Coord.) Intelectuais, Marxismo e Historiografia
Brasileira (1926-1964)
DANTAS, José Adalberto Mourão. (VEM) Feudalismo e modernidade no pensamento
de Celso Furtado
IUMATTI, Paulo Teixeira. Criatividade e Experiência: a Formação intelectual de
Caio Prado Júnior( 1932-1939)
COELHO NETO, Eurelino. História e socialismo no pensamento de esquerda:
indeterminação em última instância
OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de Intrépida ab origine: O Instituto Histórico e
Geográfico Paraibano e a construção da História local
CL37 - A "nova" história e teorias da história (SALA 125/ 206/ CSE)
VASCONCELOS, Lúcio Flávio. (Coord.) A Nova História Política
FREITAS FILHO, Almir Pita. (UFRJ) Os Annales nos anos 90: abertura para antigas
fronteiras?
OLIVEIRA, Adriana Mara Vaz de. (UFGO). A casa como um universo de fronteira
SILVA, Luiz Sérgio Duarte da. (UFG) Teoria da História e ação comunicativa:
aproximação de Habermas e Rüsen
VIEIRA, Rosângela de Lima. A questão das fontes em Fernand Braudel.
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CL38 - Historiografia, Inconfidência e Independência (SALA 126 / 207 / CSE)
FURTADO, João Pinto.(Coord.) Inconfidência mineira: crítica histórica e diálogo
com a historiografia
NASCIMENTO, Dilma Ferreira do. (UFF) Irresponsabilidade e heroísmo: fronteiras
do político ao estudo da Inconfidência e dos inconfidentes
RODRIGUES, André Figueiredo. Rocha Pombo e a construção de um clero conjurado
mineiro
MENDES, Claudinei Magno Magre. Nacionalismo e o estudo da Independência
Dia 30/07/99 - sexta-feira
CLt - Religião/santuários (SALA 02/ FAPEU)
VASCONCELOS, Cláudio Alves de. (Coord.) História das religiões em Mato Grosso
do Sul
SOUZA, Raimundo Nonato. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos de Sobral - um estudo de caso
SANTOS, Lourival dos. As faces da Igreja na Imagem da 'Senhora Aparecida': As
estampas religiosas e a modernização do discurso católico - 1854-1931
PADOVAN, Regina Célia. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos: a irmandade e
a construção da devoção (1757-1857).
CL2 - Missões e evangelização (AUDITÓRIO DO CSE)
COLAÇO, Thais Luzia. (UFSC) (Coord.) Missões jesuíticas: um conflito entre dois
mundos
BRUM, Ceres Karam. Lendário missioneiro: pedagogia jesuítica para a integração
colonial nos Sete Povos das Missões
BRAND, Antônio. Questões metodológicas em pesquisas junto a povos situados em
outra tradição cultural
MARTINS, Maria Cristina Bohn. (UNISINOS) As festas de chicha guarani no relato
jesuítico.
CL3 - Devoções populares (SALA 03/ FAPEU)
SANTOS, Maria de Lourdes dos. (UNESP-Franca).(Coord.) Os lugares da memória
devocional da Menina Izildinha em Monte Alto-SP
SANTOS, Reinaldo dos. (UNESP-Franca). A participação da imprensa na trajetória
devocional do Padre Donizetti (1954-1997).
SOUZA, Océlio Teixeira de .. Religiosidade popular: entre o controle e a autonomia.
O caso do Cortejo do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, Ce. (19281995)
ZANON, Dalila. A circulação das indulgências em São Paulo setecentista
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CL4 - Saúde e higienização (SALA 05/ FAPEU)
MORAES, Laura do Nascimento. (UFSC) (Coord.) O "Charlatão", no "Panópticum"
dos médicos
CARVALHO, Antonio Carlos Duarte de. Nas fronteiras do conhecimento: visões e
representações a respeito das práticas de curandeirismo em São Paulo nas décadas
de 1930 e 1940.
SILVA, Sônia Maria de Meneses. "Corpo que cala consente": medidas civilizatórias
sobre os enterros e internações em Fortaleza no século XIX
SILVEIRA, Anny Jackeline Torres. A experiência da gripe espanhola numa capital
planejada - Belo Horizonte, 1918
ROSA, Ana Lúcia Gonçalves. De remédio a veneno: as fronteiras e limites de uma
prática popular
CL5 - Fronteiras coloniais (AUDITÓRIO DA FAPEU)
BICALHO, Maria Fernanda Baptista. (UFF) (Coord.) A cidade do Rio de Janeiro e a
articulação das fronteiras territoriais e atlânticas do Império português
MENDES, Claudinei Magno Magre.Alargando asfronteiras da história: a colonização
do Brasil
GARCIA, Romyr Conde. Os descaminhos dos reais direitos: o contrabando na fronteira
das capitanias do Rio de Janeiro e Minas Gerais no final do século XVl11 (1770-1790)
CARBONARI, María Rosa. (Universidad Nacional de Río Cuarto - Argentina)
Movimiento espacial y tran'sfiguración conceptual. Historia de unafrontera colonial
CURADO, Ramir. Os bandeirantes na expansão da fronteiras goianas: um estudo
sobre a ocupação da região da Serra dos Pireneus no século XVll1 (1730-1840).
CL6 - Os lugares e suas fronteiras (SALA 06/ FAPEU)
FERREIRA, Aroldo Márcio. (UFGO) (Coord.) Estrada de Ferro de Goiás (E.F.G.):
Fronteira Para Uma Gênese Urbana
ESTRELA, Ely Souza. O alto sertão da Bahia: uma região voltada para outro lugar
SZESZ, Christiane Marques. A invenção do Paraná: o discurso regional e a definição
das fronteiras cartográficas
CL7 - Trabalhadores e cotidiano (SALA 07/FAPEU)
CARDOSO, Heloisa Helena Pacheco. (Coord.) Tramas do cotidiano - as relações
sociais em Minas Gerais nos anos 50
NASCIMENTO, Vilma Maria do. Trabalho Árduo e Liberdade: O cotidiano dos
vendedores ambulantes em Salvador (1960-1990)
SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. Emprego Doméstico: Práticas e Relações de
trabalho envolvendo Empregadas e Patroas. Salvador -1900/1950
ZARBATO, Jaqueline A Martins. Rebocadores Portuários, Tipógrafos, Operários da
Construção ... Trajetórias (Os trabalhadores em Florianópolis -1900-1930)
WEBER, Regina. Jovens operários de uma região metropolitana nos anos 80.
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CL8 - Identidades e fronteiras (SALA 08/FAPEU)
SANTOS, Jocyléia Santana. (Coord.) O sonho de uma geração (Casa do Estudante
do Norte Goiano - CENOG - e o Movimento Separatista - 1959-1968). Dividindo
fronteiras e criando o atual Estado do Tacantins
STUMPF, Roberta Giannubilo. O passado da capitania de Minas Gerais na visão de
um grupo da elite local, contribuindo para a emergência de um sentimento político
particularista
PAPALI, Maria Aparecida Chaves Ribeiro. Aspectos legais como práticas da cidade:
questões fronteiriças nO diálogo entre as elites em Taubaté (1861-1888
CL9 - Povos indígenas e o contato (AUDITÓRIO DO CFU)
NÕTZOLD, Ana Lúcia Vulfe. (UFSC) (Coord.) O jovem Carijó Essomericq: fascinação
e conquistas ...
CARVALHO JUNIOR, Almir Diniz de. Do índio imaginado ao índio inexistente (A
construção da Imagem do Índio na Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira
RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Política lndigenista nas Minas Gerais
Oitocentista
MEDEIROS, Ricardo Pinto de. (UFPE) Povos Indígenas do sertão nordestino nas
crônicas coloniais (séculos XVI e XVII).
MAIA, Delta Maria de Souza. Terra wapiscana: invasão e fragmentação por colonos
e fazendeiros
CLIO - Trabalho indígena e discursos disciplinadores (SALA 05/ CCJ)
LEOTTI, Odemar. (Coord.) A invenção do outro - o índio no imaginário de Mato
Grosso (1870-1914)
MENZ, Maximiliano Mac. (UNISINOS) A introdução do guarani missioneiro na
economia sul-rio-grandense, 1801-1824
NETO, João Leite. O trabalho indígena no Ceará (1780-1822)
PINHEIRO, Francisco José. O Trabalhador Indígena na origem do trabalho livre no
Ceará
CLll - Nas fronteiras da lei: prostituição, crimes e criminosos (SALA 06/CCJ)
BORELLI, Andrea. (UNICSUL e PUC-SP) (Coord.) Paixão e morte: a paixão nos
crimes passionais - São Paulo 1920-1950
CAMPOS, Marize Helena de. Pensões, Cabarés e Casas-de-Cômodos em São Luís do
Maranhão nas primeiras décadas do século XX
ANDRADE, Iarê Lucas. "Da linha do trem prá lá" -leis e procedimentos sobre a
prostituição na cidade do Crato. (1930 -1960).
GRANGEIRO, Cândido Domingues. (UNICAMP) As fronteiras da moral: crime e
criminosos nas imagens das primeiras décadas do século XX
LEITE, Sarah Ayesha. Mulheres imigrantes: vítimas da honra?
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CL12 - Os estereótipos e os mitos nas relações de gênero (SALA 08/CCJ)
FERNANDES, João Azevedo. (UFPB). (Coord.) Virgens do cauim: a luta dos jesuítas
contra os vinhos dos tupinambás
ABRANTES, Alômia. Imagens de mulheres, imagens da modernidade
CEBALLOS, Viviane Gomes de. Rascunhos e Pinturas: ícones construtores da
masculinidade nordestina
COELHO, Geraldo Mártires. Alegoria feminina e propaganda republicana no Pará
de 19/0
CL13 - Memória feminina e história de mulheres (SALA 101/CCJ)
SILVA, Janine Gomes da. (UNIVILLE e UFSC) (Coord.) Tempo de esquecer, tempo
de lembrar. .. Dos anos 30 às vibrações do Centenário: histórias de Joinville através
da memória feminina
CARVALHO, Martha Maria Falcão de e SANTANA, Morais. "6 abre alas, eu quero
passar": mulher efronteiras na historiografia paraibana - 1928-1940
RESENDE, Silvana Gomes. (UFMG) Assim vão tecendo as cidades ... Um olhar
feminino, uma viagem, uma imagem do Rio de Janeiro
SILVA, Marinete dos Santos. Gênero e participação política: o caso de Suzanne de
Castera
CL14 - O cotidiano das relações de gênero (SALA 105 I CCJ)
ROCHA, Solange Pereira da (UFPE). (Coord.) Mulher e Escrava: opressão e luta na
Paraíba do Norte (século XIX)
NADER, Maria Beatriz. A Unidade Doméstica Gerenciada Pela Mulher. Novas Idéias.
Novos Valores?
SOUSA, Silvana Vieira de e VASCONCELOS, Íris Helena Guedes de. Experiências
Femininas: Mulher e Abolição da Escravidão na Paraíba
CABRAL FILHO, Pedro. Fronteiras do cotidiano entre afé o prazer: uma história da
zona de meretrício em Cajazeiras - PB (1950-1990)
CL1S - A escrita e a canção na construção dos gêneros (SALA 1061 CCJ)
CUNHA, Renata Thereza Fagundes. (Coord.) Construindo os gêneros na modernidade:
um novo olhar para o masculino e o feminino
PEDERIVA, Ana Bárbara. Jovem Guarda: cronistas sentimentais da juventude
VIEIRA, Míriam Steffen. (UFRGS) Fronteiras entre a luta de escritoras por
reconhecimento literário e reivindicações feministas da passagem do século XIX. Com
base no periódico literário Corimbo (1884-1944)
PEREIRA, Simone Luci. Uma biografia da audição: Ronaldo Bôscoli e as mulheres
ouvintes das canções da Bossa Nova.
CL16 - Igreja e educação (SALA 1071 CCJ)
vESCIO, Luiz Eugênio.(Coord.) Maçonaria x Igreja: a luta pelo ensino leigo no RGS
-1900-30
CORDIOLLI, Marcos. (pUC-SP e UTP). Padres parlamentares e Educação na década
1820 no Brasil (Assembléia Constituinte e Primeira Legislatura da Assembléia Geral
Legislativa).
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PEREIRA, Paulo da Silva. História, Igreja e Educação: as estratégias de ação da
Igreja Católica na cidade de Maringá (1970-1990)
SENRA, Alvaro de Oliveira. (UFF) Por uma Escola "Pública Não-Estatal": Igreja
Católica e Educação Escolar (Brasil, 1985-1994).
CL17 - Estado, política e democracia (SALA DE EVENTOS DO CCE, N° 003)
BRINHOSA, Mário César.(Coord.) A Tecnoburocracia e a Materialidade de seu Projeto
de Nação
SILVA, Regina Helena Alves da (UFMG) e ARNAUT, Luiz Duarte Haele (UFMG) O
Legislativo e a cidade: domínios de construção do espaço público (Belo Horizonte,
1897-1997)
NUNES, Paulo Giovani Antonino. (UFPB) Construção e trajetória do Partido dos
Trabalhadores no Nordeste e os impactos da cultura política nordestina (1980-98)
DELGADO, Ignacio José Godinho. (UFJF) Estado, empresariado e desenvolvimento
em Minas Gerais
LOBO, Valéria Marques. (UFJF) Estrutura sindical corporativa e democracia no Brasil
CL1S - História, guerras e militares (SALA 330/CFH)
IZECKSOHN, Vitor. (UFRJ) (Coord.) Nacionalismo e Lógica Corporativa: A Guerra
do Paraguai nos Anos 1867-1868
VAS, Braz Batista. A estrutura material do Exército brasileiro na Guerra contra o
Paraguai (1864 - 1870)
NOGUEIRA, Shirley Maria Silva. (UFPA). A Estrutura Militar no Grão-Pará
Setecentista
FERREIRA, Maria Liege Freitas. O Brasil no Contexto da Segunda Guerra Mundial
- uma abordagem Geopolítica
CL19 - Historiografia, tensões e resistência (SALA 130 ICCE)
BERTONHA, Ivone. (UEM).(Coord.) Ações e Reações do Estado Imperial aos Desafios
de uma Nova Ordem
PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. De Vice-Reino à Província: Tensões Regionalistas
no Grão-Pará no contexto da Emancipação Política Brasileira
RABELO, Danilo. Disciplina e Desobediência Civil (as resistências à normalização
dos comportamentos na Cidade de Goiás durante o 1mpério)
SILVA, Giselda Brito. A organização interna da ação lntegralista em PE
CL20 - Historiografia em novas perspectivas (SALA 331/CFH)
MORETTIN, Eduardo Victorio. (UNIP). (Coord.) Cinema e história na perspectiva
da historiografia contemporânea
SILVA, Angélica Aparecida. (UNICAMP) História oral: caminhos e descaminhos
SILVA, Tania Brandão da. (UNI-RIO) Historiografia e história do teatro brasileiro
VERRAN, Rossana Samarani. (PUC-RS) O Conhecimento Cientifico Brasileiro e a
Concepção de Ciência Moderna
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JESUS, Ronaldo Pereira de. (FFLCH-USP) Novas e antigas fontes e abordagens sobre
as classes trabalhadoras no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX
CL21 - A questão da terra: algumas discussões (SALA 01/ C A)
HEINZ, Fábio Madureira. (Coord.) Elites e "elitismo" na representação patronal rural
brasileira
MOREIRA, Vânia Maria Losada. Da morte do campesinato ao nascimento do MST
MONTEIRO, Denise Mattos. A Lei de Terras de 1850 e as especificidades regionais:
a questão fundiária no Rio Grande do Norte (1850-1930)
GONÇALVES NETO, Wenceslau, MIRANDA, Luciana Lilian de e FREITAS, Sheille
Soares de. A Modernização do campo: crédito rural e reforma ag rária nos jornais de
Uberlândia, MG, 1972-1977
FERNANDES, Irene Rodrigues da Silva. (UEPB) Propriedade e Poder na Vila de
Independência
CL22 - Relações econômicas e sociais no império (SALA 02/ C A)
SILVA JR., Adhemar Lourenço da. (UFPEL) (Coord.)Cooperativas urbanas no
Segundo Império (Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 1872)
COUTO, Antonieta Miguel. Vida material e cotidiano na Imperial Vila da Vitória no
século XIX.
ARAÚJO, Maria Lucília Viveiros. (FFLCH-USP) Novos horizontes: afazenda Boa
Vista de Amparo
MARTINEZ, Paulo Henrique. (FFLCH-USP) Problemas econômicos no primeiro
reinado (1822-1831)
CL23- História e psiquiatria (SALA 03/ C A )
HILLING, Silvana Grunewaldt. (Coord.) Psiquiatria e poder no Rio Grande do Sul
(1880-1920)
MACIEL, Laurinda Rosa. (Casa de Oswaldo CruzlFiocruz) Memória da Psiquiatria:
guia de fontes do Rio de Janeiro
CERQUEIRA, Roberta Cardoso. (UERJ) Os caminhos da loucura na cidade do RJ na
virada do século XIX
CL24 - História, discurso e texto literário (SALA 04 / C A )
ALMEIDA, Marcelina das Graças de. (Coord.) História e Literatura - uma integração
possível
CARMO, Sônia Irene Silva do. Sujeito do discurso e sujeito social: uma abordagem
interdisciplinar
EHNHARDT, Marcos Luís. (UNIOESTE e UFPR). Um estudo de espelho de príncipes
nos escritos políticos de Lucius Seneca - Roma - primeiro século d. C.
ARAÚJO, Valdei Lopes de. História e natureza, público e privado no Brasil na década
de 1850
CL25 - História e imprensa (SALA 05 / C A)
.
SIEBERT, Itamar. (UDESC e UNIVALI) (Coord.) Família: o discurso normatizado r
da imprensa em meados do século XIX
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JACOB, Carla Alessandra da Luz. "A desaffronta aos brios nacionaes ". O Discurso
da imprensa do Desterro sobre a Guerra do Paraguai (Outubro de 1864-Março de
1870).
PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. Imprensa periódica no Amazonas, 1880-1930
PINHEIRO, Geraldo Sá Peixoto. Imprensa e Etnicidade: Jornais da Colônia
Portuguesa em Manaus
CL26 - Cultura popular: festas, músicas, e danças (SALA 06/ C A )
SILVA, Mônica Martins da. (UFGO) (Coord.) A Festa do Divino em Pirenópolis
GUIMARÃES, Valéria Lima. (UFRJ) O PCB cai no samba: o olhar comunista sobre
a cultura popular na redemocratização (1945-1950).
LOPES, Gustavo Gomes. Algumas Considerações sobre o Samba como Cultura
Popular
CORRÊA, Helidacy Maria Muniz. O Bumba-meu-boi e a Identidade Cultural do
Maranhão
MIRANDA, Carmélia Aparecida Silva. Ritmos, ritos e rituais -a Festa da Marujada
em Jacobina - BA
CL27 - A imprensa falada e escrita nos anos 30 e 40 (SALA 08/ C A)
DUARTE, Geni Rosa. (PUC-SP). (Coord.) Rádio e cultura popular: novas fronteiras
- São Paulo, anos 30 e 40
ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataide de. (UFRPE) Imprensa e racismo: o
staffpolítico estadonovista em Pernambuco e a construção do ideário racista
LEIT ÃO, Maria do Rosário de Fátima Andrade, COSTA, Lenira Lima da e
MONTEIRO, Fábio Henrique L. de C. O DOPS e a Imprensa na era de Vargas: O
discurso estatal e a prática policial em Pernambuco, 1935 a 1937
HENN, Leonardo Guedes. (UNISINOS) Os correspondentes de guerra na Força
Expedicionária Brasileira
MARTINS, Fábio. Fragmento da memória do rádio
CL28 - História e mídia (SALA 09/ C A )
BIROLI, Flávia Millena. (UNICAMP).(Coord.) O 'jato" na mídia: tempo e linguagem
no trabalho historiográfico
MIGUEL, Luis Felipe. Retrato de uma ausência: a mídia nos relatos da história política
do Brasil
MOREIRA, Maria Beatriz de Araujo. Os meios de comunicação nas eleições de 1982
no Rio de Janeiro
NASCIMENTO, Luiz Miguel do. A Mídia e as mudanças no espaço público
CL29 - Olhares sobre a cidade (SALA 10/ C A)
WOLLF, Juçara Nair. (UNOESC-Chapecó) (Coord.)Cidade de Chapecó: a aplicação
do Projeto C.U.R.A na construção e ordenação do espaço urbano. ( 1977-1981).
OLIVEIRA, Adriana Mara Vaz de. (UFGO). Uma ponte para o mundo goiano no
século XIX: a história de uma cidade
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REZENDE, Eliane Mendonça Marquez de. Nova Ponte: o passado e o presente
separados pelas águas
CAMPOS, Emerson César de. (UFSC). Findo o Eldorado, vamos festejar: invenções e
diversidade em Crisciúma (SC) (1980-1998)
ZANELLA, Cláudia Cristina. A cidade contemporânea busca seu passado: a
reconstrução da identidade nativa na Ilha de Santa Catarina

CL30 - Judeus, letos, e menonitas (SALA 11/ C A)
GILL, Lorena Almeida.(UFPel)(Coord.) "CLlENTELTCHIKS": os judeus da prestação
de Pelotas (RS) 1920- 1945
FELDMAN, Sergio Alberto.(Universidade Tuiutí do Paraná) Identidade e assimilação
: A comunidade judaica de Curitiba
SIEWERT, Anelore. Presença da Comunidade Menonita na Colonização do Município
de Witmarsum
ANDERMANN, Adriane Schroeder. A imigração leta a Santa Catarina
CL31 - Historiografia e literatura (SALA 12/ C A)
BIASOLI, Vitor Otávio F(Coord.) O Grupo Quixote na polêmica "Lusitanos versus
Platinos ", no Rio Grande do Sul.
LEITE, Juçara Luzia. Literatura e História: O Reencontro da Memória na Obra de
Maria Stella de Novaes (Um Olhar sobre a Historiografia Espiritossantense).
LIMA, Luis Filipe Silvério. (FFLCH-USP) Sonhos proféticos, profecias oníricas. O
tempo do Quinto Império nos sermões de Xavier Dormindo de Padre Antonio Vieira
RIZZO, Gabriela. A historiografia barroca como o encontro de duas tradições
ZORZATO, Osvaldo. Fronteira e Identidade na Historiografia Mato-Grossense
CL32 - História e identidade (SALA 13/ C A)
BARBALHO, Alexandre.(Coord.) A busca da identidade local: estado e cultura no
Ceará
SOUTO, Américo Augusto da Costa. (UFSC) Os CTGs em Santa Catarina: conflito e
identificação culturais
LONGHI. Rogata Soares Del Gaudio. Minas Gerais: síntese do Brasil?
BRAATZ, Roberto. A fronteira entre o individual e o coletivo entre as torcidas do
Internacional e do Grêmio em Mal. Cândido Rondon
CL33 - História Antiga (SALA 302/ CFH)
GONÇALVES, Claudio mar dos Reis. (UEL) (Coord.) Os Libertos em Espanha no
Alto Império Romano
HERING, Fábio Adriano. (UNICAMP) Heródoto e o interesse pela História no
contexto da polis ateniense.
ALENCAR, Rosane Dias de. Aface do perseguidor; uma análise da obra de Lactâncio,
século IV d.e.
CARLAN, Cláudio Umpierre (UFF) O poder legitimado. Um estudo das representações
ideológicas romanas através de uma análise das fontes numismáticas de Constâncio II
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CL34 - Imigração e trabalho (SALA 303/ CFH)
WITT, Marcos Antonio. (UNISINOS) (Coord.) A dinâmica das colônias alemãs do
litoral norte do Rio Grande do Sul-São Pedro de Alcântara e Três Forquilhas (18451888)
GONÇALVES, José Henrique RoBo. (UEM) Conflitos políticos e projetos de
colonização. O chamado Norte-Novo do Paraná (1930-1950)
GARCIA, Liliana Bueno dos Reis. Dos Sertões do Morro Azul a Rio Claro: O Sentido
da sua História - Século XVJJ/ a 1930
RffiEIRO, Luiz Carlos. Imigração e trabalho na formação do futebol profissional
CL35 - Arqueologia e cultura (AUDITÓRIO DO MUSEU UNIVERSITÁRIO)
FARIAS, Deisi Scunderlick Eloy de. (PUC-RS).(Coord.) A Educação Patrimonial e a
Preservação Arqueológica
SILVA, Sergio Francisco Serafim Monteiro da. Introdução ao estudo das imagens
visuais em Arqueologia: o caso dos registros fotográficos dos enterramentos humanos
exumados no sítio Tenório, Ubatuba, litoral norte de São Paulo
LUFf, Vlademir José. (UFRJ) Pesquisa arqueológica: Arqueologia ou história?
CARVALHO, Marcos Rogerio Ribeiro de. Pratos, xícaras e tigelas: um estudo de
Arqueologia Histórica em São Paulo, séculos XVIll e XIX - resultados finais
CL36 -História e ensino: diferentes perspectivas (SALA301/CFH)
PEDROSO, Gelta M. Jonck. (UNIVILLE).(Coord.) Ensino de história: da reprodução
ao projeto de ensino
GUELFI, Wanirley Pedroso. (UFPR). Ensino de Sociologia: a trajetória de uma
disciplina escolar e suas relações com a História
ARRUDA, Marcelo Pedro de. A Beleza Épica de um Povo em Formação. (O ensino
de história colonial a partir do texto" Formas Provisórias de Existência: a Vida
Cotidiana nos Caminhos, nas Fronteiras e nas Fortificações" de Laura de Mello e
Souza)
LEITE, Renato Lopes. Internet e História da América
PROGRAMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

1) GT/GEHCT - ESTUDOS DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TÉCNICA

Dia 26/07/99
14/16hs - Conferência - (auditório do CFH)
A história da ciência e as fronteiras do conhecimento
DANTES, Maria Amélia Mascarenhas (USP)
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16/18hs - Comunicações Coordenadas:
Sessão I - Novas abordagens em história da ciência.(auditório do CFH)
SOARES, Luis Carlos (UFF) (Coord)
KUSSAMA, Lígia (USP) Anotações sobre multiculturalismo, ciência e feminismo
ALMEIDA, Anna Beatriz de Sá (COC/FIOCRUZ) A construção das tradições
científicas, os acervos de biodiversidade e a produção do conhecimento: as coleções
científicas da Fundação Oswaldo Cruz.

Sessão 11 - A ciência como uma construção sociotécnica. (sala 302/CFH)
MARQUES, Ivan da Costa (COPPE/UFRJ) (Coord)
MELLO, Márcia de Oliveira Teixeira e José Manoel C. de - (COPPEIUFRJ) Indivíduos
e coletivos em interações centradas e descentradas.
CUKIERMAN, Henrique Luiz (COPPEIUFRJ) - Nos tempos da tapera
FERREIRA, Benedito de Jesus Pinheiro (COPPE/UFRJ) - A pré-história do Programa
Nacional do Álcool sob um olhar sociotécnico.
SILVA, Mônica de Carvalho e (COPPE/UFRJ) - A história da construção do Curióum sistema de informação de segurança e administração de dados.

Dia 27/07/99
14/16hs Painel de Discussão - (auditório do CFH)
Fronteiras da história: a história da ciência e da técnica e a interdisciplinariedade.
CAMENIETZKI, Carlos Ziller (MAST/CNPq) - Demarcações em ciências: astronomia
e astrologia no século XVII.
SZMRECSÁNYI, Tamás (IG/UNICAMP) - Por uma história econômica da Ciência e
Tecnologia.
MAIA, Carlos Alvarez (UERJ) O cientista romântico, o empresário pós-industrial, o
político pós-moderno e o historiador perplexo.

16/18hs - Comunicações Coordenadas
Sessão 111 - Fronteiras: conhecimento e poder I - Laboratório de Estudos
Históricos da Ciência (UERJ) (auditório do CFH)
KURY, Lorelai (UERJ-COCIFIOCRUZ)(Coord) - As viagens e a expansão da ciência
européia.
MUNTEAL FILHO, Oswaldo (UERJ) - Despotismo e cultura científica do mundo
ibero-americano.
RODRIGUES, Antônio Edmilson (UERJ-UFF-PUCIRJ) - O artista e o cientista.
LEMOS, Cesar de Miranda e (UERJ) - O Brasil na era da inovação técnica: o espetáculo
do progresso pelas estradas de ferro.
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Sessão IV - Ciência, tecnologia e desenvolvimento em São Paulo na Primeira
República. (sala 302/CFH)
SZMRECSÃNYI, Tamás (IGIUNICAMP) (Coord) - A política científica e tecnológica
nas mensagens anuais dos presidentes do estado.
GITAHY, Maria Lucia Caira (FAU/USP) - O laboratório de ensaios de materiais da
Escola Politécnica e a divulgação de um método prático para o traço nas obras de São
Paulo (1926-1934)
RIBEIRO, Maria Alice Rosa (UNESP/Araraquara) - Saúde pública e farmacologia.
LOPES, Maria MargaretM e LFIGUERÔA, Sílvia F. de M. (lG/UNICAMP) - De
como o café foi para o sertão e os indígenas e a história para o museu.

Sessão V - Atividades Científicas no Brasil: Fronteiras - Centro de Interunidades
de História das Ciências (USP)(sala 303/CFH)
ALVES, José Jerônimo de Alencar (UFPA/USP) (Coord) Especialização e reordenação
da atividade científica no Brasil, da Primeira República.
SANTANA, José Carlos Barreto (UEFS-USP) - Reordenação das fronteiras científicas
no Brasil entre o Império e a República: um olhar sobre Teodoro Sampaio
ALMEIDA, Marta de (UNIOESTE/USP) - Nas fronteiras das publicações científicas:
o caso da Revista Médica de São Paulo (1898-1914).

Dia 28/07199
14/16 hs Painel de Discussão: A História e a história da ciência e da
técnica (auditório do CFH)
RIBEIRO, Maria Alice Rosa (UNESP/Araraquara) - História econômica e história da
ciência, da técnica e da tecnologia: onde as histórias se encontram ...
GITAHY, Maria Lúcia Caira (FAU/USP) - Problemas concretos (na história de uma
tecnologia).
OLIVEIRA, eraldo Beauclair Mendes de (ICHF) - História da tecnologia e informação.

Sessão VI - Ciência e filosofia na Era das Luzes (século XVIII).(sala 302/CFH)
SOARES, Luiz Carlos (UFF) (Coord) O mecanismo e as bases intelectuais da Revolução
Industrial Inglesa.
BARROSO, Wilton (UNB) - A metafísica e a dinâmica escalar de Leibniz e o
surgimento do princípio da mínima ação.
KURY, Lorelai (UERJ-COC/FlOCRUZ) - Considerações sobre o hipocratismo no
pensamento iluminista.
FONSECA, Maria RacheI Fróes da (COC/FIOCRUZ) - As expedições de Alexandre
von Humbolt e a afirmação da ciência dos "crioIlos" mexicanos.
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Sessão VII - Fronteiras: conhecimento e poder 11 - Laboratório de Estudos
Históricos da Ciência (UERJ)(sala 303/CFH)
GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal (UERJ) (Coord) Vargas e o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro: um caso de mecenato.
CAMPOS, André (UERJ-UFF) - Tecnologias de controle de malária na Segunda Guerra
Mundial: o caso Brasil.
AMADO, Renato (UERJ) - A geopolítica e a política externa do período Geisel.
MAIA, Carlos Alvarez (UERJ) - A organização da ciência e sua reformulação retórica
no pós-guerra: o cientista e o inventor.
16/18 hs - Assembléia Geral da ANPUH
Dia 29/07199
14/16 hs Painel de Discussão - (auditório do CFH)
Estaríamos Vivendo um Processo de Mudança nos Paradigmas do Conhecimento?
LOPES, Maria MargaretM (IG/UNICAMP) - Novas tendências, antigos temas:
controvérsias científicas no sul da América.
MARQUES, Ivan da Costa (COPPElUFRJ) - Natureza e sociedade: a produção do
conhecimento científico.
SOARES, Luiz Carlos (lCHF/UFF) - Construindo novos paradigmas do conhecimento.
16/18 hs - Comunicações Coordenadas
Sessão VIII - Ciência e modernização da sociedade brasileira: o papel da imprensa
e das instituições científicas (1860-1960) - Centro de Interunidades de História
das Ciências (USP).(auditório do CFH)
DANTES, Maria Amélia Mascarenhas (USP) (Coord) As ciências e os projetos
modernizadores dos republicanos paulistas, a partir da análise de A Província de São
Paulo (1875-1889).
GUALTIERI, Regina Cândida Ellero (USP) - As ciências naturais e a modernização
do país: o Museu Nacional e as Exposições Universais (1860-1889).
SILVA, Márcia Regina Barros da (UNIFESP-USP) - O saber médico na construção de
São Paulo: os anos 1920-40.
DIAS, André Luís Mattedi (UEFSIUSP) - Transformações institucionais da matemática
e da física no Brasil: o Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia
( 1960-1968).
Sessão IX - Viagens e fronteiras da ciência no Brasil. (sala 302/CFH)
PORTO, Angela (COCIFIOCRUZ). (Coord) Mulheres viajantes do século XIX: suas
contribuições no campo da ciência e da assistência médica.
KODAMA, Kaori (PUC/RJ) - Natureza e filantropia em von Martius - uma
investigação sobre as fronteiras entre a história e a história natural.
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CAMENIETZKI, Carlos Ziller (MAST/CNPq) - As peregrinações celestes de Valentin
Stansel.
SÁ, Magali Romero (COCIFIOCRUZ) - A influência britânica na Amazônia brasileira
do século XIX: a expedição da "Amazon Steam Navigation Company".

2) G T - ANPHLAC
PROGRAMAÇÃO:
27/07/99 - Terça-feira
10h - Mesa redonda (auditório do Museu Universitário)
Fronteiras Étnicas na América Latina
LOBO, Maria Eulália Lahmeyer (UFRJIUFF) (Coord)
GEBRAN, Maria Philomena (USS)
REICHEL, Heloísa Jochims (UNISINOS)

14/16hs - Comunicação Coordenada (auditório do Museu Universitário)
História Argentina: historiografia e caminhos da memória
BEIRED, José Luís Bendicho (UNESP/ Assis)
GIL, Antonio Carlos Amador (UFES)
SCATENA, Stella Maris (USP)

28/07/99 - Quarta-feira
10/12hs - Mesa redonda (auditório do Museu Universitário)
Intelectuais e fronteiras da política na América Latina
BEIRED, José Luís Bendicho (UNESP-Assis) (Coord)
VASCONCELOS, Lúcio Flávio (UFPB)
MARTINEZ, Paulo Henrique (USP)

14/16hs - Comunicação Coordenada (auditório do Museu Universitário)
Trajetórias e fronteiras: arte e política na América Latina
CAVALCANTE, Berenice de Oliveira (USP)
GARCIA, Tania (USP)
BORGES, Maquilandes

29/03/99 - Quinta-feira
10h - Mesa redonda (auditório do Museu Universitário)
O olhar imperial na literatura de viagem dos séculos XVIII e XIX (América Latina
e África)
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PRADO, Maria Lígia Coelho (USP) (Coord)
PRATT, Mary Louise "Literatura de viagem e transculturação" (Univ. de StanfordUSA)
HERNANDEZ, Leila Maria "O Olhar imperial sobre a África" (USP)
MACHADO, Maria Helena Toledo "O olhar imperial sobre a América" (USP)
14/16hs Comunicação Coordenada (auditório do Museu Universitário)
Relações culturais entre as Américas
SOARES, Gabriela Pellegrino (UFMGIUSP)
JUNQUEIRA, Mary Anne (USP)
BAGGIO, Katia Gerab (UFMG)
16/18hs Comunicação Coordenada (auditório do Museu Universitário)
Releituras da história política do Chile contemporâneo"
AGGIO, Alberto (UNESPlFranca)
FREDRIGO,Fabiana
CÁCERES, Gonzalo (Chile)
3) GT PROCESSOS INSTITUCIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE
CONFLITOS E PRODUÇÃO DE VERDADES NOS ESPAÇOS PÚBLICOS
COORDENADORA GERAL: Profa. Dra. Lana Lage da Gama Lima - Profa.
Titularl UENFIRJ
PROGRAMA:
26/07/99 - 8hs (Sala de reuniões do MEN)

1· SESSÃO: Processos judiciais, administrativos e políticos no Brasil
LIMA, Roberto Kant de (Coordenador)
GUEDES, Simoni Lahud (Debatedora)
MIRANDA, Ana Paula Mendes de PPGASIUSP Soltando o Leão: o olhar
sobre as práticas de fiscalização do imposto de renda.
SILVA, Ari de Abreu (UFF) Ethos Religioso e Moralidade Pública em Processos
Jurídico-Políticos de Administração de Conflitos: o impeachment presidencial
PINTO, Gabriela Maria Hilu da Rocha (PPGACP/UFF) Processo
Administrativo e Processo Judicial: os caminhos para a cobrança do imposto
sobre a renda.
AZEVEDO, Sergio de (UENF) A política da Reforma Tributária:
federalismo, atores e ação coletiva.
26/07/99 -10hs (Sala de reuniões do MEN)
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2" SESSÃO: O ethos do judiciário no Brasil: algumas questões
GUEDES, Simoni Lahud (Coordenadora)
MOTTA, Marcia (Debatedora)
LEITE, Angela Maria Fernandes Moreira (pPGACP/UFF) Fazendo Justiça: um estudo
sobre representações
CARRETEIRO, Rosane Oliveira (PPGACP/UFF) Sobre Manicômios e Prisões
MORAES, Pedro Rodolfo Bodê de (UFPR/IUPERJ) Identidade, conflito e
estigmatização em instituições prisionais.
LIMA, Lana Lage da Gama (UENF) Confissão sacramental e confissão judicial: a
construção da verdade Dlim ritual de sujeição

27/07/99 - 8hs (Sala de reuniões do MEN)
3" SESSÃO: Procedimentos de administração de conflitos: os argumentos e as
provas na esfera pública
MOTTA, Marcia (Coordenadora)
SILVA, Ari de Abreu (Debatedor)
MOTTA, Marcia (UFF) Conflito de Interpretações: posse e propriedade nos domínios
dafazenda São Bento em Maricá.
MELLO, Marco Antonio da Silva (UFF/UFRJ) O Colonato da Restinga: história e
memória das fronteiras morais dos domínios da fazenda de São Bento da Lagoa,
Maricá.
GUEDES, Simoni Lahud (UFF) A escritura das relações sociais: o valor cultural dos
"documentos" para os trabalhadores

27/07/99 -10hs (Sala de reuniões do MEN)
4- SESSÃO: Mediações no espaço público: a democratização dos procedimentos
SILVA, Ari de Abreu (Coordenador)
SILVA, Marinete dos Santos (Debatedor)
SILVA, Jorge da (UERJ) Sobre a Democratização do Judiciário
ÁLVAREZ, José Maurício Saldanha (UFF) Ações e mediações do Prelado Albemaz.
Rio de Janeiro, 1630-1637.
LOBÃO, Ronaldo Joaquim da Silveira (UFF) Uma Lei feita para "pegar"

28/07/99 - 8hs (Sala de reuniões do MEN)
5" SESSÃO: Administração de conflitos e confronto de identidades no espaço
público: conceitos e preconceitos
SILVA, Marinete dos Santos (Coordenadora)
MELLO, Marco Antonio da Silva (Debatedor)
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MOUZINHO, Glaucia Maria Pontes (UFF) Programa Médico de Família: mediando
conflitos.
CAMPOS, Pedro Marcelo Pasche (UFF) Os Cristãos Novos e o Decreto real de 1773
PRADO, Simone Moutinho (UFF) A Identidade Social dos Moradores de Arraial do
Cabo: quem são os cabistas?
SHIZUNO, Elena Camargo (UFPR) Conflito e construção de identidade japonesa no
Paraná
28/07/99 -10hs (Sala de reuniões do MEN)

6' SESSÃO: A apropriação particularizada do espaço público
MELLO, Marco Antonio da Silva (Coordenador)
AZEVEDO, Sergio de (Debatedor)
LIMA Roberto Kant de (UFF) A Apropriação Particularizada dos Espaços Públicos
em Questão: alguns refinamentos sobre as categorias de público e privado.
SILVA, Marinete dos Santos (S.M.E./RJ) Gênero, Espaço Público e Participação
Política: o caso de Suzanne de Castera
ALVES, Heloiza de Cacia Manhães (PPGHIUFF/UENF) O público e o privado: a
ação reformadora das elites em Campos dos Goytacazes 1890/1920.
4) GRUPO DE TRABALHO DE ENSINO DE HISTÓRIA
PROGRAMAÇÃO
Mesas Redondas
26/07/99 - segunda feira -10hs (auditório Elke Hering na Biblioteca Central)
1. Fronteiras do Ensino de História: múltiplos currículos, múltiplos ensinos
FONSECA, Selva Guimarães (UFU) Coordenadora
SILVA, Marcos A (USP)
REIS, Carlos Eduardo dos (UFSC)

27/07/99 - terça-feira -10hs (auditório Elke Hering na Biblioteca Central)
2. Fronteiras e Mediações no Ensino de História
SIMAN, Lana Maria de Castro (UFMG) Coordenadora
GATTI, Décio Júnior (UFU/UNIT)
,FONSECA, Thais Nivia de Lima e (UNICENTRO Newton Paiva)
28/07/99 - quarta-feira -10hs (auditório Elke Hering na Biblioteca Central)
3. As fronteiras do conhecimento e o ensino de História
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LUPORINI, Teresa Jussara (UEPG)
RANZI, Serlei Maria Fischer (UFPR)
CAINELLE, Marlene (DEL)
29/07199 - quinta-feira - 10hs (auditório Elke Hering na Biblioteca Central)
4. O Ensino de História nos Países do Mercosul
WASSERMANN, Cláudia (UFRGS) - Coordenadora
CRUZ, Nicolás (PUC/Chile)
VIARD, Graciela Elida (Comite Ensefíanza Historia-Arg.)
30/07/99 - sexta-feira -10hs (auditório Elke Hering na Biblioteca Central)
5. Avaliação do Livro Didático de História
MUNAKATA, Kazumi (PUC/SP)
GONÇALVES, Holien (UFGO)
Associação Brasileira de Autores de Livros Educacionais
30/07/99 - sexta-feira -10hs (Sala Henrique da Silva Fontes da Biblioteca Central)
6. Diretrizes Curriculares do Ensino de História
BASSETTO, Sylvia (USP)
BITTENCOURT, Circe (USP)
PIMENTA, Selma Garrido (USP)
5) GRUPO DE TRABALHO DE HISTÓRIA POLÍTICA
PROGRAMAÇÃO:

26n - DAS 14 AS 16 HORAS
Mesa Redonda - (auditório do Centro de Convivência)
Polarização das Ideologias Políticas no Século XX
COHEN, I1ka Stem - As tensões anunciadas pela Guerra Civil Espanhola
TEIXEIRA, Francisco Carlos- Nazismo e as fronteiras do totalitarismo.
MENDONÇA, Sônia (UFF) Neoliberalismo: dissolução das ideologias?
RESENDE, Antonio Paulo (UFPE) (Coordenador/Comentador)

26n - das 16 as 18 horas (auditório do Centro de Convivência)
Comunicação Coordenada:
Formas da Política e Democracia Contemporânea
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FONTES, Virgínia (UFF) (Coord.)
OLIVEIRA, Gil Vicente Vaz (USPlParis VII) O conceito de cultura política nas pesquisa
sobre novas idéias e práticas políticas pós-68
MUNIZ, Alternar de Costa (UECe) A construção do pensamento neoliberal da Folha
de São Paulo (1979-1989)
GEDOZ, Sirlei Terezinha (UNISINOS) A democracia nos encontros e resoluções do
Partido dos Trabalhadores

27n - das 14 as 16 horas (auditório do Centro de Convivência)
Mesa Redonda:
Política e Novas Fronteiras na América Latina Contemporânea
REICHEL, Heloisa (UNISINOS) - As raízes históricas do Mercosul
PRADO, Maria Ligia C. - Pinochet e Noriega: as fronteiras da intervenção estrangeira
na América Latina.
JUNQUEIRA, Mary Anne - Questões políticas e as relações entre os Estados Unidos
e a América Latina
BEIRED, José Luís B. (UNESP-Assis) (Coordenador/Comentador)

27n - das 16 as 18 horas (auditório do Centro de Convivência)
Comunicação Coordenada:
Nem paz nem consenso: do Império à República
JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. (coord)
CHEREM, Rosangela Miranda (UFSC) - Cultura e Política em Florianópolis
FARIAS Neto, José Miguel (UEL) - A intervenção estrangeira na Revolta da Armada
AXT, Gunter (CDPHPRS/Assembléia Legislativa - RS) - República positivista,
república liberal ou estado providência?

2sn - Assembléia Geral da ANPUH - Não há atividade do grupo de política.
29n - das 14 as 16 horas (auditório do Centro de Convivência)
Mesa Redonda:
Eleições: Fronteira Final da Representação do Poder Político?
GOMES, Angela de Castro (UFF) - Representações do Liberalismo
BEZERRA, Holien Gonçalves (UFG) - As fronteiras atuais da veracidade das urnas
JANOTTI, Maria de Lourdes Monaco (USP) - O poder oligárquico e a imprevisibilidade
das urnas
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NEVES, Lucflia de Almeida (UFMG/PUC-MG) (Coordenadora/Comentadora)

29n - das 16 as 18 horas (auditório do Centro de Convivência)

Comunicação Coordenada:
(Des)construido o discurso histórico: historiografia brasileira e memória
BURMESTER, Ana Maria (UFPR) - Historiografia brasileira dos anos 30 nos anos
70/80
PORTELA, José Roberto Braga (UFPR) - A revolução de 1930 e a produção de sua
memória
FREITAS, Marcos César de (IFAN/USF) - História e Historiografia nos anos 50:
metáforas da aceleração do tempo
LIMA, Enezila de (UEL) (Coordenadora/Comentadora)

30n - das 14 as 16 horas (auditório do Centro de Convivência)
Mesa Redonda:
Transformação e Conflito
HECKER, Frederico Alexandre de Morais (UNESP-Assis) - Comunistas e Socialistas
em São Paulo (1945-1965)
MATTOS, Marcelo Badaró (UFF) - Trabalhadores, transformação e conflito
MOTTA, Rodrigo Patto Sá (UFMG) - A história na percepção de comunistas e anticomunistas
Virgínia Fróes (UFF) (Coordenadora/Comentadora)

30n - das 16 as 17:30 horas (auditório do Centro de Convivência)
Sessão Administrativa do GTHP
6) G T - PRONEX
PROGRAMAÇÃO:
Comunicações Coordenadas:
26/07/99 - segunda-feira - 10hs (Sala Henrique da Silva "Fontes na Biblioteca
Central)
1. Limites do Moderno I: A questão do Moderno na Cultura Brasileira (1870-

1930) - História e Historiografia
FALCON, Francisco José Calazans (PUC-Rio)
PAMPLONA, Marco Antonio Villela (PUC-Rio/UFF)
RODRIGUES Antonio Edmilson (pUC-Rio/UFF/UERJ)
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MOTA, Marcos Alexandre (PUC-Rio)
27/07199 - terça-feira -10hs (Sala Henrique da Silva Fontes na Biblioteca Central)
2. Limites do Moderno 11: A questão do Moderno na Cultura Brasileira - Modernos
Descobrimentos e Descobridores do Brasil
NEVES, Margarida de Souza (PUC-RiolUFF)
DANNER, Mario Fernando Passos (PUC-Rio)
BALABAN, Marcelo (PUC-Rio)
BYINGTON, Silvia Ilg (PUC-Rio)
28/07/99 - quarta feira - 10hs (Sala Henrique da Silva Fontes na Biblioteca
Central)
3. Limites do Moderno 111: A questão do Moderno na Cultura Brasileira (18701930) - História e Identidade no Modernismo Brasileiro I
CAVALCANTE, Berenice de Oliveira (PUC-Rio)
JASMIN, Marcelo Gantus (PUC-Rio)
MORAES, Eduardo Jardim de (PUC-Rio)
29/07/99 - quinta-feira - 10hs (Sala Henrique da Silva Fontes na Biblioteca
Central)
4. Limites do Moderno IV: A questão do Moderno na Cultura Brasileira (18701930) - História e Identidade no Modernismo Brasileiro 11
ARAUJO, Ricardo Benzaquen de - (pUC-Rio/UPERJ)
WEGNER, Robert (pUC-Rio)
PROPOSTAS PARA CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO
1) GRUPO DE TRABALHO: ESTUDOS INSTRUMENTAIS DE
REPRESSÃO NO BRASIL: O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ORDEM
POLÍTICA E SOCIAL (DEOPS)
Encontro: 29/07/99 - quinta feira -10hs (Sala n° 130 do CCE)
AQUINO, Maria Aparecida de (Coordenadora)
1.) Objetivos:

Apresentar o trabalho que está sendo realizado com o Acervo DEOPS/SP, através de
convênio entre a Universidade de São Paulo (USP) e o Arquivo do Estado de São
Paulo, além de proporcionar a troca de experiências entre os pesquisadores dos vários
acervos de polícia política do país.
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Ademais, fazer avançar o debate historiográfico em tomo de temas que dizem respeito
à documentação do DEOPS, tais como: repressão política, relações Estado/sociedade,
aparelhos repressivos de Estado, movimento estudantil.
2.) Atividades previstas:
a.) Exposição do projeto:
Desde 1998, um convênio entre o Departamento de História da USP e o Arquivo do
Estado de São Paulo, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP), tem trabalhado com os arquivos do antigo DEOPS de São Paulo.
O projeto desenvolvido por este convênio visa ao mapeamento e à sistematização dos
dados contidos num dos segmentos de que se constitui o Acervo DEOPS, denominado
Série Dossiês (formada por cerca de 1.100.000 fichas remissivas e de aproximadamente
10.000 pastas). Ademais, o trabalho pretende formar um grupo de historiadores que se
dediquem a refletir acerca de temáticas concernentes à própria natureza deste acervo
documental.
b.) Exposição de painéis:
Demonstrar, através de fotografias, de fichas utilizadas para recuperar as informações
contidas nos documentos, de organogramas do DEOPS/SP, a metodologia utilizada na
execução do projeto.
c.) Lançamento de publicação:
Está sendo preparada pela equipe do projeto uma publicação que constará de artigos
de pesquisadores refletindo sobre o uso do Acervo DEOPS como fonte primária, assim
como, da legislação que orientou a existência e o funcionamento do DEOPS em todo
seu período de vigência (1924-83).
d.) Debate com pesquisadores de outros acervos de polícia política no Brasil.
3.) Participantes confirmados: Maria Aparecida de Aquino, Zilda Márcia Grícoli
Iokoi ,Elen Cristina Dias de Moura, Janaína de Almeida Teles, Luiz Lima Vailati ,
Marco Aurélio Vannucchi Leme de Mattos.

2) Grupo de Trabalho do Centro de Estudos do Caribe no Brasil
Encontro: 26/07 - segunda-feira - 10hs (Sala n° 130 do CCE)
Membros participantes na apresentação de ANPUH: Dra. Olga Cabrera, Dr. Juan
Jorge Fernández, Doutoranda Isabel Ibarra, Mestre Danilo Rabelo, Mestranda Eliesse
Scaramal, Mestranda Katia Couto, Julmeri Alves dos Santos e Raul Pedro Barros
Batista.
Histórico do Centro de Estudos do Caribe
O Centro de Estudos do Caribe no Brasil localizado na Universidade Federal de Goiás
(UFG) começou suas atividades em junho de 1994, participando de maneira destacada
na organização do Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de História de
Latino América e do Caribe (ANPHLAC). Nos momentos atuais tem espaço na Revista
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Encuentro de la Cultura Cubana, editada em Madrid e na Revista de Indias editada
pelo Consejo Superior de la Investigación Científica, que radica também em Madrid.
O Centro conta com um arquivo de entrevistas a imigrantes haitianos, jamaicanos e de
outras ilhas do Caribe inglês a Cuba, assim como a espanhóis e a cubanos negros e
brancos. Possui também um rico acervo de documentos (45 tomos com mais de 150
documentos cada um), folhetos e obras dos mais importantes estudiosos da cultura
caribenha, hoje muito raras.
Os integrantes do Grupo de Trabalho pretendem apresentar as experiências de suas
pesquisas sobre diferentes aspectos históricos do Caribe: Imigração inter caribenha e
de espanhóis, as questões étnicas na história do Caribe, os efeitos da mestiçagem
cultural. Estas pesquisas têm abrangido diferentes possibilidades de abordagens teórico
metodológicos: Relações História e Literatura, o papel da subjetividade nos estudos
do Caribe e a História Oral.
3. PROPOSTA PARA A CRIAÇÃO DE UM GT DE ACERVOS
Dias 29/07 e 30/07 -10hs (Sala de reuniões do MEN)
Reunião Temática: Acervos
CACHAFEIRO, Manolo Silveiro (Coordenador):
Contato: Rua Atilio Superti, n° 1035 apto 212 - bloco A3
Jardim Vila Nova - Porto Alegre - RS - CEP: 91.750-290
Fone: (051) 218-9704 (comercial) /277-1846 (residencial)/277-2654 (recado)

J ustificati va
A necessidade de divulgar os Acervos concentrados nos arquivos, bibliotecas, centro
de documentação, museus e outras instituições congêneres é questão esquecida, na
prática, pela maioria dos centros responsáveis pela formação de pesquisadores.
Preocupados com esta situação, propomos a formação de um Grupo de Trabalho
responsável pela temática ACERVOS - GT ACERVOS, vinculado a ANPUH Nacional,
objetivando formar uma rede de intercâmbio, a nível nacional, entre as diferentes
instituições, públicas ou privadas, que tem por finalidade a guarda: a preservação e a
divulgação de ACERVOS.
A partir da criação do GT ACERVOS Nacional, vinculado a ANPUH Nacional, teríamos
a possibilidade de fomentar a criação de GTs da temática ACERVOS no âmbito local
das regionais da ANPUH.
Objetivos:
a) Formar o Grupo de Trabalho ACERVOS - GT ACERVOS; vinculados a
ANPUH Nacional;
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b) Apresentar a experiência do Grupo de Trabalho - GT ACERVOS, da
Regional ANPUHlRS;
c) Incentivar a organização de grupos de trabalhos regionais, sobre a temática
ACERVOS;
d) Promover o intercâmbio e a cooperação técnica entre instituições públicas
e/ou privadas, no âmbito regional e nacional - entre regionais;
APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS
Dia 27/07/99 - Terça-feira
16h/18horas
01) São Paulo de Juó Bananére - (sala 331/ CFU)
João Claudio de Sena e Paula Janovitch
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RESUMOS
ABRAHÃO, Cinthia. No tempo do desenvolvimentismo: os disseminadores e suas
idéias. As décadas de cinqüenta e sessenta foram ricas na disseminação das idéias
desenvolvimentistas. A partir de trinta o centro dinâmico da economia, com base na
produção agrária, transfere-se para a produção industrial. Neste momento, a correlação
de forças, tanto no plano econômico quanto no político transfere-se para outros grupos:
os industriais e os militares. A modernização industrial com base no capital nacional
passa a ser a tônica dos discursos da época. Era necessário articular um conjunto de
idéias que explicasse a mova ordem em curso, e, ao mesmo tempo, legitimasse os
novos grupos dominantes. Assim, várias idéias, ao assumirem o caráter de ideologia,
permitiram que se retomasse, ainda que com novas roupagens, um debate entre os
defensores da industrialização, com base no capital nacional e os representantes da
velha ordem que deixava a cena mas cujo discurso ainda tinha força suficiente para se
manter na ordem do dia. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é analisar, ainda
que rapidamente, o discurso de três economistas que, de uma certa forma, representavam
as idéias que se esgrimam no Brasil desde os anos trinta. Vale ressaltar que tal debate
era reflexo do que acontecia em nível mundial.
ABRANTES, Alômia. Fronteiras do sentir os homens, as mulheres e o amor na
imprensa dos anos 20. Parahyba do Norte, anos 20. Numa revista intitulada "Era Nova",
um movimento altera a rotina das discussões entre homens e mulheres. Em meio aos
debates sobre a ordem familiar e nacional, as questões relacionadas a educação e o
trabalho, um tema insistente, as vezes camuflado por linguagens polidas, outras vezes
escancarado em sátiras, emerge ao olhar mais atento: a sobrevivência do amor romântico.
Ao investirem no debate que buscava delinear lugares para o masculino e o feminino,
os escritores deixam pairando no ar a preocupação sobre o que seria um "novo"
relacionamento entre os sexos, ordenado pelas mudanças sócio-culturais que então
marcavam o início do século. Naquele momento em que tudo parecia "deslocar-se",
para muitos torna-se fugidio, angustiante e até ameaçador, pensar no destino do amor,
nas (im)possibilidades de uma convivência amorosa entre os sexos. O próprio
feminismo, aos olhos de alguns, soa como o reflexo de uma profunda desilusão amorosa.
São então construídas discursivamente ricas imagens sobre o tema, que se em alguns
pontos reiteram as visões predominantes no século XIX, noutros rompem ou reelaboram
as percepções sobre o amor romântico, como que as (re) inventando para a sensibilidade
de uma "nova era". A análise de tais imagens conduz-nos à tecitura complexa das
emoções, mais propriamente de suas expressões, como elementos historicamente
constituídos.
ABRANTES, Alômia. Imagens de mulheres, imagens da modernidade. As idéias e
imagens relacionadas a um "Brasil moderno" ganharam evidência na imprensa
paraibana durante os anos 20 e, não por acaso, legitimou-se e divulgou-se mais
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amplamente neste momento as imagens femininas associadas às concepções de uma
modernidade. Homens e mulheres, assinando artigos, perscrutaram o comportamento
feminino, estabelecendo o "outro" como parâmetro, na tentativa de explicar o que
cada um percebia como verdade para tal comportamento. A observação destes aspectos
relacionais nos textos de escritores e escritoras, vistos sob o ângulo da categoria gênero,
converteram-se em elementos fundamentais para a análise das imagens femininas
"corporificadas" pelos discursos. Em meio a exposição de valores e percepções de
homens e mulheres, flagramos imagens que na continuidade das opiniões foram como
que se cristalizando, delineando formas que tenderam a predominar. Tentativas de
classificar ou esquematizar os tipos femininos tornaram-se comuns, ainda que 'com
pequenas variações. Contudo, no curso do próprio movimento da produção de
estereótipos, identificamos descontinuidades, que acenaram outras possibilidades ao
feminino e contribuíram para outras leituras do projeto modernizante esboçado pela
intelectual idade e pela classe média urbana na Paraíba, revelando a complexidade das
percepções e das imagens criadas sobre a própria modernidade.
ABREU, Ailton Bustamante. Cinema educativo na "Caetano de Campos". Verificar
o cinema educativo e seus usos dentro da instituição escolar Caetano de Campos em
São Paulo dos anos 30 aos anos 50 constitui o principal interesse dessa pesquisa. Para
tal estão sendo verificados alguns filmes encontrados no acervo da referida escola.
Tratam-se de filmes fornecidos por organismos estatais responsáveis pela produção e
distribuição de recursos audiovisuais de caráter educacional tais como o INCE (Instituto
Nacional de Cinema Educativo) e o SRAV (Serviço de Recursos Audiovisuais)
integrado ao Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo. Tais filmes
possuem, em sua maioria, temas referentes às ciências biológicas, físicas e
cosmográficas. A Escola Caetano de Campos foi, sem dúvida, uma das pioneiras em
São Paulo na aquisição de filmes e aparelhos de projeção cinematográfica. Procura-se
compreender como este recurso educacional foi utilizado de modo a estabelecer a
pratica do cinema educativo no interior desta instituição de ensino por meio de relatórios,
planejamento de professores e programas de ensino. Tendo o filme como objeto e os
demais materiais como fonte, penso ser possível entender as possibilidades e limites
na utilização dos filmes pela escola.
ABREU, Eide Sandra Azevêdo. Objetividade e política. Tavares Bastos e a trama
de seu tempo. Meu trabalho é uma reflexão acerca do panfleto Os males do presente e
as esperanças do futuro, com que Tavares Bastos (1839-1875) começou sua intervenção
nos debates políticos da década de 1860 no Brasil. Reconstitui a interpretação que o
liberal fazia da "realidade" brasileira, o projeto político que para ela esboçou e o modo
como são consideradas as interpretações divergentes. Põe em relevo que Tavares Bastos,
ao defender os seus posicionamentos, o faz desqualificando os interlocutores, tentando
anulá-los, através de um raciocínio que opõe a elaboração de ilusões, que seria um
procedimento dos seus oponentes, à transposição objetiva do real para o pensar, a qual
estaria presente no seu texto.
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ABREU, Jean Luiz Neves. Os ex-votos e a domesticação da morte na sociedade
setecentista mineira. A presente comunicação tem por tema a da domesticação da
morte na sociedade setecentista mineira. Partindo do conceito de "morte domesticada"
pretendemos pensar a relação que as camadas populares da sociedade setecentista
mineira tiveram com a morte. De forma mais específica, nossa intenção é abordar a
questão dos ex-votos relacionando-os à questão da vivência da morte e enquanto
forma típica de manifestação de religiosidade popular na sociedade setecentista mineira.
ABREU, Martha. (UFF) Ritmos negros na cultura popular e nacional. Através dos
relatos dos folcloristas e de intelectuais brasileiros ligados à música, entre 1900 e
1930, pretendo discutir as formas de incorporação dos ritmos negros nas elaboradas
construções sobre a História da Música Popular Brasileira. Paralelamente, ao procurar
resgatar as possibilidades de apropriação desses ritmos negros por variados segmentos
sociais da cidade do Rio de Janeiro, no período em questão, pretendo recuperar o
debate sobre o conceito de cultura popular, suas fronteiras e diversidades, levando em
consideração as construções sobre identidade étnica e identidade nacional. (MR)
ABREU, Martha. Câmara cascudo para historiadores: um olhar sobre o dicionário
de folclore brasileiro e sobre as questões que envolvem a musica popular no Brasil. O
meu objetivo nesta comunicação é situar Câmara Cascudo na história sobre as visões
do popular e da cultura popular, especificamente sobre a música popular, e na história
da construção de um "povo brasileiro", formado pelas suas marcas culturais e folclóricas.
Ao mesmo tempo, pretendo avaliar as possibilidades de utilização de sua obra como
fonte para estudos históricos sobre a cultura e música populares.
ABUD, Kátia Maria (USP). A construção das fronteiras brasileiras: uma tarefa
de historiadores. A formação do território nacional foi um dos temas fundantes da
historiografia brasileira. O território, elemento essencial do conceito de país, constituiuse numa das preocupações básicas dos nossos historiadores. O Tratado de Tordesilhas
é um dos primeiros marcos historiográficos. Os membros do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, nos seus tempos iniciais dedicaram especial atenção ao
estabelecimento das fronteiras do Estado Brasileiro, que surgia em 1822. Espectadores
e participantes do movimento de Independência, os historiadores tinham como objeto
principal a ocupação do território pela colonização portuguesa e a legalização dessa
posse, pelos tratados e acordos entre as potências européias. No final do século XIX e
início do século XX, outro projeto político foi assumido por historiadores. O eixo de
suas pesquisas se deslocou para os atores da expansão, para aqueles que teriam se
apossado das terras que teriam se tornado possessões portuguesas, configurando a
territorialidade nacional. Os historiadores das bandeiras incorporaram o conhecimento
construído sobre o território, acrescentando o Herói conquistador. (MR)
ABUD, Katia Maria (USPIFE/ EDM). A Educação Continuada e a atuação do
professor de História. A formação do professor de História e a sua atuação em sala de
aula são objeto desta comunicação, a partir das práticas de professores da rede estadual
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de ensino fundamental, participantes do PECIFElUSP- POLO 2, presentes nos projetos
de ensino e nas propostas de planejamento escolar que foram apresentadas e discutidas
durante a duração do projeto.
ABUD, Katia Maria. (Faculdade de Educação da USP). O ensino de historia na
perspectiva do processo de aprendizagem escolar. Temos sido bombardeados com
novidades no ensino fundamental e médio. Uma delas, que, aliás, não chega a ser
uma novidade, é que deve-se dar prioridade ao ensino de Português e Matemática,
porque tais disciplinas são fundamentais para que o aluno se insira na vida moderna, e
que nelas, portanto, se encontra o núcleo da aprendizagem da escola básica. Essa
afirmação, que parte dos órgãos públicos responsáveis pela Educação, tem provocado
uma diminuição da carga horária das outras disciplinas, o que é o mais claro sinal do
desprestígio que pode atingí-las e traz graves conseqüências, para os vários atores em
cena na Educação. Esta comunicação tem como objetivo discutir as implicações que a
hierarquização das áreas de conhecimento na escola provoca no desenvolvimento do
processo de aprendizagem, que só pode ser entendida como um processo de formação
integral. Nesse processo, cada uma das disciplinas escolares desempenha papel
específico na construção conhecimento e, na perspectiva, da transdiciplinaridade, a
aprendizagem não se realizará de forma fragmentada. Pretende-se aqui apresentar
algumas reflexões sobre o papel específico da História na escola básica.
ADDOR, Carlos Augusto. O Partido Comunista Brasileiro - atuação e repressão
(1944/1960). A presente comunicação tem por principal objetivo apresentar algumas
reflexões acerca tanto da atuação do Partido Comunista Brasileiro no período de 1944
a 1960 como também das atividades de repressão a essa atuação, atividades exercidas
basicamente pela Divisão de Polícia Política e Social, sediada no Rio de Janeiro, então
capital federal. Trata-se de examinar, à luz do debate atual - pós-queda do Muro de
Berlim e pós-desagregação da União Soviética - sobre o fracasso do comunismo e o
futuro do socialismo, a atuação de um partido de esquerda no contexto da Guerra Fria,
marcado pela bipolaridade política. Acreditamos que o período em questão é
fundamental para a compreensão da História recente e do quadro político-institucional
do Brasil contemporâneo e alguns de seus limites: é a partir da conjuntura de crise do
Estado Novo e da "Redemocratização" que se delineiam mais claramente alguns
aspectos dessa contemporaneidade, quais sejam a sobrevida da legislação trabalhista
de inspiração fascista e a formação de um sistema político-partidário de âmbito nacional.
Nesses dois processos o PCB desempenha um papel estratégico e relevante. A principal
base empírica para a elaboração dessas reflexões é composta por fontes documentais
constantes do acervo do Fundo da Divisão de Polícia Política e Social (1944/1960),
sob custódia do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro.
ADUM, Sonia M. S. Lopes. História da empresa e história da cidade: uma relação
convergente. O propósito desta comunicação é o de apresentar reflexões acerca das
relações que podem ser estabelecidas entre a h istória de uma empresa, no caso específico
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do ramo da telefonia, e a história da cidade em que ela se insere. Esta relação convergente
desembocou na preocupação da empresa em fortalecer e publicizar esses vínculos
através da organização e preservação de sua memória e patrimônio histórico.
ADUM, Sonia Maria S. Lopes. Autos criminais: transgressões que revelam a utopia
da ordem.O presente estudo está inserido em projeto mais amplo, cuja proposta é
estabelecer um diálogo entre dois importantes acervos do Centro de Pesquisa e
Documentação Histórica(CDPH) da Universidade Estadual de Londrina -jornal "Paraná
Norte" e autos criminais da Comarca de Londrina - objetivando analisar como as
transgressões ocorridas nesta cidade (1943/1954) foram noticiadas (ou silenciadas)
pelo referido jornal, buscando perceber como os processos discursivos que se
materializaram neste periódico homogeneizaram a memória de uma época. Os autos
criminais são nossa referência, nosso ponto de partida para identificação das
transgressões, pois é a partir deles que os conflitos cotidianos se tornam públicos e
permitem a interpretação de suas trajetórias. Entendemos os momentos de crise como
privilegiados para observação de uma sociedade em ação, bem como para visualização
dos pontos críticos das articulações sociais. Desvendando, por um lado, a indisciplina
a certos preceitos sociais e, por outro, as normas que se querem impor, os autos criminais
mostram a utopia da ordem quando desnudam sua contrapartida: a desordem.
AGOSTINI, Ailton José. Jacques Le Goff: Por uma nova fronteira entre Antropologia
e História". A historiografia contemporânea foi profundamente marcada por
historiadores que se reuniram em torno da revista Annales. Seus fundadores, Marc
Bloch e Lucien Febvre, e mais tarde, Braudel buscaram um diálogo com outras ciências
sociais na tentativa de uma renovação da produção historiográfica. A terceira geração
da revista (historiadores como Jacques Le Goff), a chamada "Nova História", ainda
inspirada em seus mestres, empreende uma aproximação mais estreita entre a História
e as outras disciplinas. Propomos uma discussão mais localizada para tentar precisar a
aproximação entre a História e a Antropologia na obra de Le Goff. A partir de textos
teóricos do autor e do livro "Para um novo conceito de Idade Média", nosso objetivo
é iluminar o que o medievalista denomina como antropologia histórica como prática
do historiador e como diretriz metodológica.
AGRA DO Ó, Alarcon. (UFPBIDHG) Tempo e desejo - o anti-Édipo e a história.
Procuro investigar que coordenadas teóricas e pragmáticas podem ser pensadas para o
ofício do historiador a partir do exercício do pensamento posto a funcionar desde o
livro de Gilles Deleuze e Félix Guattari, O Anti-Édipo. Que história é enunciável a
partir de suas elaborações sobre o desejo, sobre o inconsciente e sobre as práticas
sociais que os constituem? Tenho tentado discutir, basicamente, as reflexões de Deleuze
e Guattari quanto a alguns pontos: os modos de ler e praticar a filosofia; a maneira de
propor diálogos, a partir da filosofia, com outros saberes; a tematização do inconsciente
e da realidade histórica como máquinas de produção de realidade; a consideração das
elaborações psíquicas em relação ao funcionamento das ações sociais dos sujeitos; o
entendimento da realidade (passado e presente, vida e memória) como cristalização de
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investimentos do desejo. A partir destas problematizações, busco entender como noções
caras ao historiador (problema, fonte, heurística, narrativa, etc.) podem vir a ser
conceituadas no movimento de tal pensar.
AGUIAR, Davi Perez. (UNESP-Franca) A historiografia de Sérgio Buarque de
Holanda sobre o Encontro de Culturas em São Paulo Colonial. O presente estudo tem
como objetivo, a gente paulista no processo de formação de São Paulo Colonial na
visão do historiador Sérgio Buarque de Holanda, um dos mais consagrados intelectuais
da historiografia brasileira. Até em que ponto, houve um encontro de culturas, entre
lusos-sertanejos e tupis na formação as sociedade colonial paulista ? Em Caminhos e
Fronteiras, Monções e Movimentos da População Paulista no século XVII, Sérgio
B uarque de Holanda descreve a vida quotidiana tanto material quanto mental das pessoas
comuns de São Paulo colonial, associando seus conhecimentos literários para a
investigação documentária. Esta atividade o levou ao interesse pela cultura material
dos primeiros portugueses de "San Pablo" bem como das técnicas de vivência dos
nativos. O autor trabalha com o conceito de Fronteira Viva para caracterizar as relações
mentais e materiais entre bandeirantes e nativos na Capitania de São Paulo.
AGUIAR, José Otávio. O Concílio Vaticano II em suas repercussões sobre a atuação
de atores históricos mineiros em Belo Horizonte nos anos 60. O Concílio Vaticano 11
(1962-65), evento eclesial de maior relevância histórica no século XX marca,
indubitavelmente, uma mudança na orientação evangelizadora de Roma, no sentido
do abandono progressivo de uma postura mais estática, jurídica e conservadora da
Igreja, rumo a uma maior abertura ao mundo, ao ecumenismo, ao respeito à alteridade
dos povos missionados e às mudanças sócio-culturais da humanidade. A Igreja agora
não só estava tomando partido em favor dos pobres e oprimidos (compromisso
reafirmado em Medellim - 1968) como também, pela primeira vez em sua história, se
abria à participação efetiva dos leigos. Paradoxalmente, o Brasil mergulhava na ditadura
militar, página negra de sua história, arrochada pelo Ato Institucional n>l 5 de 1968.
Leigos e eclesiásticos, "filhos do Concílio", desenvolveram então toda uma trajetória
política de resistência, à qual queremos focalizar em nosso subprojeto, tendo como
corte cronológico a década de 60, e contando com documentos orais para enriquecer
nossa abordagem. O trabalho é um subproduto do projeto "Catolicismo e Sociedade
Brasileira da politização dos anos 60 à espiritualização dos anos 90 ... " e nosso espaço
geográfico de análise será a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
AGUIAR, Maria do Amparo Albuquerque (Universidade Federal de Goiás). Goiás:
análise dos levantamentos de registros paroquiais de terras - 1854/1859. O século
XIX foi de fundamental importância para a ocupação de Goiás, que desde o declínio
da mineração encontrava-se em depressão econômica. A retomada das atividades através
de uma incipiente agropecuária e o sucesso da cafeicultura no Sudeste aumentaram o
interesse pelas terras Goianas, que se refletiu nas declarações dos Registros Paroquiais,
feitas por ocasião da Regulamentação da Lei de Terras de 1850. Os resultados do
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levantamento indicam que a maioria dos declarantes (64,25 %) disse possuir entre 1.000
e 10.000 ha., ocupando 31,34% do total das áreas declaradas. É interessante atentar
para o fato de que, nesse estrato, a maior freqüência das declarações esteve em 1.089
ha., que corresponde a meia légua em quadra, medida que, por determinação real,
referenciou os pedidos de sesmarias. O estrato mais alto, constituído pelas propriedades
acima de 10.000 há., apesar de conter apenas 3,58% dos declarantes, os mesmos
disseram ocupar 67,73% da área total. Aproximadamente 20°% das declarações não
chegavam a ocupar 1% dessa área total. A maior concentração das grandes propriedades
estava ao suVsudoeste, região mais próxima de São Paulo e Minas Gerais, apontando
para uma ocupação que se verificava voltada preferencialmente para esses mercados
em pleno crescimento, o que indica, nessa fase, uma elevada dependência da acumulação
que ali se verificava.
ALBINO, José Francisco. (Mestrando - UFSC) São Pedro de Alcântara: Política e
cultura no Estado Novo (1937-1945). Esta pesquisa pretende ser uma análise dos
reflexos da política estadonovista no atual município de São Pedro de Alcântara (Grande
Florianópolis), abordando o elemento teuto-brasileiro. Ele será estigmatizado e colocado
numa posição suspeita e perigosa. A campanha nacionalizadora e o contexto geopolítico
mundial irão influenciar a construção do Estado nacional brasileiro. Neste período o
governo Vargas irá desencadear uma política nacional voltada para uma cultura
puramente brasileira. Os descendentes de estrangeiros e os próprios imigrantes que
residem em nosso território serão "requisitados" a participarem desta cruzada
nacionalística. São Pedro de Alcântara, apesar de não possuir uma área urbana mais
dimensionada em torno da cultura alemã tais como clubes de caça e tiro, sociedades
esportivas e musicais, será alvo também das ações nacionalizadoras, provocando
interferências e mudanças comportamentais idealizadas por um Estado repressor e
cujos objetivos estavam bem demarcados.
ALBUQUERQUEJr, Durval Muniz de. No Ceará tem disso não?: homossexualidade
e nordestinidade ou a história dos homens tristes. A identidade regional nordestina
emerge historicamente no começo deste século. O nordestino é uma tipo regional que
começa a ser desenhado, nos anos vinte, por uma série de discursos que o propõe
como um novo homem capaz de recuperar o lugar antes ocupado pela sua região,
agora em declínio econômico e político. Uma das características fundamentais desta
figura regional é que ela é masculina, é forte, viril, corajosa, por vezes rústica, rude e
violenta. Nos discursos que pensaram o nordestino não há lugar para o feminino, muito
menos para práticas como aquelas agrupadas pelo discurso médico sob o conceito de
homossexuais. Este texto trata da história da relação entre identidade homossexual e
identidade regional nordestina, neste século. Busca inventariar os discursos e,
principalmente, as práticas de homens que viveram o dilema de ser nordestinos e
homossexuais. Trata-se de pensar a história das experiências-limite, a história daquelas
pessoas que, nesta região, parecem habitar as margens e que ao mesmo tempo fazem

173

de suas vidas um questionamento das fronteiras tanto das identidades de gênero como
da própria identidade regional nordestina. História da dor e do prazer de ser "machoe-fêmea" no sertão, de ser "homem triste" numa região definida como o lugar da
masculinidade por excelência. Histórias, pois, de experiências que transgridem e ao
mesmo tempo podem reproduzir as fronteiras de nossos próprios modelos de
subjetividade e de gênero. (MR)
ALBUQUERQUE Jr, Durval Muniz de.. Limites do mando, limites do mundo: a
relação entre identidades de gênero e identidades espaciais no nordeste do começo do
século. Encontramos em várias memórias masculinas do começo do século, no Nordeste,
bem como em vários romances regionalistas a afirmação de que os indivíduos, seja
das camadas populares, seja das elites, estavam habituados a ver nos limites da casagrande ou de seus domínios territoriais e políticos os limites do mundo. Todos são
unânimes em afirmar a crise desta percepção espacial a partir do momento em que o
declínio da produção tradicional do açúcar e a crise econômica e declínio político
destas elites leva a perda de prestígio e de autoridade destes homens que antes seriam
donos de seu mundo e de tudo e todos que o habitava. Esta comunicação tentará, pois,
tematizar esta relação entre as mudanças históricas que levaram ao declínio e
transformação de uma certa forma de ser e organizar a vida familiar no Nordeste, com
as conseqüentes transformações nos próprios códigos que regiam a masculinidade e
como estas mudanças implicam alterações não só na percepção do lugar que estes
homens ocupavam no mundo, mas no próprio mundo. O mundo parecia se alargar a
medida que o poder destes homens pareciam diminuir. A emergência da região Nordeste,
neste momento, parece nascer como uma reação e conseqüência destas mudanças nas
percepções espaciais de uma elite de homens que parecia se emascular à medida que
perdiam poder, autoridade e respeito.
ALBUQUERQUE, Gerson Rodrigues de. (UFAC) "Do mato à rua: Espaços de
Sobrevivência e Luta ". Durante a década de 1980 e, principalmente, em inícios de 90,
um significati vo número de famílias de trabalhadores rurais saíram de suas colocações
de seringa e áreas de assentamentos rurais localizadas na região dos rios Tarauacá e
Murú, no Acre (Amazônia) em direção à cidade de Tarauacá e, mesmo Rio Branco
(capital do Estado), onde passaram a viver como diaristas, peões de derrubada,
açaizeiros, picolezeiros, lavadeiras, cozinheiras, domésticas, garis, etc. Muitas dessas
famílias, ao não verem concretizados seus anseios de melhoria nas condições de vida,
passaram a experimentar uma situação que colocava de um lado a tentativa de retorno
à colônia/seringal e, de um outro, "submeterem-se" a viver com base nos "serviçozim"
que iam aparecendo, como bem se expressou o ex-seringueiro Pedro Ferreira da silva,
traduzindo a representação de sua experiência na cidade com resignação: "quando
tem a gente come, quando um tem o negaça é viver de migalha e expiar os outro
cumer". Esta comunicação é uma tentativa de diálogo com a trajetória desses diferentes
sujeitos sociais, buscando apreender suas expectativas e frustrações no interior da cidade
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de Tarauacá, bem como acompanhar através de suas falas e pontos de vista o significado
das experiências sociais de crianças, mulheres e homens que, nascidos e criados no
interior da floresta, passaram a viver em um outro espaço de conflitos e tensões.
ALCIDES, Sérgio (USP). D. Duarte e a "manha de ser bom cavalgador" no
Quatrocentos Português. O Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Cela, de D.
Duarte, é muito mais do que um manual de equitação do Quatrocentos. Para o segundo
rei da dinastia de Avis, "a manha de ser bom cavalgador" requeria quatro qualidades
indispensáveis a qualquer fidalgo num tempo de mudança: "ser forte, sem receio,
sossegado e solto". Antes de montar, portanto, era necessário assumir as "rédeas "da
própria vontade. Menos estudado do que o famoso Leal Conselheiro, do mesmo autor,
o Livro do Cavalgar investiga os aspectos morais da vontade, do medo e da insegurança,
procurando um conjunto de disposições espirituais para um tipo de autocentramento
individual que não deixa de ter um nexo profundo com os progressos da centralização
do poder monárquico na mesma época. Para compreendermos este nexo, devemos
então buscar na obra de D. Duarte um significado do mesmo tempo filosófico, político
e religioso.
ALEM, João Marcos. Tempo e imaginação em algumas narrativas das culturas
populares em Minas Gerais. Pretendo apresentar resultados parciais de um estudo
sobre narrativas que dão sentido a alguns rituais das culturas populares em Minas
Gerais. Tenho como objeto específico as narrativas e, especialmente, registros
primordiais da memória dos romeiros devotos de N. Senhora da Abadia e dos foliões
de Santos Reis que, nos meses de agosto e janeiro, cumprem promessas e homenageiam
os três Reis Magos em Romaria, Minas Gerais. Esta cidade, situada no centro do
triângulo mineiro, instituiu nos últimos vinte anos um importante ciclo anual de eventos
religiosos, tomando-se um verdadeiro centro emergente do catolicismo popular, atraindo
milhares de devotos. Constitui-se, portanto, também como um centro de narrativas
orais e de rituais da memória e do imaginário das culturas populares rústicas. A
relevância do estudo está na tentativa de observar como os sujeitos desses rituais
reelaboram suas significações identitárias mais caras diante da pressão das culturas
populares massivas, especialmente face ao catolicismo pragmático (carismático), cujas
práticas centrais são a exibição em cenáculos, a espetacularização em missas-shows e
a presença massiva da mídia. O objetivo do estudo é, portanto, alcançar um registro
sociológico e antropológico da memória desses rituais, tendo ao centro o confronto
entre práticas do tempo mítico e do tempo acelerado do presente.
ALENCAR, Iracema Andrade de. (UFRJ - Graduação). Asfronteiras do maravilhoso
medieval: a busca do paraíso como encontro com o sagrado. Nesta comunicação
pretendemos analisar, a partir de alguns aspectos da espiritualidade medieval, as
fronteiras que o Paraíso, tanto Celeste quanto Terrestre, adquire neste período. Para
tal temos que levar em conta o caráter binário desta sociedade que divide todos os
elementos do seu cotidiano entre Sagrado e Profano e a tentativa incessante do homem

175

em transpor as barreiras do profano e alcançar o sagrado. Esta conquista é tida como
uma prova de purificação devido ao maniqueismo que rege o pensamento da Cristandade
Medieval na qual só os justos, piedosos e, sobretudo, os que professam uma grande fé
na Providência Divina alcançarão o Paraíso. Com este objetivo, usaremos como fonte
a Navegação de São Brandão, texto que fala sobre uma viagem empreendida no século
VI em direção ao Paraíso. O texto desta viagem foi grandemente difundida a partir do
século XII, alcançando a marca de 80 versões conhecidas do mesmo episódio.
ALENCAR, Rosane Dias de. A face do perseguidor; uma análise da obra de
Lactâncio, século IV d. C. Este trabalho consiste na construção do tipo ideal do imperador
perseguidor de cristãos na visão de um cristão de nome Lactâncio através da análise de
uma obra escrita no século IV d.C. e a ele atribuída intitulada "A morte dos
perseguidores" .
ALMEIDA, Ana Maria C. de. A imprensa no Brasil e o Jornal Paraná-Norte. No
Brasil, a passagem do séc. XIX para o séc. XX é caracterizada pela transição da pequena
à grande imprensa. O jornal enquanto empreendimento individual e isolado
gradativamente perde espaço nos grandes centros urbanos, cedendo lugar ao jornal
enquanto empresa capitalista. Os pasquins e periódicos só sobrevivem nas cidades do
interior do país. Este processo decorre da ascensão da burguesia nacional e o avanço
do capitalismo no Brasil. O jornal Paraná-Norte, primeira publicação periódica editada
em Londrina, fez circular seu primeiro exemplar em 09/10/1934. Sua periodicidade
era, até agosto de 1944, semanal (tomando-se irregular até o final- 1953) e tinha uma
tiragem de 500 exemplares. Enquanto, na década de 30, a grande imprensa nacional
entra numa fase industrial, passando por um momento de crise decorrente da Revolução
de 30, o jornal Paraná-Norte nasce artesanal mente, no interior do estado do Paraná,
em Londrina, ocupando-se em noticiar a organização do município, cuja emancipação
se deu em dezembro de 1934. O momento de sua criação e sua condição artesanal
parecem revelar seu caráter de pequeno periódico envolvido nas lutas políticas locais.
ALMEIDA, Angela Maria Mendes de. "Literatura erótica e saber feminino". O
trabalho em questão procurará demonstrar, através de um fato histórico ocorrido na
Europa entre os séculos XVI e XVII, como uma obra literária constituiu, para além do
seu conteúdo, um julgamento contra o saber feminino, contra as mulheres que se
arvoravam em sábias. O fato histórico é a falsa atribuição de uma obra erótica, na
verdade escrita em meados do século XVII pelo advogado francês de Grenoble, Nicolas
Chorier, a uma mulher letrada, Luisa Sigéia, nascida na Espanha, porém tendo vivido
a maior parte de sua vida na corte portuguesa de D. João m, durante o século XVI.
Estes dois personagens históricos jamais se conheceram, mas seus nomes vieram a
tornar-se uma par indissolúvel a partir dessa falsa atribuição, já que nenhuma referência
biográfica à Sigéia deixa de mencionar o fato exótico da atribuição, para eximi-Ia
desse ato vergonhoso, enquanto que, igualmente, a carreira de historiador de Chorier
vem sempre acompanhada da menção desse seu deslise moral. Ora, a falsa atribuição
tem um significado mais geral para as mulheres: aquelas que, como Sigéa, ousaram
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buscar o saber apenas exercido por homens, ultrapassando assim a barreira da natureza
feminina, transformaram-se, em decorrência disso, em mulheres também capazes de
conhecimento das matérias eróticas, amalgamadas às cortesãs.
ALMEIDA, Angela Maria Mendes de. O Papel da Literatura para a História Cultural
e das Mentalidades. O objetivo desta Comunicação Coordenada é o de trocar pontos
de vista sobre trabalhos históricos que têm como ponto de partida obras literárias.
Quer-se discutir não apenas o conteúdo destes trabalhos como ainda a forma pela qual
é utilizada, metodologicamente, a obra literária, bem como as possibilidades deste
uso.
ALMEIDA, Anita Correia Lima de. O contato entre os povos do meio-dia: Brasil e
Coa na segunda metade do século XVIII. Privilegiando as ligações entre metrópole e
colônia, entre a Europa e a periferia, a historiografia não tem dado muita atenção aos
contatos inter-coloniais e, quando o faz, volta-se, preferencialmente - como, aliás, não
poderia deixar de ser - para o mundo atlântico. O objetivo deste texto é o de apontar
para alguns aspectos das formas de contato existentes entre o Brasil e o Estado Português
da Índia, na segunda metade do século XVIII. Para além do vai-e-vem de mercadorias
e de homens - de degredados a vice-reis - , serão abordados, particularmente, os
mecanismos de circulação de idéias, como, por exemplo, do ideário do reformismo
ilustrado pombalino ou, mais genericamente, das Luzes européias, em seu percurso
ultramarino entre estes dois pontos extremos do Império Colonial Português.
ALMEIDA, Anna Beatriz de Sá (COC/FIOCRUZ). A construção das tradições
científicas, os acervos de biodiversidade e a produção do conhecimento: as coleções
científicas da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz abriga, de longa data, vários centros
de referência e coleções científicas das mais diversas naturezas. Podemos mencionar
as coleções entomológicas, a coleção helmintológica, a coleção mico lógica, a coleção
bacteriológica, a coleção malacológica, a coleção de febre amarela, entre outras também
de grande importância. A Casa de Oswaldo Cruz, unidade da Fiocruz que se dedica à
pesquisa e documentação no campo da história da saúde e das ciências biomédicas e à
educação em ciência, vem desenvolvendo este projeto em torno das coleções científicas.
As coleções representam uma amostragem de extrema importância da biodiversidade
do nosso país e dos frutos das pesquisas na área biológica e médica. Neste sentido,
tornam-se lugares de memória da história da ciência e da biodiversidade do país e da
Fundação Oswaldo Cruz. O projeto visa desenvolver as seguintes atividades:
levantamento e tratamento arquivístico dos acervos documentais das coleções e sua
informatização; desenvolvimento de linhas de pesquisa e constituição de acervo de
depoimentos orais com curadores, ex-curadores e técnicos visando recuperar, através
dos relatos, a trajetória das coleções de sua criação até a sua institucionalização. (GT/
GEHCT).
ALMEIDA, Anna Beatriz de Sá. (Casa de Oswaldo Cruz-Fiocruz). Doença e
Trabalho: os Médicos do Trabalho no Brasil. O objeto central da nossa pesquisa é a
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história da medicina do trabalho no Brasil com o recorte no papel dos médicos do
trabalho. Consideramos os médicos do trabalho atores fundamentais no processo de
construção dos saberes sobre saúde do trabalho e, em especial, sobre a relação trabalho
e doença. Estes atores circulavam em importantes agências públicas e privadas, espaços
de disputas, veiculação e implementação do discurso especializado e do conhecimento
cientifico: instituições públicas e privadas, congressos e periódicos e revistas.
Buscaremos analisar a constituição do campo da medicina e da higiene do trabalho,
destacando as disputas e diferentes posicionamentos que envolviam os médicos ligados
à questão da saúde do trabalho em três momentos: a) 1890-1930, período das primeiras
tentativas de intervenção no espaço saúde & trabalho e das primeiras produções médicas
sobre temas relativos as condições de saúde e trabalho; b) 1930-1950, com a criação
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, atuação do poder público no campo
da medicina do trabalho, com a formação de um grupo técnico, os primeiros médicos
do trabalho e c) 1950-1970, período de crescimento das instituições envolvidas com a
saúde do trabalho, com destaque para os serviços médicos de empresas e indústrias. A
temática da medicina do trabalho revela-se para nós como um campo privilegiado para
analisar a história social e do trabalho no Brasil.
ALMEIDA, Antonio de. Fronteiras do Ensino: limites e percalços das reformas
educacionais no Estado de Minas Gerais. A tomar como referência a propaganda
oficial, amplamente veiculada pelos meios de comunicação, os resultados das reformas
educacionais aplicadas no Estado de Minas Gerais parecem de fato incontestáveis.
Mensagens estampadas em outdoors espalhados pela maioria das cidades mineiras,
inserções publicitárias no rádio e na televisão e o farto material distribuído nas
campanhas eleitorais dão conta de um efetivo controle da evasão e da repetência nas
escolas públicas do estado e os números são esgrimidos como estandartes de um bom
aproveitamento educacional. No entanto, para além da fala oficial, quando a análise se
desloca para o âmbito da realidade vivenciada por professores e estudantes da rede
pública oficial, o que se constata é uma insatisfação generalizada existente entre eles,
freqüentemente traduzida por uma não aceitação das reformas propostas. Com isso,
conclui-se, por um lado, que os limites das reformas educacionais adotadas no Estado
de Minas Gerais estão situados simultaneamente na forma como as mesmas são gestadas
e implementadas e também no comodismo de muitos desses agentes educacionais,
mas, por outro lado, muitos dos seus percalços estão associados a fatores que
transcendem o campo educacional para situar-se na esfera mais ampla das políticas
públicas oficiais, tornado-se, portanto, balizadores para se diagnosticar e refletir sobre
os significados das prioridades governamentais.
ALMEIDA, Antonio de. Novas leituras para antigas lutas: os petistas e a
(re)organização das lutas no ABe Paulista. Com a ascensão dos militares ao comando
do governo brasileiro, a partir de março de 1964, os trabalhadores da região do ABC
Paulista, passaram a enfrentar situações de extrema adversidade. Às perseguições,
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prisões e até mesmo assassinatos, praticados pelas forças repressoras do regime ditatorial
principalmente contra as lideranças locais, somam-se ações deliberadas no sentido de
descaracterizar as entidades representativas dos trabalhadores, transformando-as em
meros órgãos assistencialistas. Em que pese essa situação os trabalhadores da região
reagiram, retomando a capacidade de luta e de organização coletiva. Nesse processo,
além de uma inusitada aproximação entre diferentes correntes da esquerda,
compreendida como condição necessária para o enfrentamento do regime militar,
também chama a atenção o fato de que as dificuldades criadas pelo regime forçaram
um redimensionamento nas estratégias de intervenção social dos trabalhadores que
deu origem a defesa de uma participação direta das bases nos processos decisórios,
suplantando as tradicionais teses cupulistas anteriormente predominantes. Como
desdobramentos dessas práticas fundamentadas nas novas orientações políticas assistese ao nascimento e a organização do Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos
Trabalhadores que vão alimentar o sonho de muitos brasileiros na construção de uma
nova realidade para o país.
ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. (UFJF) Prestígio e poder econômico em
Minas colonial. Este estudo é parte de uma tese de doutorado em andamento e, como
tal, tem ainda caráter provisório. O cenário desta investigação é o termo de Mariana no
século XIX. Pretendo argumentar que, para ser considerado um "homem importante"
ou um "um homem rico" nesta sociedade, não bastava exclusivamente deter poder
econômico, ou pelo menos, não só isso. Outros requisitos eram necessários para alçar
tal qualificativo. O ponto de partida desta investigação foi a referência de dois autores
tradicionais na historiografia sobre Minas Gerais (Lima Júnior e Waldemar de Almeida
Barbosa) sobre uma lista mandada fazer em 1746 pelo Conselho de Marinha e Ultramar
com o nome dos "mais ricos moradores" do termo de Mariana. Esta lista, reproduzida
integralmente por Lima Júnior traz citados 171 nomes que representariam "( ... ) os
troncos de muitas famílias que desceram o Ribeirão do Carmo e iniciaram o povoamento
da região da Mata de Minas". A partir do rastreamento destes nomes e da localização
dos inventários e testamentos destas pessoas foi possível tentar compreender o que
significava ser um "homem rico" nesta sociedade e, mais significativo ainda, foi possível
perceber as estratégias usadas por estes homens para alcançar tal caracterização.
ALMEIDA, Claudio Aguiar (USP). Cinema. catolicismo e política no Brasil. A
exibição da Paixão de Cristo da Cia. Lumiere, em 13 de julho de 1900, trouxe para o
Brasil uma polêmica que já vinha mobilizando clérigos e intelectuais europeus. Grande
produtora de imagens - utilizadas com fins pedagógicos e propagandísticos - a Igreja
passava a sofrer a concorrência de um novo instrumento de reprodução técnica que,
apropriando-se de elementos da iconografia católica, ganhou a atenção de um número
cada vez maior de fiéis. Pretendemos em Cinema. Catolicismo e Política no Brasil
analisar as relações entre o Cinema Brasileiro e a Igreja Católica nas primeiras décadas
do século XX. Inserindo essas disputas pelo controle das imagens na arena de uma
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intensa luta pela hegemonia política, pretendemos apontar a necessidade de diluição
de fronteiras rígidas que dificultam nossa compreensão de um debate em que se
entrelaçavam o cinema e as artes plásticas, fé e educação, religião e política. (MR)
ALMEIDA, Cybele Crossetti de. (UFRGS) Laços de família: um estudo sobre a
camada dirigente em Colônia na Idade Média tardia. O trabalho analisa famílias do
grupo dirigente da cidade de Colônia, Alemanha, entre fim do século XIV e início do
XVI. Objeto central do estudo são três famílias cuja representatividade consiste tanto
no peso da sua participação em cargos políticos decisivos, quanto na sua diferente
origem social, que permite acompanhar as mudanças no panorama político e
constitucional da cidade. Dentro de uma perspectiva prosopográfica, são integradas à
análise as relações de parentesco que as três famílias centrais mantém com diversas
outras famílias do grupo dirigente, perpetuando desta forma um sistema de dominação
que - embora não totalmente impermeável a elementos novos - tendia a um exercício
bastante exclusivista das funções administrativas urbanas, configurando aquilo que
MASCHKE definiu como Amtervererbung (hereditariedade de funções). Além dos
fatores econômicos e das ligações familiares, cabe destacar a importância dos fatores
disponibilidade de tempo e formação de uma tendência à especialização na atividade
política, complementar ajá conhecida tendência à oligarquização dos grupos dirigentes
urbanos na idade média tardia. A discussão em torno da tendência à especialização é
uma das contribuições da pesquisa, detalhada em uma grande multiplicidade de
exemplos fornecidos pela utilização do aporte prosopográfico.
ALMEIDA, Elmar Soero de. (UNIJUÍ) A Grande Família: uma história dos
trabalhadores metalúrgicos de Panambi. O referido estudo tem como temática de
pesquisa os trabalhadores da indústria metal-mecânica de Panambi, um município
localizado no noroeste do RS. Este setor é o principal ramo industrial que ali se
constituiu a partir de experiências do início da colonização, em consequência foi e
ainda é o setor que agregou/agrega maior número de trabalhadores. A Grande Família
era a representação que os trabalhadores metalúrgicos tinham sobre as relações
existentes no espaço fabril, no qual passaram grande parte de suas vidas. Idéia esta
reforçada pela imprensa local, e uma expressão utilizada pelos patrões, que a reforçavam
com sua presença no interior da indústria. O estudo em escala local procurou trazer
para o cenário histórico sujeitos até então excluídos da história. Operários/trabalhadores
que nas suas atividades diárias, inseridos no processo de produção, têm construído e
representado o mundo do trabalho. Compreender a trajetória de vida destes trabalhadores
e a sua identidade enquanto classe social, as dificuldades encontradas, as formas de
resistência, adaptação e subordinação ao capital, a partir da história oral, foram objetivos
deste estudo.
ALMEIDA, Gelsom Rozentino de (UFF). "O PT e a questão nacional. .. Meu objetivo
principal neste trabalho é analisar a constituição do Partido dos Trabalhadores - PT (secundado, no caso, pela CUT, e ambos derivados do "Novo Sindicalismo") como
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principal agente de transformação da sociedade brasileira e a sua relação com a
democracia. O momento político, embora não dissociado do econômico, seria o locus
principal da intervenção do PT, manifesta das mais variadas formas, mas, sempre tendo
como interlocutor o Estado. Assim sendo, cabe destacar o papel fundamental
desempenhado pelo PT na resistência às políticas de "ajuste" preconizadas pelo FMI e
o Consenso de Washington, bem como na sua transformação em referência da oposição
durante o Congresso Constituinte e como alternativa de poder para grande parte da
sociedade brasileira ao longo da década. Coube ao PT, sobretudo, embora não só,
inserir na questão nacional temas como direitos sindicais, previdenciários, de saúde,
de educação, de transporte, de "minorias", de meio ambiente, direitos humanos,
cidadania e reforma agrária. Ao mesmo tempo recusando a herança, mas dialogando
com o passado do "nacional-reformismo", o PT buscou construir uma alternativa
nacional com a reapropriação pelos trabalhadores de sua própria história.
ALMEIDA, Jaime de (UnB) Escrevendo a nação, suas festas e suas regiões:
Colômbia, século XIX . Estudar os registros escritos das - ou sobre as - festas,
disponíveis no interior do conjunto vasto e complexo de textos relativos ao processo
de independência do Vice-Reino da Nova Granada e às primeiras formas de organização
republicanas (República de Colômbia, 1819-1830; República da Nova Granada, 18311858) - focalizando em especial a Governação de Popayán - permite-nos uma
aproximação a temas até agora pouco explorados pela historiografia hispanoamericanista brasileira como, por exemplo, a vida religiosa, a cultura e o sistema
educacional durante as primeiras décadas da experiência republicana na Colômbia.
Nesta comunicação, testaremos a seguinte hipótese: no processo de constituição da
"comunidade imaginada", as festas cívicas podem ser lidas como tentativas de
representação do conceito iluminista de "nação-contrato", enquanto as festas religiosas
seriam, num primeiro momento, a reafirmação do imaginário monárquico hispânico e,
pelos meados do século, representações do conceito romântico de "nação-instinto".
(MR)

ALMEIDA, Jaime de. (UnB) Festas urbanas: teatro e objeto dos conflitos da memória
política. Popayán, 1780-1851. Estudar a sucessão de festas e outras formas espetaculares
de ritualização que tiveram lugar nos principais centros urbanos da Governação de
Popayán na primeira metade do século XIX é arriscar-se ao desgarramento em meio a
tantos labirintos que são os lugares da memória colombiana. Das "cerimônias da
informação" da época vice-real às "liturgias da unanimidade" republicanas, passando
pela pedagogia macabra das execuções capitais, buscamos traços e restos em textos
fundadores das memórias liberal e conservadora daquele país. Em que medida estas
festas perdidas para sempre respondem à nossa curiosidade estrangeira e
contemporânea?
ALMEIDA, Lúcio Flávio de. (PUC/SP) Fronteiras do pensamento marxista: praga,
crítica marxista, lutas sociais. Surgiu da constatação de que apesar da ofensiva
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ideológica conservadora, um grande número de pesquisas produzidas no mundo
universitário expressa uma perspectiva voltada para a transformação social,
diferenciando produção acadêmica da simples reiteração ideológica existente. Recusase a naturalizar as relações sociais e procuram vislumbrar nas lutas que se travam hoje,
as possibilidades de constituição de sujeitos da transformação social. Deste modo,
pretende-se superar falsos antagonismos que voltaram a ocupar parte do campo
intelectual como liberdade x igualdade ou mercado x Estado. (MR)
ALMEIDA, Lúcio Flávio Rodrigues de (PUC- SP) De JK a FHC: apontamentos
para a análise das lutas sociais no Brasil contemporâneo. Pretendo retomar dois
aspectos de meu artigo "De JK a FHC: apontamentos para a história das lutas sociais
no Brasil": 1) o processo de esmaecimento da imagem do governo FHC como
"desenvolvimentista", a qual levou, desde a primeira campanha eleitoral, a uma
identificação do atual presidente com Juscelino Kubitschek; 2) a relação entre os
nacionalismos e as políticas implementadas pelo governos JK e FHC.
ALMEIDA, Lúcio Flávio Rodrigues de. (PUC-SP) Imperialismo e dependência:
notas sobre um debate inconcluso. Análise crítica de um debate, realizado em 1970,
entre Fernando Henrique Cardoso e Francisco C. Weffort, sobre as relações assimétricas
que, ao longo do processo de expansão do capitalismo, constituem-se entre as formações
sociais. Tentativa de destacar aspectos do debate, inclusive suas lacunas, que podem
ser desenvolvidos no sentido de contribuir para o estudo destas assimetrias na atual
fase de transnacionalização do capitalismo em crise.
ALMEIDA, Marcelina das Graças de. História e Literatura - uma integração
possível. Recontar e reinterpretar a história da capital mineira têm sido, nos últimos
anos, a tarefa de vários pesquisadores. Neste sentido uma multiplicidade de fontes e
recursos interpretativos têm sido elaborados e utilizados .Queremos destacar aqui a
Literatura como um destaque nesta nova empreitada. Ao lançar mão de textos literários
que têm a cidade de Belo Horizonte como tema, vários pesquisadores têm revelado ser
possível vjsualizar a história da capital mineira de uma maneira profunda e instigante.
Os textos produzidos por Alfredo Camarate ( 1840 - Lisboa /Portugal - 1904 - São
PaulolBrasil ) e Avelino Fóscolo ( 1864 - Sabará / Brasil - 1944 - Belo Horizonte /
Brasil) sobre Belo Horizonte são exemplos de como a Literatura e a História podem se
integrar permitindo uma compreensão alternativa e nem por isto menos séria da história
da capital centenária na passagem do século passado, no momento de sua fundação e
ao mesmo tempo estreitando as fronteiras entre duas áreas que, aparentemente, buscam
verdades diversas.
ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataide de. (UFRPE) Imagens censuradas:
o DOPS-PE na Era Vargas. Esta comunicação tem como objetivo analisar através dos
prontuários da Delegacia de Ordem Política e Social-DOPS/Pernambuco, no período
de 1937 a 1945, a documentação iconográfica referente às instituições e pessoas que
foram alvo da suspeição, vigilância e apreensão por parte da polícia política
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estadonovista de Getúlio Vargas. Assim nesta comunicação procurar-se-á analisar os
objetos - fotos, panfletos, botons, cartões, etc.- apreendidos e considerados suspeitos
por parte do Estado, assim como também compreender qual o imaginário que permeava
estes atos deste Estado, que através de uma práxis violenta invadia e devassava a vida
de cidadãos considerados suspeitos, tornando público seu mundo privado.
ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataide de. (UFRPE) Imprensa e racismo:
o staf! político estadonovista em Pernambuco e a construção do ideá rio racista. A
política estadonovista em Pernambuco foi representada por jovens intelectuais,
católicos, congregados marianos, que exerciam também a função de jornalistas na
imprensa local. Assim, o discurso da imprensa neste período representa também o
discurso da inteliggenzia do Estado, que contribuía para a construção do ideário coletivo
da população. Nesta comunicação buscar-se-á identificar a retórica destes intelectuais,
alguns deles racistas, que, através da imprensa, veicularam um ideário racista na
sociedade, contribuindo para a persistência de uma práxis racista até os dias atuais.
Esta comunicação faz parte de uma pesquisa maior que temos desenvolvido com o
apoio do CNPq, sobre Imprensa e Racismo em Pernambuco (1920-1945).
ALMEIDA, Maria de Fátima Ramos. (UFU) DNTE/CUT - o caráter pedagógico
da prática política. A atuação do Departamento Nacional dos Trabalhadores da
Educação (DNTE) da Central Única dos Trabalhadores (CUT) extrapola a finalidade
explícita de conferir visibilidade ao projeto de educação dos trabalhadores do sistema
educacional brasileiro. Mais do que mera coordenação da ação política, o trabalho do
DNTE consiste numa atividade pedagógica extensiva ao conjunto dos indivíduos que
compõem as diversas entidades que aglutina. Nesta comunicação procurarei mostrar
essa ação pedagógica, que se evidencia em : a) forma de organização da entidade:
hierarquia de funções, processo de produção e de definição do capital político, processo
de divulgação das explicações da realidade e das decisões; b) configuração de um
conjunto de posturas que possibilitam a identificação da entidade, assim como a
distinguem dos demais sujeitos políticos que atuam na sociedade.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de (UFF) Aldeamentos indígenas no Rio de
Janeiro: funções e significados ao longo do processo de colonização. Os aldeamentos
indígenas constituíram elementos fundamental no processo de ocupação e expansão
da administração portuguesa no Rio de Janeiro colonial. Do século XVI ao XIX ELAS
integraram o projeto de colonização, tenso adquirido diferentes funções e significados
para os índios, colonos e missionários. O objetivo deste trabalho é refletir sobre tais
funções e significados, considerando-se não apenas como resultante do crescimento
político, econômico e territorial da capitania, mas também da dinâmica das relações
entre os diferentes grupos sociais em questão, incluindo os próprios índios. Os conflitos
por questões de trabalho, terra, cargos e atividades econômicas exercidas pelos índios
aldeados estão bastante presentes nas Consultas do Conselho Ultramarino e a freqüência
com que este último favorecia a causa dos índios parece deixar claro que os aldeamentos
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não existam apenas para atender aos interesses dos colonos e missionários. A perspectiva
histórico-antropológica aliada à pesquisa documental aponta para a comprovação da
idéia de que se, ao longo do processo de colonização, os interesses dos colonizadores
em relação aos índios se alteraram, deve-se dizer o mesmo sobre os índios que, em seu
contato com os vários segmentos da sociedade colonial, igualmente mudavam
comportamentos e reivindicações, conforme se alteravam as situações e os seus
interesses.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios aldeados ." novos súditos do Rei
na colônia brasileira. O objetivo deste trabalho é discutir a noção de índio aldeado,
entendendo-a como algo mais do que categoria criada pelos colonizadores e imposta
aos índios como forma de integrá-los ao projeto colonial. A idéia de cultura histórica
freqüentemente recriada através das vivências dos vários agentes sociais em interação
somada à pesquisa documental tem revelado um outro lado da questão, grosso modo,
negligenciado pela historiografia: os índios aldeados tinham direitos e deveres
assegurados por uma legislação, que apesar de oscilante e freqüentemente desrespeitada,
lhes oferecia possibilidades e garantias de agir em nome de seus próprios interesses.
Inseriam-se no sistema colonial como súditos de Sua Majestade e como tais aprendiam
as novas regras de forma que sabiam valer-se das prerrogativas oferecidas pelo sistema
para obter as vantagens possíveis, de acordo com as situações que se lhes apresentavam.
Como os demais súditos, podiam dispor dos meios legais para solicitar as mercês que
lhes parecessem justas e o faziam. Os índios aldeados foram portanto agentes sociais
ativos no processo de colonização e portadores de identidades próprias construídas, ao
que parece, na vivência das situações novas.
ALMEIDA, Marta de (UNIOEST-USP). Nasfronteiras das publicações científicas:
o caso da revista médica de São Paulo (1898-1914). O presente estudo pretende
abordar alguns aspectos da dinâmica constitutiva de um periódico médico de São Paulo,
a Revista Médica de São Paulo, cujo primeiro número data de 1898, mantendo sua
periodicidade até 1914. O objetivo deste estudo consiste em caracterizar mais
precisamente a Revista Médica de São Paulo como um exemplo significativo de
especialização da ciência, no caso da área médica, pois era coordenada e direcionada
prioritariamente à camada médica paulista e do país que, aos poucos, consolidava-se
na Primeira República. Além disso, a Revista Médica de São Paulo era identificada
por seus organizadores como um instrumento prático de ensinamento e difusão das
inovações científicas. Tais constatações sugerem algumas possibilidades de
interpretação a respeito de um movimento mais amplo daqueles que exerciam as
atividades científicas. As publicações dos resultados de pesquisa, experimentações e
artigos científicos buscavam legitimar a produção científica aqui existente, interagindo
interna e externamente, conquistando novos pares científicos ao mesmo tempo em que
se diferenciavam do mundo leigo. (GT/GEHCT)
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ALMICO, Rita de Cássia da Silva. (UNICAMP) Riqueza pessoal e concentração de
renda: Juiz de Fora ( 1870- 1920). O nosso objetivo nesse artigo é estudar a concentração
de renda existene em Juiz de Fora no período que vai de 1870 a 1920. A cidade localizase na Zona da Mata mineira, região essa localizada no sudoeste deste estado e, que
teve uma produção cafeeira crescente durante todo o período, sendo a região mais rica
da província até o início do século XX, devido principalmente à produção de café com apenas 5% do território do estado. Durante o período escolhido, o café vai participar
de cerca de 60% das exportações totais de Minas Gerais. Já em meados do XIX a Mata
era responsável por 99% da produção mineira de café, sendo a principal região produtora
do estado de Minas Gerais até 1920, tendo um crescimento de 81000 arrobas em 18291830, para aproximadamente 2,5 milhões de arrobas em 1870-71. Em 1890, 75% da
receita de todo o estado advinha de suas taxas pela produção cafeeira. Nos inventários
post mortem, nossa principal fonte de pesquisa, temos encontrado a riqueza gerada
pelo café. Tentaremos demonstrar nesse artigo, a brutal concentração de renda na cidade
nesse período. Podemos perceber que na distribuição da riqueza pessoal analisada
ano/ano, os bens estavam concentrados nas mãos (ou nos bolsos) de uma minoria da
população.
ALTMANN, Werner. A Rebelião indígena de Chiapas. O trabalho salienta a condição
de novo tipo da insurreição protagonizada pelo Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) em Chiapas no México. Parte-se do princípio de que o movimento
que se proclama anti-neoliberal - caso único na América Latina - deve ser visto no
âmbito da ascensão da identidade indígena que ocorre na atualidade em todo o
Continente. Todas as decisões partem da comunidade indígena e Marcos e outros
"candidatos à vanguarda" tiveram que passar por um processo de "indianização" o
que será um marco fundamental na gênese da rebelião de Chiapas. Na base do
movimento está colocada uma aliança entre os principais grupos indígenas de Chiapas
como os lacandones, tzeltales, tojolabales, tzotziles, zoques e choles. E estes povos se
articulam na tradição revolucionária do camponês mexicano, assumindo sua dupla
condição índio-camponês. O fato novo é que já não são apenas camponeses, são na
sua essência indígenas com toda a importância cultural que isto representa. É um levante
de povos indígenas. "É a primeira sublevação armada verdadeiramente indígena da
América Latina moderna", disse Carlos Fuentes.
ÁLVAREZ, José Maurício Saldanha (UFF) Ações e mediações do Prelado Albernaz.
Rio de Janeiro, 1630-1637. Nossa comunicação focaliza a conjuntura da eleição do
Prelado Albernaz pela Cidade do Rio de Janeiro, em 1630, em flagrante desafio à
Igreja e ao rei castelhano, enfatizando as mediações políticas e jurídicas que a
acompanharam, envolvendo bacharéis, cristãos-novos, familiares do Santo Ofício e,
mesmo segmentos populares. (GT)
ALVEAL, Carmen Oliveira. Revisitando a trajetória da Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino. No bojo dos movimentos sociais brasileiros da década de 20, foi
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criada a Federação Brasileira pelo progresso feminino, liderado pela cientista Bertha
Lutz. A agenda desta organização congregava um conjunto amplo de reivindicações
visando a melhoria das condições de vida das mulheres no país. Nesse conjunto, porém,
a luta que concentrou as energias das mulheres federadas girou em torno da campanha
pelo direito ao voto. Esta comunicação objetiva discutir a trajetória desta entidade,
cuja intervenção nos feitos políticos contribuiu para fundar a moderna república
brasileira. A análise privilegiará a forma pela qual as mulheres se organizaram numa
entidade civil para adentrar nos grandes debates políticos e sociais, marcando presença
no cenário nacional, notadamente na década de 30, quando inauguraram-se filiais em
quase todos os estados brasileiros.
ALVES FILHO, Eloy. Desconcentração regional da produção e movimentos
populacionais: a economia brasileira no período de 1970 A 1990. Dos anos quarenta
aos anos sessenta o Brasil passou por um processo de urbanização, apresentando um
aumento da participação das cidades com população acima de 500 mil habitantes. Ao
mesmo tempo, diminuia-se a participação da população rural no crescimento total. O
fenômeno da desconcentração regional da produção teve início a partir dos primeiros
anos da década de sessenta, com a perda do dinamismo econômico da cidade de São
Paulo. Ganharam destaque as regiões mais pobres do país, com um crescimento urbano
expressivo verificado em cidades de pequeno e médio porte. O crescimento das regiões
metropolitanas concentrou-se nos municípios periféricos com uma infra-estrutura
propícia. Este estudo visou conhecer os efeitos da desconcentração regional da
produção, analisando as tendências das desigualdades sócio-econômicas entre estados
e regiões no período de 1970 a 1990. Foram feitas análises de regressões com o intuito
de verificar os determinantes da dinâmica espacial da população, fundamentando-se
na hipótese neoc1ássica de que os fluxos migratórios são determinados pelas variáveis
econômicas. O modelo demonstrou perfeita coerência para o período de 1970/80, pois,
evidenciou a importância das variáveis econômicas na determinação dos fluxos
populacionais, não ocorrendo o mesmo para 1980/90.
ALVES, Francisco José. (Universidade Federal de Sergipe) O vaqueiro, o missionário
e o bandeirante: A ocupação histórica do Baixo São Francisco. No Nordeste, o Baixo
São Francisco é uma região de ocupação européia muito remota. Desde o século XVI
há notícias da presença de povoos europeus na área. Esta comunicação tem como
propósito analisar três personagens centrais na história remota da região: o missionário,
o bandeirante e o vaqueiro. Através de relatos de época procura-se configurar a atuação
diversificada destes agentes sociais. Em primeiro lugar, a atuação dos religiosos
aldeando e catequizando indígenas. No rastro do missionário a ação violenta dos
bandeirantes buscando mão-de-obra. Por fim, o vaqueiro fixando na área com a atividade
pecuária. O trabalho é uma contribuição no campo dos estudos sobre a etno-história
do Brasil Colonial.
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ALVES, Heloiza de Cada Manhães (PPGH!UFFIUENF) O público e o privado: a
ação reformadora das elites em Campos dos Goytacazes 1890/1920. Este trabalho
propõe discutir a ação coercitiva do poder privado/público sobre o espaço urbano.
Impondo normas de higiene, expulsando os populares da área central, notadamente as
lavadeiras da Beira- Rio, desapropriando e arrasando casebres, os empresários por
meio da Câmara Municipal buscam dotar a cidade dos artefatos da modernidade.
Impondo uma ação reformadora por meio das Posturas a elite procura sustentar medidas
urbanísticas denotadoras da privatização da geografia urbana e garantidora de sua
projeção no cenário fluminense. (GT)
ALVES, José Jerônimo de Alencar (USP-UFPA). Especialização e reordenação das
fronteiras da atividade científica no Brasil da Primeira República. As transformações
nas atividades científicas consideradas importantes para o processo de modernização
do país têm sido abordadas pela Historiografia. Tem-se esquecido, entretanto, que um
efeito associado ao processo de modernização é a especialização ou reordenação das
fronteiras da atividade científica. É esse movimento, durante a Primeira República no
Brasil, o objeto dessa análise. Pode-se constatar que a partir deste momento tornou-se
difícil ser ao mesmo tempo homem de ciências e de artes. O efeito da especialidade no
interior da própria ciência passou a exigir um profissional específico para a Matemática,
a Física, a Química, a Biologia e a Antropologia, tornando-se difícil que continuassem
a ser da alçada de apenas três categorias de graduados em cursos superiores: os formados
em Medicina, Engenharia ou História Natural. O surgimento da Academia Brasileira
de Ciência, em 1916, refletiu essa nova configuração, pois formada pelas seções de
Matemática, Físico-Química e Biologia, seu campo de ação passou a ser bastante
diferente dos Institutos Históricos e Geográficos que lhe precederam como lugar de
promoção das ciências, já que abrangiam também as artes e os saberes que hoje
designamos ciências humanas. (GT/GEHCT)
ALVES, José Jerônimo de Alencar. Especialização e reordenação das fronteiras da
atividade científica no Brasil da Primeira República. As transformações nas atividades
científicas consideradas importantes para o processo de modernização do país têm
sido abordadas pela historiografia. No entanto, tal historiografia tem esquecido que
um dos efeitos associados ao processo de modernização é a especialização ou
reordenação das fronteiras da atividade científica. É esse movimento, durante a Primeira
República no Brasil, o objeto dessa análise. Pode-se constatar que a partir deste momento
tornou-se difícil ser, ao mesmo tempo, homem de ciências e artes. O efeito da
especialização no interior da própria ciência passou a exigir profissionais específicos
para a Matemática, a Física, a Química, a Biologia e a Antropologia, modificando a
situação anterior, na qual os cientistas tinham sua formação vinculada a apenas três
categorias de cursos superiores: Medicina, Engenharia e História N aturai. O surgimento
da Academia Brasileira de Ciência em 1916 refletiu uma nova configuração pois,
formada pelas seções de Matemática, Físico-química e Biologia, seu campo de ação
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era bastante diferente dos Institutos Históricos e Geográficos que lhe precederam como
lugar de promoção das ciências, já que estes abrangiam também as artes e os saberes
que hoje designamos ciências humanas.
ALVES, Maria de Lourdes. (UFGO) Modernização,fronteira e migração: processos
que se sucedem. O trabalho que pretendo apresentar tratará da questão da formação do
espaço denominado fronteira, enfocando principalmente a fronteira agrícola e sua
formação em Goiás e a ligação direta que se estabelece entre a formação da fronteira
agrícola no período de 1970 a 1990 em Goiás e os fluxos migratórios ocorridos neste
período. Na tentativa de empreender esta análise faremos uma revisão bibliográfica,
bem como, apresentaremos dados que a pesquisa realizada a respeito do assunto nos
forneceu.
ALVES, Reinaldo. (FUNREI) Localização e mapeamento dos acervos documentais
de campanha e região. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados
de pesquisa do projeto Localização e Mapeamento dos Acervos Documentais de
Campanha e Região. O primeiro mapeamento e catalogação de documentos realizouse no Acervo da Cúria Diocesana de Campanha, um dos arquivos mais completos e
bem conservados. Trata-se de um acervo bastante significativo que compreende vários
tipos de registros paroquiais (batismo, crisma, casamento, óbitos, processos
matrimoniais, livros de irmandades, tombos, entre outros) para várias cidades do Sul
de Minas, compreendendo os séculos XVIII, XIX e XX. Também fazem parte do
acervo cerca de 1000 inventários e livros de atas da Câmara. Para a catalogação dos
documentos elaborou-se uma ficha considerando vários campos que possibilitam sua
localização no acervo, descrição do tipo de informação constante em cada registro,
estado de conservação, entre outros. Além da elaboração de instrumentos de pesquisa
o presente trabalho aponta as inúmeras possibilidades de estudos sobre a história social,
econômica e cultural do Sul de Minas.
ALVES, Therezinha Marly Engelke. O ensino de História - aformação do professor
de História. Todo o trabalho realizado pelo professor de História em sala de aula está
baseado em duas premissas: sua concepção de ensino/aprendizagem e sua concepção
de História. Por isto, o professor de História deve ter bem claro qual o papel da escola,
bem como o seu papel no processo ensino/aprendizagem. Se a escola deverá ser uma
instituição com o objetivo de reproduzir os valores da sociedade na qual está inserida,
ou uma escola que permitirá a criação de consciências críticas, onde o aluno irá construir
a concepção do seu valor como agente histórico e assim sendo sujeito e objeto da
sociedade em que vive. O que não se pode aceitar é encontrarmos, de um lado o professor
que, por diferentes motivos se torna apenas um mero transmissor de informações,
usando para isto uma didática autoritária e tradicional. Por outro lado, o professor que
utiliza o ensino de História para transformar seus alunos em seguidores de uma ideologia
que lhe parece a única e verdadeira. A questão que se coloca é como trabalhar os
alunos dós cursos de licenciatura para encontrar um caminho entre estes dois extremos.
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AMADO, Renato (VERJ). A geopolítica e a política externa do período Geisel. A
Escola Superior de Guerra surgiu no Brasil no contexto do Pós-Guerra como exemplo
de importação de um modelo. Nesse momento, nos Estados Unidos instalou-se um
novo formato organizacional paras as instituições industriais e científicas, naquilo que
se convencionou chamar de complexo militar-industrial e de Revolução TécnicoCientífica. Decorrem daí o aparecimento da Big Science e a prática de buscar o controle
social através da aplicação cientificizada das Ciências Sociais. Já aqui no Brasil, pela
primeira vez surgia um grupo político com um projeto globalizante e construtivista da
sociedade brasileira, que foi denominado de Projeto Brasil Potência. A Geopolítica
foi o discurso esotérico do qual se serviu determinado grupo da Corporação Militar
para focalizar este projeto, o qual possuía raízes no movimento Tenentista e nas idéias
populares. A Geopolítica foi traduzida neste enfoque e adotou determinada
especificidade pelo pertencimento ao estilo de pensamento deste grupo.
A
política externa de Geisel possuía suas origens na Geopolítica possibilitada por um
momento de relativa perda da hegemonia americana, e adotou externamente o discurso
esotérico do Pragmatismo Responsável. (GT/GEHCT)
AMARAL E SILVA, Maria Aparecida Felix do. A educação das mulheres no Vale
do Paraíba através da ação das irmãs salesianas: O Colégio do Carmo de
Guaratinguetá: 1892-1940. O objetivo deste trabalho é contribuir para a História e a
Historiografia da Educação Brasileira, produzindo um conhecimento sobre a Educação
Católica Feminina no período de 1892 a 1940, por meio do estudo do Colégio do
CARMO de Guaratinguetá. Instituição dirigida pela Congregação das Filhas de Maria
Auxiliadora, ramo feminino da Congregação Salesiana, o Colégio do Carmo educou
as mulheres de Guaratinguetá e do Vale do Paraíba. Fundado em 1892, educou jovens
de diferentes classes sociais. Proporcionou, tanto à elite como também à população
pobre, educação acadêmica, profissional, religiosa e moral, fundamentada nos princípios
da pedagogia salesiana. Este estudo pretende mostrar quem eram essas mulheres, a
que classes sociais elas pertenciam e as diferentes práticas educativas a que foram
submetidas em virtude da origem social. A pesquisa tem por objetivo analisar a
intervenção educativa das irmãs salesianas junto à clientela feminina do Vale do Paraíba,
na transição Império-República. O projeto de trabalho inclui o mapeamento da clientela
atendida para caracterizar a origem social das alunas, a análise da diferentes modalidades
de ensino oferecidas, o estabelecimento de relações entre essas propostas de ensino e
a origem social das alunas que as demandavam, o conhecimento das práticas educativas
em suas relações com as diversas clientelas atendidas pelo Colégio.
AMARAL, Adriana Facina Gurgel do. "Arte nacional e educação estética: os
escritos de Mário de Andrade sobre arte. É possível identificar, na obra de Mário de
Andrade, um projeto de ilustrar povo e elites simultaneamente. Esta proposta de
ilustração multivalente tem na educação estética um aspecto fundamental e, nos seus
escritos sobre arte, o autor atribui ao artista a tarefa de uma ilustração pelo sentimento.
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Esta tarefa pode ser realizada através da educação estética, onde a arte é compreendida
como uma atividade emancipatória que traz em si a possibilidade de uma vida melhor.
Mário de Andrade busca em Friedrich Schiller a inspiração para um conceito de arte
com um caráter ético-moral, como uma força formadora do homem. Para Schiller, a
tarefa da arte é exercer uma função pública. E a arte cumpre esta função quando
contribui para elevar moralmente o homem através do cultivo de sua sensibilidade. O
conjunto de textos que destaco aqui tem a periodicidade demarcada entre 1924, ano
chave para o modernismo, e a morte de Mário de Andrade, em 1945. Nesse conjunto
de textos sobre arte e cultura, Mário de Andrade elabora um diagnóstico da situação
artístico-cultural do Brasil e propõe um projeto estético que relaciona temas como: a
função social da arte e a construção da arte nacional; o equilíbrio entre interesse e
desinteresse na obra de arte; a técnica e o caráter público da arte; a arte popular e a
responsabilidade do artista.
AMARAL, Wilma Isabel Fagundes (UNIMONTES ) Os anarquistas na década de
1930. Faremos um recorte na história do operariado brasileiro no início do século,
mostrando a origem e o papel do movimento anarquista iniciado pelo primeiro
imigrantes italianos. O principal viés a ser privilegiado será o cotidiano dos anarquistas,
evidenciado no filme "O Quatrilho", ambientado na década de 1920. O anarquismo,
partidário de uma concepção política e social que se opunha a toda forma tradicional
de organização do Estado, pleiteava uma sociedade sem governo, sem leis, sem
propriedade privada, constituída por organizações de trabalhadores que produziriam
para seu próprio sustento. A primeira vista, esta posição ideológica romperia todas as
fronteiras da ordem burguesa, mas o filme "O Quatrilho" e a historiografia demonstram
que, cotidianamente, os anarquista eram extremamente organizados tanto no trabalho,
como na vida familiar. Portanto, ultrapassar a ordem burguesa não significava,
necessariamente, instaurar a desordem. Nossa intenção é elucidar e demonstrar que
este posicionamento reforçava o pensamento dos adeptos do movimento anarquista.
AMARAL, Wilma Isabel Fagundes (UNIMONTES) Experiência e teoria na sala
de aula. Diante da realidade enfrentada na sala de aula e da diversidade de alunos de
municípios circunvizinhos à Montes Claros, esta comunicação visa o aperfeiçoamento
dos relatos de experiências vivenciadas e contadas pelo alunos acerca dos crimes
acontecidos especificamente no Norte de Minas Gerais. Nossa atenção está sempre
voltada para a procura de fatos que se destacam pela repercussão social provocada
nos habitantes dos vários municípios da região citada. O interesse demonstrado pelo
alunos em contar e recontar crimes locais possibilita ao professor o uso do documento
formal: processos-crime. Desse modo é possível enquadrar a análise de tais documentos
na prática do ensino de História.
AMARAL, Wilma Isabel Fagundes. "Descaso" a realidade do casarão da FAFIL ".
Seria interessante para nosso trabalho se pudéssemos apenas mostrar quantidades e
valores de patrimônios diversos. Neste caso a inversão tornou-se necessária uma vez
que queremos mostrar e chamar atenção pelo "descaso" que se dá a preservação de
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patrimônios no Brasil, e em especial tornaremos o "Casarão da FAFIL", prédio
centenário que em ruínas assiste ao crescimento provocado pela modernidade que
alcançou os Montes Claros, cidade do sertão do Norte de Minas, pólo econômico
apoiado pela SUDENE, com quase 280 mil habitantes e uma Universidade Estadual,
que serve de eixo cultural entre municípios diversos e capital mineira.
AMARAL, Wilma Isabel Fagundes. Os Anarquistas na década de 1930. Faremos
um recorte na história do operariado brasileiro no início do século, mostrando a origem
e o papel do movimento anarquista iniciado pelos primeiros imigrantes italianos. O
principal viés a ser privilegiado será o cotidiano dos anarquistas, evidenciado no filme
"O Quatrilho", ambientado na década de 1920. O anarquismo, partidário de uma
concepção política e social que se opunha a toda forma tradicional de organização do
Estado, pleiteava uma sociedade sem governo, sem leis, sem propriedade privada,
constituída por organizações de trabalhadores que produziriam para seu próprio sustento.
À primeira vista, esta posição ideológica romperia todas as fronteiras da ordem burguesa,
mas o filme "O Quatrilho" e a historiografia demonstram que, cotidianamente, os
anarquistas eram extremamente organizados tanto no trabalho, como na vida familiar.
Portanto, ultrapassar a ordem burguesa não significava, necessariamente, instaurar a
desordem. Nossa intenção é elucidar e demonstrar que este posicionamento reforçava
o pensamento dos adeptos do movimento anarquista.
AMAUT, Luiz Duarte Haele. (UFMG) Musa Republicana: a campanha republicana
através de poemas nos jornais (1880-1889). Dentre as vária formas e iniciativas que
marcaram a campanha pela República no Brasil encontra-se a publicação sistemática
de poemas nos jornais. Esses destacavam tanto as virtudes da proposta republicana,
quanto os vícios e imperfeições da monarquia existente. Essa estratégia para ampliação
do número de adeptos da República revela uma preocupação em atingir e envolver
uma parcela da população que não se mobilizava com as análises teóricas da política.
Os poemas são peças curtas, que pelas suas características próprias (métrica, ritmo e
rima) revelam-se de fácil memorização quando comparados a artigos e ensaios políticos.
Assim, esse poemas devem ser entendidos estratégia de envolvimento através da emoção
e do irracional, e não como peça de convencimento.
AMORIM, Alexandre Romulo A. de (UNICAP) As fronteiras de um museu: uma
proposta metodológica para o ensino de História. Esta proposta de trabalho surgiu da
minha necessidade de criar uma alternativa metodológica para se trabalhar a História
no ensino Fundamental e Médio, de forma a propiciar aos alunos a elaboração de uma
síntese histórica sobre os assuntos estudados durante o ano letivo escolar, através da
construção de peças ( fotografias, gravuras, painéis, etc.), simulando o ambiente de
um museu, e que sintetizem os fatos significativos referentes aos períodos históricos.
O museu aparece, para quem o visita, como uma fronteira na apropriação de um
determinado conhecimento, inicialmente histórico, mas que pode nos remeter a outras
áreas, mesmo em se tratando de um museu de história. Assim poderá funcionar como
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um catalisador, um provocador, para que este visitante, ao interagir com a peça, desperte
seu interesse sobre o ambiente histórico representado por ela e sinta a necessidade de
alargar seus horizontes de conhecimento. Suas peças funcionam então como
instrumento problematizador para apreensão da realidade histórica de um determinado
tempo, em um lugar, por um determinado povo.
AMORIM, Karla de. (FFLCH-USP) A política econômica no governo Dutra. O
trabalho aborda as dificuldades políticas e econômicas encontradas pela equipe que
assumiu o poder no imediato pós-Segunda Guerra Mundial no Brasil. O fim do Estado
Novo, as eleições para a Presidência da República e para a Assembléia Constituinte
marcaram a transição política brasileira e geraram grandes expectativas quanto à futura
direção política e econômica que o País teria a partir de 1946. O governo Dutra é
comumente caracterizado como um período em que as divisas acumuladas com as
exportações feitas durante a Guerra foram desperdiçadas com a compra de bens
supérfluos ao invés de bens de capital e de consumo necessários ao abastecimento do
parque industrial e da mão-de-obra nacional. Entretanto, a política econômica adotada
entre 1946/1950 obedeceu a três fases distintas, em função das variações da conjuntura
internacional e do jogo de forças polítcas interno. Em cada fase um conjunto de medidas
foi anunciado sem, todavia, ter sido elaborado um programa efetivo e de longo prazo
para solucionar as dificuldades que a economia brasileira atravessava. Ao contrário,
apenas medidas emergenciais fizeram parte das ações do governo, em função das
articulações políticas implementadas até então.
AMORIM, Laura Helena Baracuhy Arquivistas e Historiadores: parceiros na
construção da memória. A situação caótica em que se encontra a maior parte dos
arquivos públicos e particulares no Brasil vêm estimulando um conjunto de
historiadores a se engajarem neste processo de resgate e preservação da memória
nacional. O posicionamento desses historiadores foi oportunizando a descoberta da
importância da parceria entre esta categoria e a dos arquivistas para a çonstituição de
um amplo trabalho de preservação documental. É na direção de explicar as fronteiras
da relação entre estas categorias, das possibilidades e frutos daí decorrentes, que
apresente comunicação encontra sua justificativa e sentido. Através do relato e reflexão
sobre o Projeto de Organização do Arquivo Deputado José Braz do Rego se pretenderá
debater e fortalecer o papel do historiador dentro do espaço da organização e
preservação documental de cada comunidade.
AMORIM, Leonília Maria de. Campinenses contam sua história. A produção
historiográfica de Campina Grande, até o presente, encontra-se limitada às abordagens
tradicionais, centradas praticamente nas mesmas temáticas e objetos. Tendo em vista
contribuir para a superação dos limites dessa historiografia, buscamos no resgate
do cotidiano da cidade, dos principais usos e costumes de seus vários segmentos
sociais expandir as fronteiras dessa história local. Na pesquisa em andamento
utilizamos fontes diversificadas, porém, privilegiamos os testemunhos orais e uma
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seleção de crônicas da época. A história oral constitui, assim, o suporte maior da
pesquisa. Neste sentido, realizamos uma seleção de prováveis depoentes, antigos
habitantes da cidade e oriundos de classes sociais diferenciadas. Na metodologia da
pesquisa e análise dos depoimentos, nos fundamentamos na perspectiva de que a
memória é uma elaboração psico-social, conforme defende HALBWACHS.
Enfocaremos três momentos da história da cidade: as décadas de 50,60 e 70, visando
detectar as mudanças no cotidiano da sociedade campinense.
ANASTASIA, Carla Maria Junho. A construção da Nação e a morte da cidadania.
Pesquisas recentes têm demonstrado que os brasileiros não reconhecem seus direitos
e, menos ainda, os dos outros, além de terem uma noção tosca das suas possibilidades
de atuação na arena pública. Se no Brasil atual, a noção de cidadania é precária, o
mesmo não se pode dizer da noção de direitos da população do Brasil colonial, apesar
das reiteradas afirmações que as distorções da nossa cultura política são frutos do
passado colonial. Neste trabalho, pretendemos discutir o "momento" - que acreditamos
ser o da construção da Nação - em que a delimitação das fronteiras entre o público e o
privado quebrou o espaço da ação política no Brasil.
ANDERMANN, Adriane Schroeder. A imigração leta a Santa Catarina. A imigração
proveniente da Letônia a Santa Catarina situa-se no contexto histórico da imigração
européia à América Latina, envolvendo estratégias de sobrevivência e adaptação à
nova realidade para os que aqui chegaram, bem como o confronto e a convivência com
os grupos que aqui habitavam. Sendo a imigração um tema recorrente na historiografia
catarinense, os focos voltam-se em geral aos grupos numericamente mais presentes;
os grupos menores têm poucas referências, no caso dos letos, há algumas linhas em
um número reduzido de livros catarinenses, e mesmo em nível nacional a produção
histórica é reduzida, havendo fontes muito ricas a serem exploradas. Em 1890, partiram
cerca de 25 famílias letas em direção ao sul do Brasil, chegando a Rio Novo, OrIeans
(que na época pertencia a Tubarão); a difusão dos letos pelo sudoeste do Brasil,
Argentina e Bolívia deu-se a partir desta primeira colônia. A formação dessas
comunidades, a construção de sua identidade, a peculiaridade da imigração leta a Santa
Catarina bem como o quase desconhecimento desta constituem pontos a serem
explorados num trabalho mais amplo.
ANDERMANN, Adriane Schroeder. Histórias e imagens de engenho. Esta
apresentação é um apanhado do trabalho que desenvolvi para o Mestrado em História
na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que tem como título "Histórias de
engenho: os engenhos de farinha de mandioca em Florianópolis: Economia, cuidados
com a produção, imagens (1917-1920)". O Eixo da pesquisa está em torno de três
temas: o aspecto econômico, as preocupações com a produção. e a higiene e o aspecto
cultural - no qual evidencio as imagens de tradição e folclore. Tais aspectos são
desenvolvidos em três capítulos, cujos títulos foram tirados de anúncios de jornal e de
entrevistas orais. O engenho e sua farinha estão ligados à história e cultura local em
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Florianópolis, tanto quanto estas estão ligadas ao debateaçorianista, e que agora estão
sendo utilizadas como chamariz do chamado turismo cultural.
ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira (UNESP- Assis) Entre o real e o imaginário:
a idealização da monarquia católica nos concílios do reino visigodo. Com a conversão
oficial em 589, o catolicismo passava também, dentre outras, o fundamento ideológico
do reino visigodo de Toledo. É clara a intenção estabilizadora das palavras do III
Concílio de 589: Deus incumbira a monarquia do "fardo" do governo em "proveito
dos povos" Também elaborava a sua projeção: "a felicidade da futura bemaventurança".
Para tanto o projeto de ação sobre essa realidade passava pela "verdadeira fé" mediante
os cuidados do rei. A unidade política, pois, assentava-se na unidade religiosa. De
fato, enquanto ideologia, o cristianismo não se apresentava como um mero reflexo do
que era vivido, mas como "um projeto de ação sobre ele". Dessa forma e nesse contexto,
o cristianismo terminaria por desempenhar um papel contraditório no reino. Por um
lado, os concílios consagrariam o caráter eleti vo e estatal da dignidade régia, ressaltando
a idéia de sua utilidade para os súditos". Por outro, na prática, os concílios distavam
muito de se impor, por meio de suas normatizações, com relação às conspirações e
rebeliões contra a monarquia. Assim, num aparente paradoxo, neles se assegurava a
posse do vencedor rebelado, mas também insistia-se nos modos legais da transmissão
do poder régio.
ANDRADE Jr, Lourival. (UNIVALIlUFSC) Mambembes e Viajantes: experiências
dos artistas de Circo-Teatro em Santa Catarina (décadas de 40 a 70). Artistas de
circo-teatro viajavam por todo o interior do Brasil, principalmente nas décadas de 40 a
70, e levavam seus sonhos e seus discursos a um número bastante grande de
espectadores, que por falta de opções culturais em suas pequenas cidades lotavam as
apresentações, que em muitos casos permaneciam nas cidades durante meses. Para
pesquisar esta prática artística e suas representações, delimitou-se o Estado de Santa
Catarina e através de fontes jornalísticas, iconográficas, entrevistas e pistas deixadas
principalmente pelo Circo-Teatro Nh' Ana, busca-se analisar o contexto histórico, as
relações de gênero, as representações simbólicas de suas práticas e discursos, os poderes
inerentes a estes artistas e sua companhia e de como a sociedade tão preconceituosa,
num primeiro momento, acabou interagindo com estes artistas e incorporando algumas
de suas gagues ao seu cotidiano. Muito pouco se pesquisou sobre estes mambembes,
que em família, deixavam a tranqüilidade do lar, para mascatear sonhos e fantasias e
que acabaram contribuindo para o fortalecimento de um discurso moralizante e religioso
por onde passaram.
ANDRADE, Celeste Maria Pacheco de. Rahias de Amado: a ficção fundando uma
outra geografia. Este trabalho faz uma reflexão em tomo de uma das possibilidades de
demarcação de espaços e fronteiras, a partir da narrativa literária. Para tanto, utiliza-se
a ficção amadiana como um discurso possível de entender a re-elaboração de espaços
e fronteiras da/na Bahia. Obviamente que a preocupação não é discutir a veracidade
numa perspectiva fisiográfica de região, mas tratar de uma "geografia" que se inscreve
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no imaginário, mas nem por isso menos importante. Nossa investida parte do pressuposto
de que Jorge Amado, imbuindo-se da condição de porta-voz da "Bahia", ao longo de
sua produção literária, reelabor~ria recortes espaciais que terminariam por dar uma
feição de referência a um espaço historicamente construído. Dessa forma, para o
estabelecimento de fronteiras, o escritor demarca espaços, apropriando-se de expressões
e/ou conceitos das ciências sociais, a exemplo de sertão, caatinga, "região-sul", a cidade
do Salvador e o Recôncavo baiano. No entanto, este último espaço assume um papel
hegemônico na representação do espaço sócio-histórico que o escritor pretende delimitar
como o espaço por excelência chamado "Bahia": terra da liberdade e da felicidade.
ANDRADE, César Ricardo de. (UNESP-Franca) O conceito de "populismo
econômico ". Afigurando-se quase como um lugar-comum na linguagem das Ciências
Sociais, o conceito de populismo se transformou em um dos vocábulos mais utilizados
na investigação de diferentes movimentos políticos e sociais da América Latina, tendo
se firmado como padrão recorrente de análise. Assim, dentre as inúmeras versões
assumidas por esse conceito nas ciências sociais latino-americanas, recentemente se
destaca a definição econômica do populismo, proposta por Rudiger Dornbusch e
Sebastian Edwards. Baseados nas experiências governamentais de Salvador Allende
no Chile (1970-1973), do segundo governo de Juan Domingo Perón na Argentina
(1973-1976) e do governo de Alan García no Peru (1985-1990), ambos autores
procuraram denunciar os riscos do que definem como "políticas econômicas populistas"
que, ao pretenderem acelerar o crescimento econômico mediante a expansão da demanda
interna e da redistribuição da renda, redundaram apenas em inflação, déficit público,
retrocesso, crises políticas e caos econômico. Por conseguinte, essa comunicação
pretende examinar essa abordagem teórica que tanto influenciou a orientação
programática de diversos governos latino-americanos na atualidade.
ANDRADE, Cristiane Barbosa de. Fronteiras da Liberdade: a mortalha do liberto
na cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. O segundo trabalho
utiliza testamentos e declarações de óbitos de libertos da freguesia do Santíssimo
Sacramento e da freguesia de Inhaúma, no Rio de Janeiro, no século XIX. Foi objeto
de sua dissertação de mestrado em Memória Social e Documentação, defendida na
UNI-RIO sob orientação de Sonia Siqueira (1998). Procura mostrar que, se no dia-a
dia o escravo alforriado necessitava se afirmar enquanto tal e expor sua condição de
livre atráves da sua roupa, da casa onde morava e do ofício que ocupava, foi, diante da
morte que, de forma mais eloquente conseguiu afirmar sua condição de homem livre
pela escolha de suas mortalhas e/ou demais signos e sinais que desejava fosse aposto
ao seu corpo.Nas análises feitas na documentação percebe-se que suas mortalhas não
foram de santos negros como São Benedito e S.Elesbão ou Santa Efigênia. Com grande
predominância dos hábitos de Santo Antonio, S.Francisco e hábitos simples de cor
preta, a análise parece nos apontar que a construção da identidade do liberto foi feita
com base nos ideário do catolicismo vigente.
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ANDRADE, Everaldo de Oliveira. Os militares e a Assembléia Popular (Bolívia 1971). Durante alguns meses do ano de 1971 formou-se na Bolívia a Assembléia
Popular, que procurou constituir-se em instituição política paralela e alternativa ao
Estado nacional dominado pelos militares. A Assembléia Popular congregou entidades
sindicais e populares, partidos e movimentos camponeses. No interior do exército
surgiram posicionamentos diferenciados sobre a questão, desde simpatias até aberta
oposição, revelando as disputas entre diferentes frações e as diferenciações ideológicas
e de apreciação política presentes. Os episódios mais marcantes destas disputas no
interior da caSerna envolveram a ascensão em 1970 à presidência do general Juan José
Torres com apoio da COB (Central Obrera Boliviana) e uma plataforma nacionalista,
e, por outro lado, a oposição sistemática dos setores militares conservadores liderados
pelo então coronel Hugo Banzer. Os objetivos da comunicação são analisar
primeiramente as causas para as diferentes reações de setores militares face à Assembléia
Popular, e, em segundo lugar, procurar situar o estudo no contexto histórico da América
Latina no período.
ANDRADE, larê Lucas. "Da linha do trem prá lá" - leis e procedimentos sobre a
prostituição na cidade do Crato. (1930 - 1960). Nas décadas consideradas (1930 1950) se processou um aumento sensível do número de bordéis na cidade do Crato.
Essa realidade se constitui uma presença marcante na memória de muitos que viveram
o período. Apesar disso, não encontramos nenhum estudo sistematizado sobre a questão
e mesmo quando se aborda a temática, ela aparece como um tema velado. Através do
trabalho com um corpus documental constituído principalmente pelos processos-crimes,
livros de queixa e os autos cíveis, podemos observar a preocupação da sociedade local
em desenvolver mecanismos definidores e controladores da prostituição. A
determinação de espaços, e horários, da classificação dos lupanares, expressam essa
preocupação. Encontramos, assim, um discurso construtor de leis e procedimentos,
elaborados a partir de valores civilizatórios, morais e religiosos característicos do
universo cultural local. Por outro lado, a reação de aceitação ou negação por parte dos
atores sociais presentes na "zona" irá expressar uma gama de códigos, símbolos e
representações próprias do grupo e da época. Nesse sentido, esse estudo pretende
analisar a tensão existente entre esses discursos e a forma como os envolvidos com o
meretrício se relacionavam com eles.
ANDRADE, Joel Carlos de Souza. Modos de dizer; modos defabricar: a conquista
como um corpo escrito. A emergência de Portugal como grande potência marítima
possibilitou a ampliação da geografia do mundo e da própria humanidade. Seus "grandes
descobrimentos" instituíram-se historicamente como o lugar de ruptura entre um mundo
de outrora marcado pelo desconhecimento e um mundo "moderno" marcado pela
exacerbação do vivenciar o novo, do experimento daquilo que até então constituíra-se
em lugar de limites, de medo, de interrogações. Este lugar do novo não é um dado, mas
foi inventariad%bjetivado a partir de escrituras várias que puseram os
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"descobrimentos" em campos de significação também vários. Nosso objetivo é trabalhar
com uma dessas escrituras, a partir dos textos de Luís de Camões e de Fernando Pessoa;
personagens de tempos históricos completamente diferentes. Nossa preocupação é
discutir como, tanto Camões, quanto Pessoa, puseram os "descobrimentos" num campo
de significação marcado pelo paradigma da identidade nacional e pelo projeto de
construir o lugar de ruptura; o lugar que possibilita a emergência do mundo moderno.
E como a historiografia portuguesa se apropriou deste modelo e dos marcos por ele
construídos sem "desconfiar" dos interesses e dos jogos de poder que nele estavam
inscritos.
ANDRADE, Joel Carlos de Souza. O El Nino e as Secas: numa visão camponesa.
Sendo uma temática bastante recente, o fenômeno El Nifío tem provocado debates em
vários campos do saber, na imprensa e nos órgãos públicos. A partir de uma pesquisa
em tomo desta questão percebe-se que a "seca", uma temática constante na literatura e
nos discursos sobre o Nordeste, terá o El Nifío a ela sido incorporado parajustificar os
problemas e também as devidas soluções para a região. Nesse sentido, toma-se
importante fazer um trabalho de história oral junto a camponeses de uma comunidade
rural no semi-árido paraibano e perceber como os anos de 82-83, período de ocorrência
do El Nifío foram incorporados e vivenciado pelos camponeses.
ANDRADE, Marcos Ferreira de (UEMG - Campus de Campanha) Rebelião Escrava
na Comarca do Rio das Mortes, Minas Gerais: o caso Carrancas. O objetivo desta
comunicação consiste na análise da rebelião de escravos ocorrida na Comarca do Rio
das Mortes, Minas Gerais, no ano de 1833. A rebelião de Carrancas, como ficou
conhecida, foi um movimento que atemorizou proprietários e autoridades da região
centro-sul da província e contou com uma expressiva participação de escravos africanos
e crioulos. A partir da análise dos dados constantes das listas nominativas de 1831/32
e 1838/40, de inventários e testamentos pretende-se destacar o perfil demográfico da
Freguesia de Carrancas, uma região marcada por uma grande concentração de
população escrava, o que certamente contribuiu para o sucesso do movimento.
ANDRADE, Marcos Ferreira de (UEMG) Acervos Paroquiais de Campanha:fontes
para o estudo da História Demográfica e Social do Sul de Minas. O presente trabalho
faz parte de um projeto mais amplo de preservação e estudo da História e Memória
Cultural de Minas Gerais. Em andamento desde janeiro de 1998, o Projeto Memória
Cultural do Sul de Minas compreende três metas distintas: localização e mapeamento
dos acervos documentais de Campanha e região; organização e estudo do acervo
fotográfico "Paulino de Araújo Ferreira Lopes"; organização e estudo da documentação
pertencente ao Colégio N. Sra. de Sion. Dentre os acervos mapeados e catalogados
destaca-se a documentação pertencente a Cúria Diocesana de Campanha. Trata-se de
um acervo bastante significativo que compreende vários registros paroquiais (livros
de assentos de batismo, crisma, casamentos, óbitos, processos matrimoniais, tombo,
entre outros) para várias cidades do Sul de Minas, compreendendo os séculos XVIII,
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XIX e XX. A grande maioria dos livros formam séries completas. Uma primeira leitura
dos das informações registradas nos livros de assentos de batismo das vilas mais antigas
(Aiuruoca, Baependi e Campanha) possibilitou a verificação de alguns dados
demográficos importantes, como por exemplo: número de batizandos (livres e escravos),
nacionalidade, cor, sexo. O valor dessas fontes tem sido bastante destacado pela
historiografia mais recente. A sua utilização, agregada a outras a outras fontes, sobretudo
as cartoriais, tem permitido vários estudos na área de demografia histórica, família,
relações de parentesco, cotidiano, entre outros.
ANDRADE, Marcos Ferreira de. (UEMG - Campus de Campanha) Organização
Estudo do Acervo Fotográfico "Paulino De Araújo Ferreira Lopes".O presente
trabalho procura resgatar a história e memória da cidade de Campanha e região através
da organização e estudo do acervo fotográfico "Paulino de Araújo Ferreira Lopes".
Trata-se de 804 negativos em vidro e aproximadamente 2.000 fotografias antigas que
compreendem o período de 1890 a 1960. Os negativos e fotografias estão sendo
reproduzidos e farão parte do acervo do Centro de Memória Cultural do Sul de Minas.
Afim de possibilitar a organização de todo esse material, elaborou-se uma ficha de
catalogação considerando vários campos que possibilitam a localização de cada
documento do acervo, além de informações sobre cada fotografia. Trata-se de um
acervo raro e valioso que abre inúmeras possibilidades de estudo sobre múltiplos
aspectos da história da cidade, pois compreende vários temas como, famílias, crianças,
mulheres, cerimônias religiosas e cívicas, paisagens urbanas, entre outros. A imagem
fotográfica pode ser compreendida tanto como documento (aspectos da vida material
no passado), quanto como monumento (criação de uma memória) e nesse sentido revelase uma fonte de extrema importância para história dos indivíduos e dos grupos sociais.
ANDREUCCI, Álvaro Gonçalves Antunes. (Mestrando - USP.) O Risco das Idéias
- Os intelectuais e a polícia política na Era Vargas. Esta pesquisa se propõe a abordar
a questão do controle social durante o regime de Getúlio Vargas no período de 1930 à
1945. Mais especificamente, o controle social acionado sobre a produção cultural e os
seus produtores, os intelectuais. Neste campo amplo pretendemos também resgatar,
mesmo que fragmentariamente, aquelas vozes de alguns intelectuais anônimos, atuantes
e, na maioria das vezes, sem direitos de copyright. Podemos, muitas vezes, encontrála dispersa nos testemunhos policiais e na produção apreendida e reuni-la numa espécie
de "bricolagem" que nos dê subsídios para uma reflexão sobre a atuação e produção
deste campo de idéias e desta produção intelectual.
ANTONACCI, Maria Antonieta Martinez (PUC/SP) Imigração espanhola na
cidade de São Paulo. Durante muito tempo, a historiografia brasileira circunscreveu a
análise da imigração, no Estado de São Paulo, ao âmbito da produção e acumulação
cafeeiras, tomando como referência e modelo explicativo os italianos - nacionalidade
que mais sobressaiu em termos numéricos e culturais. Assim, as experiências concretas,
bem como os traços culturais e sociais dos italianos prevaleceram, silenciando ou mesmo
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desqualificando um significativo contingente populacional de outros imigrantes no
Brasil e no Estado de São Paulo, em particular, podendo se constatar a "ausência", o
"silêncio" ou a "invisibilidade" de outros grupos étnicos, dentre eles, os espanhóis. O
leitor desavisado poderia imaginar que isso seria resultado do pequeno contingente
imigratório espanhol do início do século xx. No entanto, se considerarmos apenas as
estatísticas oficiais de entrada/saída de imigrantes no Estado de São Paulo, ao longo
das duas décadas do século XIX e até os anos 30 deste, podemos afirmar que os
espanhóis foram inferiores, numericamente, apenas aos Italianos, com exceção do
período entre 1905 e 1914, quando a imigração espanhola predominou sobre a italiana.
Apesar do número significativo de espanhóis na capital, a sua presença na cidade, ao
longo do período 1890-1930, não é facilmente percebida e esta é a primeira questão
que se coloca ao pesquisador: buscar os significados do silêncio sobre o imigrante
espanhol e as possibilidades de sua desconstrução.
ANTUNES, Fatima Martin Rodrigues Ferreira (Doutoranda em Sociologia FFLCH-USP - Depto.: Sociologia). Estádio Municipal do Pacaembu: um monumento
do Estado Novo. Os estádios da cidade de São Paulo, desde o começo dos anos 20,
acolhiam com dificuldade o público do futebol. A Prefeitura já reconhecia a necessidade
de dotar a capital paulista de uma ampla praça de esportes, cuja construção, no entanto,
só seria empreendida em 1936. O objetivo desta comunicação é situar a construção do
estádio do Pacaembu no contexto do Estado Novo e do programa do poder público de
incentivo ao futebol profissional, avaliando, em contrapartida, as medidas dirigidas às
atividades esportivas e recreativas da população de baixa renda.
ANZAI, Leny Caselli. (UFMT.) Chiquitanos em Mato Grosso - séculos XVIlI e XIX.
O estudo analisa a presença de índios Chiquito, no lado português, às margens do rio
Paraguai, em região hoje pertencente ao estado de Mato Grosso, nos séculos XVIII e
XIX. Tal presença explica-se a partir da política de ocupação territorial ibérica na
América. Localizadas na Bolívia Oriental, aos jesuítas das missões chamadas
chiquitanas interessava encontrar uma saída para o rio Paraguai; aos portugueses,
interessava a presença, em seu território, de índios oriundos daquelas missões, pois os
mesmos eram considerados melhor preparados para o trabalho. Ao fugir das missões
espanholas para o lado português, chiquitanos passavam a contar com a proteção de
capitães generais, que pretendiam povoar com eles territórios lusos. Tais deslocamentos
de população geravam, freqüentemente, conflitos entre as duas metrópoles.
APROBATO FILHO, Nelson. Dimensões sonoras do Cinema Mudo. Da cena muda
emergem sons e estes lhe dão vida. A riqueza de sonoridades desenvolvidas a partir do
cinema mudo era muito mais complexa, e talvez muito mais rica, do que a do próprio
cinema falado. Com o advento do filme sonorizado, o silêncio ocupou espaços cada
vez maiores na platéia. No filme mudo as harmonias e principalmente as dissonâncias
ocupavam lugar de destaque. As camadas sonoras que compunham o ambiente em que
uma película era exibida iam dos gritos aos aplausos, dos risos às lágrimas, dos maxixes
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às mazurcas, passando pelas valsas, óperas e suspiros. Procuraremos, nesta
comunicação, traçar inicialmente algumas considerações sobre o universo sonoro que
envolvia essa manifestação sócio-cultural no momento em que ela se tomava espetáculo,
ou seja, quando a interação público-filme-sala de cinema criava uma nova sonoridade.
Numa segunda parte tentaremos explorar algumas dimensões sonoras de imagens mudas
de época através de segmentos do filme São Paulo, a Symphonia da Metrópole.
AQUINO, Ítalo de. A integração econômica latino-americana da ALALC ao Mercosul.
Após a Segunda Guerra houve uma sucessão de planos de integração econômica na
América Latina., tais como a Associação Latino-Americana de Livre Comércio
(ALALC), o Mercado Comum Centro-Americano (MCCA), o Grupo Andino,
Mercosul, o NAFTA e a ALCA. O objetivo desta comunicação é o de realizar um
balanço das experiências passadas de integração econômica e tentar situar o Mercosul
diante da ALCA, da Comunidade Européia e sua moeda comum, o Euro.
AQUINO, Maria Aparecida de (USP). Intelectuais/militantes: prática jornalística
e ação política durante o regime militar brasileiro. Os jornalistas representam uma
das categorias profissionais mais duramente atingidas pela repressão durante o recente
regime militar brasileiro. Foram golpeados, tanto no cerceamento do exercício de sua
atividade, através de formas opressivas variadas, bem como na sua atitude enquanto
cidadãos engajados na resistência armada ao Estado Autoritário. Por essa atuação
(profissional e política) acabam, muitas vezes enquadrados nas chamadas "Leis de
Segurança Nacional". Numa excrescência criada pelo regime estas leis agiram punindo,
pela Justiça Militar, militares e civis, por ações consideradas atentatórias à segurança
do país. Isto foi possibilitado por uma leitura bastante peculiar do conceito de "Segurança
Nacional". Os processos da Justiça Militar que se constituem em algo característico do
período, representam, portanto, uma forma de avaliar tanto o papel dos jornalistas/
militantes ao longo dessa fase de exceção da história brasileira, como as matizes da
atuação do Estado no julgamento das ações (profissionais/políticas) desses
jornalistas.(MR)
AQUINO, Maria Aparecida de (USP). Brasil: Estado Autoritário (1964-85). O Brasil
viveu, entre 1964 e 1985, uma experiência autoritária de governos de extração
exclusivamente militar que, permaneceram no poder através de um Golpe de Estado.
A reunião de interesses sociais diversificados promoveu a derrubada do presidente
constitucionalmente eleito, João Goulart. Estabeleceu-se no país, então, a partir de
1964, um regime que chamo de autoritário e que possui características singulares que
pretendo analisar. Ao mesmo tempo em que, na ilegalidade, se instaura no poder, na
ilegalidade prende, tortura, mata, faz desaparecer oposicionistas; deseja manter um
aspecto de legalidade que se expressa, inclusive, através de sua preocupação com a
grande produção de leis. Estas abrangem os chamados Atos Institucionais que ferem a
Constituição mas procuram manter, pelo menos, na aparência, o espírito legalista.
Abrangem até, uma legislação que deseja fundamentar a censura à imprensa, através
da modificação de um artigo constitucional, justificando a apreensão de órgãos de
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divulgação por representarem "atentados à moral e aos bons costumes". Para
compreender a dimensão que assume esse Estado Autoritário é necessário buscar
detectar as razões desta ambiguidade e suas relações com a sociedade brasileira. (MR)
ARANHA, Gervácio Batista. (UFPB) Cidade, Cultura e novas sensibilidades:
Imagens do Moderno.Nas primeiras décadas do século XX as cidades brasileiras
recebem o impacto dos novos símbolos modernos que surgem na Europa e se espraiam
pelo mundo. Estes novos artefatos - trem, rádio, cinema, imprensa, energia elétrica,
etc, vão marcar significativamente a vida dos habitantes de nossas cidades. Noções de
tempo, espaço e lazer vão ser inventadas, rei ventadas ou instituídas.
ARANTES, Luiz Humberto Martins (Mestrando - Universidade Estadual Paulista
- Unesp-Franca) Reinvenção de tradições no teatro de Jorge Andrade. A presente
proposta de comunicação objetivará investigar a historicidade do texto teatral Ossos
do Barão. Tendo sido escrito pelo dramaturgo Jorge Andrade em 1962 é um texto
ainda muito ligado aos impasses da sociedade brasileira da década de 50. A partir do
referido texto é possível pensar, via representação, as soluções que, no Brasil, reservouse à tradição oligárquica, ao imigrante e ao negro. Nesse sentido, permite refletir acerca
da pluralidade na qual se contituiu a sociedade brasileira pós-anos 50, mediante o
crescimento da indústria cultural e o processo de massificação de tradições, contituídas
e herdadas, proporcionado pela urbanização e industrialização aceleradas.
ARANTES, Luiz Humberto Martins (Mestrando em História e cultura em
Universidade Estadual Paulista - Unesp-Franca - e integra o NEHAC - Núcleo de
estudos em história social da arte e da cultura - junto à Universidade Federal de
Uberlândia) Dramaturgia de Jorge Andrade: sociedade urbana, sociedade plural. (O
objetivo desta comunicação é pensar a relação história e texto teatral. Assim, tem
como ponto de partida a dramaturgia de Jorge Andrade. No presente estudo de caso,
analisaremos a peça teatral A Escada, que tendo sido escrita em 1960, traz as marcas e
debates deste momento. Nesse sentido, é um texto que aos olhos do hstoriador permite
pontuar uma específica representação de sociedade brasileira, na qual, está colocada a
questão da tradição, do rural e do urbano e da industrialização. Temas estes, que
estiveram presentes nos debates públicos da década de 50, e que, sobre os quais, o
meio teatral não deixou de se posicionar.
ARANTES, Paulo Eduardo (USP) Culturas de fronteira no capitalismo histórico.
Costuma-se dizer, com razão, que o capitalismo ignora fronteiras. Mas seria preciso
acrescentar que só pode transpô-las com proveito (para o processo de acumulação) se
elas existirem. Ora, um dos mitos da globalização diz respeito justamente à promissora
fluidez de fronteiras. Este fenômeno inegável gerou, no entanto, no âmbito dos estudos
culturais, uma avalanche de "teorias" estusiásticas sobre a experiência do viver em
fronteiras. Gostaria de me contrapor a essa tendência, porém nos seus próprios termos,
explorando uma certa e muito peculiar zona intermédia entre o fato e o mito
compensatório. Para tanto penso recorrer à análise comparada de alguns sistemas
culturais próprios da zona semi periférica dos sistemas mundiais: quer dizer, exatamente
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na fronteira da periferia com o núcleo central do sistema. Suponho que nos
defrontaremos com um dramático contraponto entre a fluidez crescente e a rigidez
absoluta. (MR)
ARANTES, Paulo Eduardo (USP) Fronteiras do capitalismo, limites do capital.
Como conclusão dos temas apresentados e discutidos nas duas comunicações anteriores,
pretende-se comentar o problema das zonas periféricas diante da expansão capitalista,
considerando a permanente fluidez de suas fronteiras, que vai criando novos limites e
destruindo os anteriores. A crítica à globalização será então empreendida por sua
apreensão unilateral deste processo, a saber, apenas a ampliação dos limites, sem levar
em conta também o lado destrutivo que tal expansão fatalmente traz consigo. (MR)
ARAUJO, Célia Regina Aielo. Operários Lituanos na S/A Frigorífico Anglo memória e resistência em Barretos (anos 20 e 30). Esta comunicação faz parte de um
projeto de pesquisa, onde será investigado as relações de poder e resistência entre
empresários ingleses e operários imigrantes, a partir da compra efetuada pela Braziliam
Meat Cy (mais tarde SIA Frigorífico Anglo de Barretos), junto à Cia Frigorífica e
Pastoril de Barretos em 1923. O município localiza-se no interior de São Paulo e já na
época era conhecido como Centro de Engorda de Gado de Corte. O incremento
proporcionado pelo capital inglês exigiu a utilização de mão-de-obra imigrante.Ao
analisarmos o arquivo de fichas de operários percebemos que a partir de 1927 a presença
de trabalhadores oriundos da Lituânia era expressivo, ou seja, representava 20% do
total dos operários e 40% dos estrangeiros trabalhadores da indústria
frigorífica.Utilizando depoimentos de antigos funcionários e familiares desses
imigrantes (lituânos) pretendemos reconstituir sua história de vida que se mistura com
a história da própria indústria SI A Frigorífico Anglo, ou seja, observar as lembranças
de um grupo tão distinto aos demais, por meio da história oral, verificando também
qual a impressão que guardaram dos ingleses.
ARAÚJO, Douglas. (UFRN) Imagens do Sertão nas obras de André Antonil, Henry
Koster e Euclydes da Cunha. O trabalho é parte da revisão bibliográfica do projeto de
pesquisa intitulado "Secas, mudanças e permanências sociais é a peleja pela vida no
sertão potiguar", que servirá de base para a elaboração da tese de doutorado do autor.
A presente comunicação é o resultado de uma primeira etapa, quando se teve a pretensão
de colher imagens do sertão pelo cotejamento das obras dos autores citados. Na ordem
cronológica são elas: "Cultura e Opulência do Brasil", "Viagens ao Nordeste do Brasil"
e "Os Sertões". A escolha dessas três obras ocorreu pelo fato das mesmas guardarem
entre si a curiosidade de terem sido publicadas com um intervalo entre elas de
aproximadamente cem anos: "Cultura e Opulência do Brasil" em 1711, "Viagens ao
Nordeste do Brasil" em 1816 e "Os Sertões" em 1902. No que diz respeito à vida
social e econômica do Sertão, as três obras cobrem um período de duzentos anos. A
captura das imagens do sertão tem como espaço privilegiado as pegadas de Henry
Koster quando da sua passagem pelo Rio Grande do Norte, daí que, o confronto das
obras em foco se limita a essa temática do Sertão e, em particular o sertão potiguar. O
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que se pretende a partir dessas imagens, é a construção de um quadro geral da vida
social e econômica do Sertão, quadro social este, construído historicamente até o final
do século XIX da história do Brasil. O confronto das três leituras reforçam a idéia de
um Sertão lento e quase inerte.
ARAÚJO, Edna Maria Nóbrega. (UFPE) Signos modernos. práticas antigas? A
modernidade e a construção de um projeto civilizatório na cidade da Parahyba do
Norte - João Pessoa - 1880 a 1920. No presente trabalho, pretende-se analisar o papel
das camadas populares "parahybanas", no momento de consolidação de um projeto
civilizatório propagado pelo discurso modernizante uma vez que o período que
corresponde ao século XIX e início do século XX, nas cidades brasileiras, foi marcado
por uma série de mudanças relacionadas à modernidade. Tratava-se do que nos jornais
da época foi denominado de "alinhamento" da cidade aos padrões de civilização e de
progresso disseminados pela Europa. Desenvolveu-se, então, uma série de discursos e
práticas voltadas para o controle dos espaços e da população. Desse modo, tornou-se
necessário não apenas eliminar os hábitos e os comportamentos que não eram
condizentes, com os signos da modernidade, como também buscou-se excluir as casas
de palhas, os casebres e, desse modo, a população pobre das áreas centrais da cidade
que, segundo as notícias da época, atrapalhavam a construção da fisionomia de uma
cidade moderna.
ARAÚJO, Erick Assis de. O Cotidiano das classes populares no tradicionalismo
político e religioso de Fortaleza (1930-1945). Procurei desenvolver no mestrado o
dia-a-dia das mulheres em Fortaleza a partir da imprensa católica e tentei discutir o
papel doutrinário e militante dos católicos na construção de um imaginário harmonioso
de cidade no período do Estado Novo. Minha proposta a ser desenvolvida no doutorado
é um desdobramento destas questões. Aprofundei a investigação através de um novo
recorte temporal (1930-1945) e de um novo corpo documental (inquéritos e queixas
policiais, estatísticas, planos urbanísticos, relatórios de governo, livros), além de ampliar
a fonte hemerográfica, inserindo outros jornais e até revistas de entidades religiosas e
políticas. Descobri que não eram apenas as mulheres foco de repressão e desobediência,
mas "desordeiros" em geral (meretrizes, seresteiros,jogadores de futebol, embriagados,
etc). Nossa tentativa aqui é de potencializar este cotidiano e traduzi-lo em algo relevante
no que diz respeito à participação política neste período de intransigências. A fase
inicial dos estudos revela a importância de uma reflexão sobre: o cotidiano enquanto
espaço do jogo da sobrevivência, a representação no sentido de estudar as imagens
que as classes dirigentes têm dos populares, o conceito de cultura e experiência em
E.P. Thompson, o tradicionalismo e a mentalidade conservadora no Brasil e no Ceará
e a concepção de cidadania que vislumbre a ação popular fora dos canais e mecanismos
da ordem instituída.
ARAÚJO, Giana Claudia de Castro. Indícios de nobreza no Brasil colonial. Os
historiadores da História do Brasil, seguindo com fidelidade os nossos cronistas de
época, mencionam com certa tranqüilidade a existência de nobres no Brasil desde os
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tempos coloniais. Do tratamento dessa camada de "nobres" à luz do contexto do Antigo
Regime europeu, levando em consideração as especificidades do funcionamento da
sociedade lusitana neste período de formação do Estado Moderno e o papel da nobreza
neste processo, emergem várias inquietações acerca do significado desta nobreza e de
seu imaginário, nos domínios ultramarinos europeus. A exemplo de Evaldo Cabral de
Mello em seu livro Rubro Veio, que detectou a construção do imaginário de uma elite
em Pernambuco que se auto-intitulava "nobreza da terra". No confronto entre a nobreza
européia e a nobreza colonial brasileira, problematiza-se a constituição de um imaginário
de nossas elites, que pode fundamentar toda a gênese do pensamento político tradicional
brasileiro. Paradigma das elites dominantes no mundo ocidental moderno, a nobreza
européia transplanta-se para as selváticas terras americanas. O ponto de discussão
desta comunicação seria o seguinte: como se viam esses nobres e toda a sociedade
brasileira em tomo deles? Esse "ethos" dos conquistadores e colonizadores na busca
de um status poderia, dessa forma, nos levar a uma melhor compreensão do que
significava ser nobre na América Portuguesa.
ARAÚJO, Helena (UERJ) A construção das noções de tempo e espaço no ensino
fundamental e médio: possibilidades a partir do trabalho com monumentos.No trabalho
do historiador pensar as noções de tempo e espaço se impõe como fundamental. Um
dos maiores desafios é compreender o espaço como algo socialmente construído e não
como uma categoria natural. Nessa medida, emerge uma "espaço-temporalizado" como
resultado de injunções históricas. O trabalho com os monumentos pode trazer
contribuições, na medida em que eles sintetizam este "espaço-temporalizado" tão caro
ao entendimento da natureza do processo histórico. Essa comunicação aponta para a
possibilidade de se construir com alunos do ensino fundamental/médio e licenciando
de História as noções de tempo e espaço na exploração dessa fontes.
ARAÚJO, Helena Maria Marques. (UERJ) "Tempo-rei"- a noção de tempo em
adolescentes de 10 a 14 anos: implicações para o ensino de História. A presente
comunicação relata um estudo exploratório, que objetivou investigar a noção de tempo
de 98 crianças/ adolescentes, entre 10-14 anos, cursando a 5" série do Ensino
Fundamental de diversas escolas públicas e particulares na região metropolitana do
Rio de Janeiro. O instrumento de pesquisa foi aplicado via survey domiciliar. Este
trabalho vinculou-se à pesquisa promovida pelo Departamento de Educação da PUCRJ denominada "Níveis e Conteúdos de Alfabetismo Infanto-Juvenil na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro". Procurou-se investigar qual a noção de tempo das
crianças/ adolescentes, como os (as) alunos(as) representam o tempo histórico, como
eles (as) relacionam o Tempo e a História e quais as implicações disso para o ensino de
História. Teoricamente nos pautamos, principalmente, em Braudel, Le Goff e Piaget.
Os dados coletados permitem afirmar que as crianças/ adolescentes entrevistadas
possuem uma noção de tempo qualitativo, com referências espaciais ou temporais,
naturais ou culturais, mas não apresentam, em sua grande maioria, uma noção de tempo
com referências sócio-históricas. Após a análise dos resultados, procuramos estabelecer
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sugestões para o ensino de História, principalmente para o Ensino Fundamental.
ARA ÚJO, Joana LuÍza Muylaert de. Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum:
olhos da memória, vozes do tempo. Experiência de aproximação do passado sempre
ina\cançável, sempre desfeito, Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum, constróise como narrativa memorialista de um passado possível, porque reinventado entre os
desvãos e as lacunas da memória, ali precisamente onde pode-se erguer, no lugar do
que não é mais, um tempo e um espaço imaginados. Em Relato de um certo Oriente, a
narradora/protagonista conta-nos a história de seu regresso, após longo tempo de
ausência, à cidade onde passou a infância. Mesclando-se à sua voz, várias vozes
narradoras compõem um caleidoscópio de memórias, "coral de vozes dispersas", por
meio do qual vai-se tecendo em certa e sinuosa escrita, fazendo lembrar a tradição oral
dos narradores orientais. O modo como articulam-se - nesse relato/romance memória e oralidade, tempo imaginário e narração, constituem o objeto de estudo desta
comunicação.
ARAÚJO, José Carlos Souza. Sobre o professor no século XVI. É, sobretudo, nos
tempos modernos, a partir do século XVI, que se elaboram projetos explícitos e
preocupados com a educação escolar. Em vista disso, essa pesquisa tem o objetivo de
considerar as representações sociais emergentes sobre a profissão docente naquele
século, expressas nos escritos educacionais de Erasmo de Roterdão (1469-1536), de
Michel de Montaigne (1533-1592), e de François Rabelais (1494-1553). A escolha do
tema se deve ao fato de que é nesse século que se explicita, ainda que paulatinamente,
uma ruptura pelo menos parcial com a visão cristã de homem, ao mesmo tempo em que
se configura, de uma maneira cabal, a central idade da infância, e a necessidade de
institucionalizar sua educação. Quanto aos resultados, trata-se de alinhavar qual é o
perfil docente construído por suas reflexões: a propósito, é comum a reflexão de que o
mesmo tenha bons costumes, caráter meigo, conhecimentos invulgares, zelo pela mente
do aluno, e que o ensino deve ser honesto; em vista disso, deve o docente ser um
artífice primoroso e competente, portador de idoneidade, doçura, afabilidade,
benevolência, assiduidade, dedicação, perícia, etc. Ressaltam-se ainda reflexões que
procuram fundar uma nova relação pedagógica, na direção de que o docente deve estar
atento e ser respeitoso para com o mundo infantil; chega-se mesmo a esboçar sugestões
metodológicas e didáticas ao docente.
ARAÚJO, Luís Carlos Eblack de. Relações militares no Conesul (1975-85). A
comunicação abordará as relações diplomáticas entre os governos militares de Brasil,
Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai no período 1975-85. O estudo discutirá a troca
de informações sobre militantes esquerdistas desses países e questionará o que foi a
chamada "Operação Condor", a cooperação entre oficiais sul-americanos no período.
A pesquisa pretende detalhar alguns dos principais casos de prisão de esquerdistas,
como o do casal Lilian Celiberti e Universindo Díaz, em Porto Alegre. Eles foram
detidos por policiais brasileiros e uruguaios e levados para Montevidéu. A principal
fonte do trabalho provém do Centro de Documentação para a Defesa dos Direitos
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Humanos do Poder Judicial de Assunção, conhecido como "Arquivo do Horror". O
local possui farta documentação da polícia política do ex-ditador paraguaio Alfredo
Stroessner, com correspondência entre militares e diplomatas sul-americanos nos dez
anos pesquisados.
ARAÚJO, Maria Lucília Viveiros. (FFLCH-USP) Novos horizontes: afazenda Boa
Vista de Amparo. A colônia Boa Vista de Amparo, província de São Paulo, foi
constituída, em 1853, exclusivamente para a produção de café. Utilizou colonos
nacionais, trabalhadores a jornais e agregados e, por fim, os colonos suíços-alemães.
Em 1858, a greve desses colonos prejudicou a colheita. Pretende-se demonstrar que o
insucesso dessa parceria, não se deveu às relações do trabalho livre e do escravo. João
Leite de Moraes Cunha, no princípio otimista, reavaliava sua posição, sugerindo que
o sistema de parceria só poderia funcionar para o Estado que podia distribuir terras.
Em teoria, a parceria possibilitava liberar capital para ampliar o número de pés de
café. Na prática, o fazendeiro percebeu que muita terra e capital ficavam comprometidos
com os compromissos da parceria. Apresenta-se o fazendeiro com o perfil do fazendeiro
inovador do Oeste Paulista de meados do Oitocentos. Homem maduro, bem casado.
Herdou do sogro um plantei médio de escravos, fazenda de chá e açúcar e principalmente
bens de capital. A história da família do casal exemplifica como várias gerações
circulavam segundo as tendências da economia.
ARAUJO, Marivânia Conceição de. (Universidade Estadual de Maringá -PR)A ação
do Estado e o problema da habitação no Rio de Janeiro. A ocupação de terras no Rio
de Janeiro, durante várias décadas, tem servido como uma forma de atender a demanda
por moradia não solucionada pelo Estado. Essas ocupações são, ao mesmo tempo,
uma solução para os indivíduos das classes menos favorecidas e também um problema
jurídico, já que são formadas em propriedades privadas. Essa comunicação está baseada
na análise da ocupação que deu origem a Comunidade Agrícola de Higienópolis, no
Rio de Janeiro e visa versar sobre o papel do Estado no que diz respeito às políticas
públicas relacionadas a habitação naquela cidade e a construção de uma identidade
social de "moradores de comunidade" em oposição a uma identidade de "favelados".
ARAÚJO, Martha Lúcia Ribeiro. Campinenses contam sua História. A produção
historiográfica de Campina Grande, até o presente, encontra-se limitada às abordagens
tradicionais, centradas praticamente nas mesmas temáticas e objetos. Tendo em vista
contribuir para a superação dos limites dessa historiografia, buscamos no resgate do
cotidiano da cidade, dos principais usos e costumes de seus vários segmentos sociais
expandir as fronteiras dessa história local. Na pesquisa em andamento utilizamos fontes
diversificadas, porém, privilegiamos os testemunhos orais e uma seleção de crônicas
da época. A história oral constitui, assim, o suporte maior da pesquisa. Neste sentido,
realizamos uma seleção de prováveis depoentes, antigos habitantes da cidade e oriundos
de classes sociais diferenciadas. Na metodologia da pesquisa e análise dos depoimentos,
nos fundamentamos na perspectiva de que a memória é uma elaboração psico-social,
conforme defende HALBWACHS. Enfocaremos três momentos da história da cidade:

206

as décadas de 50, 60 e 70, visando detectar as mudanças no cotidiano da sociedade
campinense.
ARAÚJO, Ruy Belém de. (Universidade Federal de Sergipe). São Francisco: Uma
região de planejamento. O capitalismo é um modo de produção que se fundamenta na
capacidade e na necessidade de expandir de forma ampliada as forças produtivas e as
relações sociais de produção que lhe são inerentes. Com o objetivo de materializar os
fundamentos do capital, o Estado brasileiro, a partir dos anos 40, definiu o São Francisco
como uma "região de planejamento", elaborando e executando políticas econômicas
que viabilizaram a integração da região, de forma subordinada, aos interesses do capital
do centro-sul do país. Este processo tornou-se mais contudente durante o final da
década de 1960 e início dos anos 70, quando o Estado decidiu ampliar a sua intervenção,
criando os meios para a geração de energia, navegação e agricultura irrigada. O processo
acontece envolto a tensões e atritos, fruto de uma realidade anterior marcada por relações
de produção não capitalistas que teimam em resistir as imperiosas decisões do capital
e de seu agente. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o processo de integração
do baixo São Francisco, aos interesses do capital, instituído pelo Estado, durante as
décadas de 70/80.
ARAÚJO, Valdei Lopes de. História e natureza, público e privado no Brasil na
década de 1850. A década de 1850 no Brasil deve ser compreendida como o momento
em que as primeiras experiências "comuns" de um novo "corpo político" começam a
ser narradas, prefigurando tradições intelectuais e campos discursivos fundamentais
para a compreensão da nossa formação social. A história de pares conceituais, tais
como história/natureza, público/privado poderá trazer à compreensão as formas pelas
quais a elite política/intelectual vetou as concepções concorrentes, em especial a liberal,
e como estes conceitos foram, ao mesmo tempo, sujeito e objeto deste modelo de
realidade. Nesta comunicação estudaremos a presença destes conceitos em duas obras
fundamentais publicadas nesta década: "O Jornal de Timon" de João Francisco Lisboa
e "O Guarani" de José de Alencar.
ARAVANIS, Evangelina. (ULBRA) Apresentando um banco de dados: imprensa
anarquista, homens e mulheres na cidade de Porto Alegre ( 1908-1930). A comunicação
apresenta o Banco de Dados criado a partir da pesquisa intitulada "As representações
sobre o 'ser homem' e o 'ser mulher' no jornal anarquista A LUTA no início do século
XX", financiada pela Universidade Luterana do Brasil. Expõe a forma como tal Banco
se encontra estruturado, que tipo de fontes contém e ilustra, a partir de algumas análises
destas fontes, seu potencial de pesquisa, considerando que o mesmo se encontra
disponível para quem quiser consultá-lo através de forma impressa ou por disquete.
ARAVANIS, Evangelina. (ULBRA). Homens, mulheres e idealizações relacionadas
à procriação em periódico anarquista de Porto Alegre (A Luta: 1906-1930). Esta
comunicação expõe e analisa interpretações encontradas no periódico anarquista A
LUTA, no período de 1906 a 1930, em Porto Alegre, sobre os papéis sociais atribuídos
a homens e mulheres em função da procriação. Privilegia-se, na análise, itens que
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demonstram rupturas a estes papéis, considerando o contexto de valores da época,
bem como itens que evidenciam situações em que há uma diluição das fronteiras - dos
limites - em relação a estes papéis. Busca-se também apontar algumas razões do porquê
dessa mencionada interpenetração.
ARCHANJO, Léa Resende (Universidade Tuiuti do Paraná.) A Prática escolar nos
anos cinqüenta. O trabalho teve por objetivo resgatar as práticas educacionais do
Colégio EstadlJal do Paraná, uma instituição de ensino secundário público de Curitiba,
e as transformações vividas pela instituição durante os anos cinqüenta. No período
pesquisado, a organização e o funcionamento dos estabelecimentos de ensino secundário
em todo o país eram subordinados a padrões e fiscalização federal e o Estadual
caracteriza-se como uma instituição representativa da educação pública da época. Em
1950 foi inaugurado o prédio onde o Colégio se encontra instalado, no Alto da Glória,
e o novo espaço físico possibilitou a realização de experiências pedagógicas,
contribuindo para que a instituição assegurasse sua relevância na educação paranaense.
O estudo busca discutir e contextualizar a didática, a disciplina, bem como as atividades
culturais, sociais e esportivas desenvolvidas no Colégio Estadual. Ao longo da década
cresceu sensivelmente o número de alunas no Colégio e esse aumento das matrículas
femininas produziu uma reorganização da prática escolar. Gradativamente, através de
mecanismos diversos, a instituição passou a separar os alunos de acordo com o sexo.
Em 1960 o turno da manhã havia se tomado exclusivamente masculino e o da tarde
feminino, adquirindo feições de uma escola voltada para a educação feminina.
AREND, Silvia Maria Favero (UDESC). "Uma Tranqueira (quase) Invicta": os
militares na Ilha de Santa Catarina (1750-1830). A historiografia catarinense estuda
os militares na Ilha de Santa Catarina tendo em vista três temáticas _ a edificação das
fortalezas, os êxito e os fracassos das ações bélicas realizadas com o intuito de defender
o território e a associação entre a origem étnica desses militares e a construção de
uma identidade portuguesa para o litoral catarinense. Essa comunicação busca colocar
"em cena" esses personagens que viveram na Ilha de Santa Catarina, no século
XVIII e início do XIX, sob outros focos de análise. Qual era o cotidiano dos soldados
e dos oficiais, em tempos de paz, nos edifícios militares e na vila de Desterro? Quais
as configurações dos arranjos familiares em que viviam os militares? Quais as relações
de poder que esse grupo social estabeleceu com os outros segmentos da população
que habitava o litoral? Por que os descendentes dos militares, no decorrer do século
XIX, não tornaram-se um dos grupos constitutivos da elite da Província? Esse estudo
sobre os "homens de farda azuis" e sua parentela é parte de uma investigação mais
ampla que tem por objetivo conhecer o período colonial de Santa Catarina a partir de
questões propostas por perspecti vas teóricas contemporâneas.
ARIAS NETO, José Miguel (Universidade Estadual de Londrina. Doutorando na
FFLCH-USP) Problemas gerais de concepção das reformas. Embora os Parâmetros
Curriculares sejam justificados a partir da idéia de Direitos Humanos, eles são produto
de uma concepção autoritária e excludente que tem por objetivo condicionar os seres
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humanos - finalidade última da ética e da moral iluministas- a um comportamento
conformista e "ordeiro" e, ao mesmo tempo, "criativo" o suficiente para responder às
novas demandas do mercado de trabalho capitalista. Há assim, nos Parâmetros
Curriculares, uma concepção implícita de cidadãos inúteis que devem ser descartados
e, neste aspecto, eles estão inteiramente imbuídos dos pressupostos da ideologia
neoliberal e, portanto, em flagrante contradição com a noção de Direitos Humanos.
Por outro lado, a proposta de Diretrizes Curriculares elaborada pela ANPUH em
conjunto com a Comissão de Especialistas do MEC, parte da necessidade de se manter
a autonomia universitária, a formação do Historiador como um profissional integral e
completo e, portanto, aponta para a indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino, a
extensão e a atuação profissional. Dois grandes problemas se apresentam: 1) Como
estabelecer canais de comunicação entre o ensino fundamental e médio e universitário
diante de concepções tão distintas? 2) Como encaminhar a questão dos cursos
seqüenciais - que apontam para a desintegração dos cursos de graduação tradicionais?
ARIAS NETO, José Miguel. (UEL e FFLCH-USP.) Ensino de História da América:
uma experiência didática. Um dos caminhos para se tentar diminuir o afastamento
entre a Universidade e o l° e 2° graus é procurar chamar a atenção dos alunos dos
cursos de graduação - futuros profissionais que em sua maioria atuarão nestes níveispara a problemática do ensino desde seu ingresso na Universidade. Assim, pode-se
demonstrar, desde o início de sua formação, que os problemas referentes ao ensino
não são de responsabilidade e nem de competência de categorias exclusivas de
profissionais, mas que estes dizem respeito a todos os envolvidos no processo
educacional, inclusive a eles próprios. Foi pensando neste sentido que introduzi, em
1997, na disciplina sob minha responsabilidade no 2° ano de graduação - História da
América Colonial c um trabalho que, ao final, deveria gerar materiais didáticos para
uso de professores e alunos de 1° e 2° graus. Como o ensino de História da América é
lamentavelmente inexistente em nível de 1° e 2° graus, selecionei como tema para o
trabalho o chamado capítulo da Expansão Européia, mais tradicionalmente denominado
As grandes navegações. O resultado foi melhor do que o esperado: um dos trabalhos
realizados foi aprovado pela Editora da Universidade Estadual de Londrina para
publicação. Esta comunicação visa relatar a experiência do trabalho em sala e da
construção do livro
ARNAUT, Luiz Duarte Haele. (UFMG) O legislativo e a cidade: domínios de
construção do espaço público (Belo Horizonte, 1897-1997). A proposta deste trabalho
foi iniciativa da Câmara Municipal de Belo Horizonte que em 1996 procurou a
Universidade Federal de Minas Gerais, propondo uma parceria. A primeira questão
que nos propusemos foi a de definir qual o objeto da pesquisa: a Câmara Municipal de
Belo Horizonte, ou suas contribuições à história da cidade. O levantamento do material
nos fornecia elementos da história da Instituição, suas relações com o Executivo, suas
diferentes formas, composição, atribuições, etc. A história do Legislativo Municipal
não poderia, pois, ser desconsiderada, tendo em vista que, ao longo de um século,
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assumiu pelo menos duas formas institucionais distintas: Conselho Deliberativo e
Câmara Municipal. A decisão que tomamos firmava-se em que o resgate das
contribuições da Câmara para a história da Cidade não poderia passar ao largo dessas
mudanças institucionais, mas seria a atuação do Legislativo Municipal na Cidade.
Optamos, então, por trabalhar com o Legislativo atuando na cidade e não só como
ordenador de um espaço urbano.
ARRUDA, Marcelo Pedro de. (USP). "A Construção política do Santuário de Nossa
Senhora de Aparecida do Norte: análise das relações entre a hierarquia da Igreja
Católica e o Estado Liberal brasileiro (1930-1980). " A presente comunicação e parte
do projeto de pesquisa em desenvolvimento junto ao programa de pós-graduação em
História Social no Depto. de História da FFLCH-USP. Partindo da análise do Decreto
6802 de 30106/1980 - nos estertores do regime militar (Governo Figueredo) - que
torna o dia 12 de Outubro "feriado nacional para culto oficial a Nossa Senhora de
Aparacida, Padroeira do Brasil" e do Decreto papal de Pio XI de 16/07/1930 - atendendo
uma antiga solicitção da alta hiererquia eclesiástica católica - que consagra a Imagem
de N.S. de Aparecida à condição de Padroeira do Brasil. O ano de 1930, do ponto de
vista político, para o Estado liberal brasileiro, é um momento de inflexação com a
chegada de Vargas (e dos Tenentes) ao poder, para a continuidade do controle do
aparelho estatal e do mando político. Note-se que, quem faz a transição e atua como
salva-vida de Washginton Luiz, então apeado do poder, é uma membro da alta hierarquia
da Católica, o Cardel Leme. Assim, a Igreja Católica que com o Decreto 119-A (aqui
a ação de Rui Barbosa - liberal- foi fundamental) de 0710 li 1890 do Governo Provisório
que estabelece a separação formal entre Igreja e Estado, valta ao centro da cena política.
ARRUDA, Marcelo Pedro de. A beleza Épica de um povo em formação. (O ensino
de história colonial a partir do texto "Formas Provisórias de Existência: a Vida
Cotidiana nos Caminhos, nas Fronteiras e nas Fortificações" de Laura de Mello e
Souza). O presente texto é o relato de parte de experiência em oficinas pedagógicas
com professores da rede pública do estado de Sâo Paulo, desenvolvida no Programa
de Educação Continuada - PEC - do Convênio Banco MundiaI/MEC/SEE-SP,
transcorrida entre 1997-1998 e executada pela Cooperativa Técnico-Educacional-CTE.
A experiência pedagógica desenvolvida com os professores de história do Primeiro
Grau objetivava à prática do ensino de história que comtemplasse, a partir do cotidiano,
questões como: as relações entre o público e o privado; cidade x campo; relações de
hierarquia na tecitura das relações da formação social em gênese; a religiosidade
praticada pelos grupos sociais de origem européia em seu cotidiano e o contacto com
as cosmogonias e mitologias afro-ameríndias; o devassamento e o alargamento do
território e das fronteiras da América portuguesa; a comparação entre as chamadas
"civilizações" do litoral (plantation agro-exportadora) e do planalto (economia de
subsistência e de abastecimento do mercado interno.
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ASCHE, Eliana.. História do ensino de português na década de 70 em São Paulo.
Este estudo sobre a história de uma disciplina escolar volta-se para as condições objetivas
do ensino de português, ou, como também aparecem nos currículos, língua portuguesa,
na escolas de ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo, nos anos 70. A
história da disciplinas escolares é zona fronteiriça entre história da cultura e a da
pedagogia. É com a história da cultura que se compreende porque certos conteúdos
curriculares correspondem a certas épocas. Na história da pedagogia recolhem-se as
formas adequadas, à época, para a aquisição desses conteúdos. Uma das lacunas mais
graves da historiografia do ensino tem sido a que se refere aos conteúdos. A pergunta
que se apresenta para o pesquisador na área é: Quem determinou - e por qual razão esses conteúdos, e não outros, como necessários e adequados em momentos históricos
diferentes? Este estudo mostra que houve aplicação quase automática dos materiais
teóricos produzidos na ponta acadêmica na área da lingüística nas práticas docentes do
ensino médio. Isto ensejou sérias distorções e equívocos a propósito da compreensão
da nova perspectiva de abordagem para o ensino da língua portuguesa. Assim, nosso
objetivo não é entender o texto (Paraná-Norte) como o objeto final a ser explicado,
mas sim como unidade que nos permitirá acesso ao discurso do qual ele é materialidade.
ASSIS, Angelo Adriano Faria de. (UFF) As 'mulheres-rabi': A importância feminina
na divulgação do criptojudaísmo no espaço colonial ( Nordeste, séculos XVI-XVlI.)
As visitações iniciais do Santo Ofício ao território brasílico (1591-95 e 1618-20)
desnudariam aos inquisidores responsáveis uma sociedade multi facetada, onde a falta
de uma pressão eclesiástica mais intensa permitiu a sobrevi vência, nem sempre velada,
de crenças e práticas há muito proibidas em Portugal, e que acabavam por se miscigenar
ao catolicismo dominante. Após a proibição do judaísmo no reino em 1497, e a criação
da Inquisição portuguesa em 1536, muitos cristãos-novos optaram por começar vida
nova longe dos rigores que encontravam em Portugal, e as capitanias do Nordeste
açucareiro faziam-se umas das principais escolhas. Entre os cristãos-novos que se
dirigiam ao Brasil, recebeu a colônia, presumivelmente, algumas famílias de
criptojudeus ( aqueles que, não aceitando a conversão forçada dos antigos judeus ao
cristianismo, mantinham em secreto as práticas da religião que não podiam seguir
abertamente. Os lares passavam então a ocupar lugar de destaque na propagação e
continuidade judaica.
ASSIS, Angelo Adriano Faria de. (UFF) As sinagogas coloniais: Inquisição e
resistência judaica nas capitanias do açúcar. Proibido o judaísmo em território
português no apagar do século XV, a resistência dos seguidores da antiga lei se fez
sentir, não só no reino, mas também no trópico em formação, para onde se transferiria
uma boa parcela dos cristãos-novos. Impedidos de seguirem abertamente a fé do coração,
e obrigados por decreto a comungarem o catolicismo imposto, alguns cristãos-novos
relutavam em aceitar as leis da Igreja cristã e mantinham, clandestinamente, sinagogas
onde praticavam as tradições e ritos da religião de seus antepassados. Dentre estes
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espaços de divulgação do judaísmo, destacam-se as sinagogas de Matoim, no Recôncavo
Baiano, e de Camaragibi, localizada em Pernambuco. Citadas em detalhes durante a
visitação inquisitorial comandada por Heitor Furtado de Mendonça·em finais do século
XVI, eram freqüentadas por alguns dos principais indivíduos da terra, que lá se reuniam
em dias específicos para adorar a Torá. Conhecer o funcionamento das sinagogas
coloniais com o auxílio da documentação produzida pelo Santo Ofício ( denúncias e
confissões colhidas pelo visitador e processos inquisitoriais daí decorrentes ( faz-se
imprescindível para entendermos a sobrevivência do judaísmo na colônia e suas
características específicas de adaptação ao mundo inóspito, assim como torna-se quadro
privilegiado para a compreensão do "abrasileiramento" sofrido pela religião católica,
e das crenças populares dominantes na América portuguesa.
ASSIS, Gláucia de Oliveira. Professoras: docência, gênero e educação em Santa
Catarina. Os estudos mais recentes acerca da formação de professores têm enfatizado
a história político-social do magistério. Ao mesmo tempo, as perspectivas sóciohistóricas aliam-se a estudos do cotidiano escolar, visando superar análises de cunho
macrossocial. O presente trabalho, utilizando-se do acervo de história oral do Museu
da Escola Catarinense, parte dessa perspectiva para analisar as memórias de antigas
professoras, procurando re-significar o espaço escolar como revelador de questões
fundamentais para a formação de professores. O universo pesquisado é constituído de
relatos de professoras que atuaram entre o início na década de 30 e meados da década
de 60, atravessando um período de grandes transformações no País. Os relatos das
suas práticas cotidianas evidenciam articulações entre memória, gênero e educação,
demonstrando diferentes padrões do que definia uma profissional da educação. Os
dados analisados apontam uma série de questionamentos que contribuem para
desconstruir uma identidade única para a professora primária. Assim, em contraposição
às representações sociais do período sobre a professora como dócil, submissa, tornandose uma mãe espiritual para os alunos, outras representações emergem, tais como as de
professoras articuladas politicamente, mulheres que tinham importante papel público
e possuindo um projeto profissional. O trabalho no magistério pode significar, portanto,
não apenas submissão, mas o espaço possível de atuação para mulheres que desejavam
trabalhar.
ASSIS, Leonora Portela de. (Mestranda - UFSC) Olhar a natureza - a transformação
de sensibilidades. Atualmente, a natureza têm sido cada vez mais objeto de atenção,
permeando inúmeros discursos, delineando novas opções de lazer e entretenimento,
breve, definindo estilos de vida. Tentarei persuadir os leitores de que os historiadores
têm muito a oferecer no estudo sobre a transformação dos olhares face ao mundo
natural. O momento é oportuno já que vivemos em tempos de transformação cultural:
estamos construindo novas práticas para com a natureza. A ecologia surge como tema
sedutor, presente em nossas vidas cotidianas e avança sobre diversos campos. Impossível
entender a sociedade atual sem pensar nos discursos sobre o meio ambiente. Mas se
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hoje está se delineando uma nova sensibilidade, buscamos equilíbrio e respeito pela
natureza que nos cerca, o mesmo não podemos dizer dos tempos passados, cujas
necessidades eram absolutamente outras. A natureza sempre foi colocada à nosso
serviço, todavia teve usos muito particulares. Assim sendo, meu intuito é desnaturalizar
nosso olhar para com o mundo natural ao propor uma leitura dos usos que o Homem
fez da natureza na Ilha de Santa Catarina, salientando as diferenças e particularidades
de alguns momentos do passado.
ASSUNÇÃO, Paulo de. A Inquisição portuguesa e o Regimento da Inquisição do
Santo Ofício -1613. A comunicação visa a apresentar como a Inquisição portuguesa,
durante o século XVI e XVII, foi estruturando o aparelho inquisitorial em Portugal e
nas terras coloniais portuguesas. Será feita uma análise comparativa entre o Regimento
do Santo Ofício de 1552 e o Regimento do Santo Ofício de 1613, ressaltando
permanências e mudanças na forma de proceder durante a Inquisição. Enfatizar-se-á a
influência da dominação espanhola na elaboração do Regimento da Inquisição do Santo
Ofício de 1613.
ASSUNÇÃO, Paulo de. Negóciosjesuíticos: a administração dos bens da Companhia
de Jesus. A comunicação visa a apresentar como se processava a administração dos
bens temporais jesuíticos praticada durante os séculos XVII e XVIII. Considerando as
propriedades e os bens pertencentes à Companhia de Jesus, bem como os privilégios
reais obtidos pelos missionários no decorrer dos anos, analisar-se-á a gestão de fazendas,
engenhos, e demais propriedades comparando estas práticas adminstrativas com aquelas
que eram empreendidas durante o período colonial.
AVANCINI, Eisa. Ensino de canto Orfeônico e identidade nacional dos anos 30 aos
50. O ensino de canto orfeônico como instrumento de formação de identidade nacional
no ensino escolar brasileiro entre os anos 30 e 50. As propostas de Heitor Villa-Lobos
aplicadas ao ensino escolar de música e canto como fatores não só de formação cívica
como de disciplinamento da juventude, perseguindo o objetivo de unir as várias vozes
representativas de todas as diferenças num grande orfeão uníssono e harmônico
construtor da nacionalidade. A análise do canto escolar como elemento formador de
uma idéia de nação emanada de uma cultura comum a todo o território nacional. Este
propósito foi operacionalizado via Estado consagrando no país um projeto de EstadoNação inventado desde cima, mas cimentado na pesquisa da realidade cultural regional
e popular, reelaborada e devolvida ao povo como História e Cultura. Os hinários e os
currículos escolares de canto orfeônico como veiculadores desta proposta
nacionalizadora disseminada através dos cursos de formação de professores das escola
normais regionais e da prática escolar regular.
AVELAR, Alexandre de Sá. (UERJ) Política externa e política econômica no primeiro
governo Vargas (1930-1945). O presente trabalho visa tornar público alguns dos
resultados da pesquisa realizada no Mestrado em História Política na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. A dissertação em curso, sob a orientação da Professora
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Doutora Miriam Gomes Saraiva versa sobre as conexões entre a política econômica
no primeiro governo Vargas e sua política externa. Entendemos que a ação diplomática
brasileira entre 1930 e 1945 recebeu forte influência da política econômica levada a
cabo pelo governo saído da Revolução de Outubro. Esta, ao nosso ver, tem um claro
sentido industrializante e foi responsável pela reversão do eixo de acumulação capitalista
do Pais para as atividades ligada ao setor urbano. O dilema para os gestores dessas
transformações era como obter recursos externos para um projeto de tamanha
envergadura. Assim, são duas nossas hipóteses básicas de trabalho: a primeira é que
para além da situação externa, os resultados do processo de industrialização também
foram importantes para que o Brasil tivesse um maior espaço de manobra junto ao
governo norte-americano, reorientando os termos da dependência. A outra hipótese é
a de que a orientação essencial da diplomacia brasileira no período era de cunho
econômico voltado para garantir insumos para o desenvolvimento industrial do País.
Como exemplo da interdependência entre política interna e externa será examinado o
caso da Companhia Siderúrgica Nacional.
AYALA, Marcos. Fronteiras institucionais: o permitido e o conquistado. O estudo
de danças devocionais de diferentes lugares mostra que elas ocorrem nos mais diversos
contextos e locais: em festas religiosas, realizadas em lugares abertos ou fechados,
organizadas pelos próprios integrantes dos grupos de dança, por seus amigos e vizinhos,
ou por igrejas e prefeituras; ou ainda em eventos não religiosos, patrocinados por
órgãos públicos ou entidades privadas. Cada tipo de evento implica em diferenças
quanto ao espaço e ao tempo disponíveis, quem controla seu uso, o público e sua
forma de participação. Os grupos populares, ao atuarem em festas religiosas
patrocinadas por prefeituras e igrejas e em outros eventos oficiais, não só ocupam os
espaços conquistados, mas também ultrapassam e transgridem os limites definidos
para o uso destes espaços, ao realizar sua devoção em ruas e praças (portanto, fora do
espaço sagrado) e através da dança, manifestação considerada profana pelas autoridades
religiosas e por outros participantes da festa.
AZEVEDO, Elciene (doutoranda UNICAMP). Or/eu de carapinha: Luiz Gama e o
abolicionismo em São Paulo. Luiz Gama era um homem de muitas faces: poeta,
jornalista, republicano, advogado, maçom. Em todas estas atividades pode-se encontrar
a postura do homem marcado pela experiência da escravidão e da luta pela liberdade.
Esta comunicação pretende discutir a trajetória deste personagem por diversos meios
paulistanos, as redes de solidariedade que teceu e as tensões e conflitos que teve de
enfrentar. Ênfase especial será dada à sua atuação como advogado em defesa de escravos
que, na justiça, procuravam o direito à liberdade - na busca dos elementos que levaram
Luiz Gama a escolher o caminho da legalidade como forma legítima de atuação
abolicionista, e os significados particulares que atribuía aos códigos deste "mundo
jurídico". (Apoio CNPq).
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AZEVEDO, Francisca Lúcia Nogueira de (UFRJ/PENPPGHIS). "Fronteiras em
conflito: A vinda da família real portuguesa para o Brasil e a questão da fronteira
sul". A presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro acirrou os conflitos existentes.
pela disputa de terra a smargens do Rio da Prata. O objetivo do trabalho é avaliar a
política externa do Gabinete português e da Princesa Carlota Joaquina na definição
dessa fronteira no momento de crise das coroas ibéricas em virtude da invasão
napoleônica. As fontes privilegiadas foram as correspondências diplomáticas entre o
corpo administrativo do Vice-Reino do Rio da Prata e os diferentes membros do
Gabinete bragantino e em especial as correspondências ativas e passivas de D. Carlota
Joaquina.
AZEVEDO, Raquel de (Doutoranda - UNICAMP). A simbologia libertária nas
gravuras dos jornais do início do século. As gravuras veiculadas nos periódicos
libertários no Brasil empregavam elementos e técnicas difundidos também pela grande
imprensa e por outros jornais de pequeno porte produzidos por sindicatos e organizações
políticas. A especificidade na utilização das imagens gráficas, porém, pode ser localizada
nos elementos representados condizentes com a concepção anarquista que se opõe à
tríade autoritária: Estado, Capitalismo e Igreja. Por outro lado, a importância da imagem
demonstra-se também na referência constante às figurações dos inimigos e dos ideais
que aparecem no discurso verbal. O caráter vago e alegórico da sociedade futura
contrapõe-se a uma representação mais concreta e realista que denuncia as condições
opressivas do presente. Entretanto, nos dois tipos de representação é codificada uma
perspectiva que desenha um quadro de libertação contra as várias formas de autoridade
encontradas no conjunto da sociedade ou no cotidiano.
AZEVEDO, Raquel de (Unicamp).As imagens gráficas da utopia libertária. Pretendo
discutir a questão da utilização da iconografia não apenas como recurso ilustrativo
mas também como dimensão constitutiva do sonhar libertário, o qual demarca espaços
e temporalidades específicos através das imagens. A relação entre a imagem gráfica e
o discurso verbal é um dos problemas que se apresenta para análise das gravuras
difundidas na imprensa anarquista. Por outro lado, a apropriação dos símbolos e modelos
herdados desde a Revolução Francesa em conflito com outras correntes políticas surge
como outro aspecto da problemática desta história através das imagens, conforme estudo
desenvol vido por Maurice Agulhon. A partir da imagem da Marianne, a figura alegórica
da liberdade e seus múltiplos significados e transformações, podemos apontar um fio
da memória imagética desenvolvido pelos libertários em meio a uma rede de conflitos
entre diferentes correntes ideológicas que fundamentam as utopias de recriação da
sociedade.
AZEVEDO, Sergio de (UENF) A política da Reforma Tributária: federalismo, atores
e ação coletiva. Em cada uma das três esferas de governo há virtual consenso em
relação à necessidade da reforma tributária. Uma das alegações constantes do governo
federal nos últimos anos é a de que com a Constituição de 1988 ocorreu um repasse
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real de receitas para os estados e municípios, em detrimento da União, sem a
contrapartida devida de transferência de encargos. Os estados e municípios, por sua
parte, consideram ainda seus níveis de receitas muito aquém do mínimo desejável para
fazer face aos seus encargos e acusam de estar em curso um processo de recentralização
tributária, através da criação das chamadas contribuições sociais por parte da União.
AZEVEDO, Veruschka de Sales. "Ócio nas terras de negócio do café. " O advento
da cafeicultura em Franca, evidencia transformações intensas em sua paisagem urbana.
A segunda metade do século XIX, mais precisamente a partir de 1870 a sociedade
francana viverá a transição dos dois mundos. O Estilo de vida rústico nascido no mundo
pastoril, passa a viver com a dinâmica econômica cafeeira promovendo o aumento do
meio circulante e trazendo para a região muito mais do que uma mudança em sua
economia. O café vai provocar a transformação dos costumes de toda sociedade e
comandar a metamorfose do mundo rural da época. Costumes estes que na égide da
concepção de ci vilização foram impulsionados a destruir as fronteiras do mundo pastoril
e adentrar a saturação da imagem. O Theatro "Santa Clara" construído em 1874 passa
a viver as transformações tecnológicas do período, a chegada do cinema alterou as
estruturas do espaço teatral e fez com que o "Santa Clara" desencadea-se a criação de
outros cine theatros, introduzindo naquela sociedade dimensões novas do viver citadino.
Portanto, o Theatro "Santa Clara" insere-se na análise, na medida em que utilizado
como alegoria, nos possibilita compreender aspectos da Belle Époque francana.
AZEVEDO, Veruschka Sales de. As letras da 8elle Époque. A literatura e as artes
são temas muito ligados ao processo de modernização, sobretudo no contexto social
da Belle Époque brasileira. Os propagadores da cultura urbana, cronistas, músicos,
pintores enfim os letrados de uma maneira geral desempenharam um papel decisivo na
difusão da ideologia reinante do período: a idéia de civilização. Situflndo a belle époque
em seu contexto histórico e literário observamos que as crônicas nesta perspectiva se
configuram como espelhos de uma época de intensas mudanças, na vida e na
configuração do espaço citadino, fazendo da cidade uma fonte permanente de notícias,
no entanto é preciso dizer que esses espelhos em muitas circunstâncias também
desvirtuava a imagem, alimentando na sociedade e fantasia de "civilização" e
"progresso".As "penas" dos literatos, no caso a do literato Affonso de Carvalho
estabelece a ponte para que se analise a relação íntima quem as letras tiveram com a
cidade de Franca, que vivia o impacto da revolução científica tecnológica de fins do
século XIX.
BAGGIO, Gerab Katia (UFMG) - O olhar de Oliveira Lima sobre a América Latina.
Tem por objetivo analisar as interpretações de Oliveira Lima sobre a América Latina
e, em especial, sobre as relações entre o Brasil, a América Hispânica e a América
Anglo-Saxônica. Utiliza, fundamentalmente, quatro trabalhos do autor: Impressões da
América Espanhola (1904-1906) , Pan-Americanismo, América Latina e América
Inglesa e Na Argentina (Impressões 1918-1919). O autor debruçou-se sobre a realidade
hispano-americana do século XIX e início do XX, preocupando-se com a trajetória
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política das repúblicas do continente. No momento em que escreveu essas obras,
mostrou-se saudoso do regime monárquico. Decepcionado com os rumos da República,
procurou encontrar na monarquia brasileira as razões para o que ele considerava a
"ordem social e a estabilidade política" comparativamente à "anarquias" política e ao
"caos social" das repúblicas hispano-americanas. Acreditava que o único remédio para
a "desordem" em que haviam caído as nossas "repúblicas irmãs" teria sido a monarquia.
Afirmava inclusive que o regime monárquico teria impedido a fragmentação da América
Hispânica. Em síntese, o alvo de nosso interesse é a visão de Oliveira Lima sobre as
relações político-ideológicas entre as américas e suas concepções sobre a América
Hispânica. (MR)
BAGGIO, Kátia Gerab. "A América Latina e os Estados Unidos na visão de Euclides
da Cunha". Esta comunicação faz parte de um trabalho mais amplo em que analisamos
as interpretações dos intelectuais brasileiros das primeiras décadas republicanas sobre
a América Latina. Euclides da Cunha - ainda que tenha dedicado a maior e mais
significativa parte de sua obra ao Brasil - demonstrou freqüente interesse pelos países
hispano-americanos. Suas interpretações foram, em grande medida, influenciadas por
suas experiências nas expedições de reconhecimento das fronteiras amazônicas, em
que trabalhou como engenheiro enviado pelo Ministério das Relações Exteriores, na
gestão do Barão do Rio Branco. Em razão das suas atividades profissionais na fronteira,
o Peru foi um dos países hispano-americanos que mais recebeu a atenção de Euclides,
em vários de seus textos. As relações do Brasil com os países platinos, principalmente
a Argentina; a questão da integração dos países latino-americanos; o pan-americanismo
e o "perigo yankee" são questões que mereceram a atenção do autor brasileiro. Nosso
objetivo é recuperar estas interpretações, presentes em obras como Contrastes e
Confrontos (1907), Peru versus Bolívia (1907), À Margem da História (1909), além
das crônicas e da correspondência.
BAKOS, Margaret Marchiori. (PUCIRS) ldeário republicano e idiossincrasias
pessoais: Porto Alegre, 1920. O Rio Grande do Sul tem um processo histórico marcado
principalmente a partir dos finais do século XIX, pelas fortes disputas políticas, inclusive
entre correligionários de um mesmo partido.
BANDEIRA, Élcia de Torres. (UFRPE) ONGs: rompendo asfronteiras da cidadania
na alta modernidade. A cidadania tem despertado maior atenção na atualidade, quando
novos paradigmas se impõem para a interpretação da composição social na alta
modernidade. As relações sociais se revestem com novos valores e exigem a readaptação
de velhos conceitos a partir de pressupostos que redefinem a importância do indivíduo
e de seu grau de interação social. Passa-se a expectar um grau de satisfação e de
realização pessoal mais profundo e uma ação mais dinâmica no processo de construção
de uma sociedade dignificada pela justiça social, fundada na igualdade de direitos, tão
requerida pela filosofia iluminista e tão distanciada da prática social. Este trabalho se
propõe a identificar os espaços sociais que tem sido gerados ou reaproveitados na
construção da modernidade e analisar sua real contribuição para o alcance do estado de
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bem-estar social. Privilegia a ação das ONGS na ampliação da cidadania individual e
coletiva por considerá-las instituições que venceram as limitações ditadas pela política
de exclusão vigente em todas as instâncias da vida social e por serem constituídas por
grupos que não estão trabalhando pela satisfação de interesses particulares. Sua
participação tem aberto um novo horizonte para as incursões teóricas que visem à
compreensão na realidade atual que está sempre a romper as fronteiras do saber e do
fazer.
BANOSO, V éra Lucia Maciel. (FAPA) De fronteira militar à fronteira agrícola: a
agro-indústria canavieira no Litoral Norte do RS ( 1960170). No século XVIII, a região
ao sul de Laguna (SC) constituiu uma fronteira viva na disputa entre os portugueses e
os espanhóis sobre o território hoje do RS. No litoral norte foram instalados o Presídio
das Torres, a Guarda de Tramandaí e o Registro da Guarda Velha nos Campos de
Viamão, que constituíram-se em pontos estratégicos de vital importância e balizadores
no processo de conquista do RS aos portugueses, o que se efeti vou em 1801. Entretanto
ao longo do século XIX e primeira metade do XX, o litoral norte do RS ficou isolado
e sua população empobrecida diante do processo de ocidentalização do povoamento
da província sulina, constituindo-se nas análises sócio-econômicas como a região com
maior dificuldades de desenvolvimento do RS. A saída para a região seria a de
transformá-la em nova fronteira agrícola do Estado e do Brasil, attavés de um projeto
de canavieiros cooperativados que foi encampada pelo Estado nas gestões de Leonel
Brizola e lido Menegueth. A AGASA (Açúcar Gaúcho S.A.), inaugurada em 1965,
não consagrou, porém, o projeto social para a região, que mantém até o presente a
perda de sua identidade.
BAPTISTA Jr, Roberto. Construção de políticas repressivas para a América Latina
. A presente comunicação pretende abordar a construção e as práticas de repressão ao
comunismo elaboradas pelos Estados Unidos para a América Latina na década de
1950. A importância do estudo se dá pela revitalização do intervencionismo americano
aliado ao emprego de Guerra Psicológica no combate à ideologia comunista, e se dirige
especificamente ao caso da Guatemala (1954).
BAPTISTA, Anna Paola P. (Doutoranda - IFCS/UFRJ). Modernismo e tradição na
arte religiosa - São Francisco da Pampulha. Construída e decorada entre 1942-45, a
igreja de São Francisco de Assis da Pampulha, em Belo Horizonte, e seus murais,
realizados por Cândido Portinari, foram alvo de uma intensa polêmica, paradigmática
do leque de tensões passíveis de desenrolarem-se a partir do encontro da modernidade
com a tradição na arte religiosa brasileira. Sob o impacto da Segunda Guerra ou do
período imediatamente posterior, sob o signo de um processo de retomada do religioso,
mas caracterizado pela humanização da dimensão do sagrado, é possível observar
uma mudança nos padrões iconográficos das imagens religiosas que levam a uma
humanização do reino dos céus e da divindade. Procura-se uma proximidade com
Deus, antes impensada, acreditando-se que a presença divina possa ser mais de perto
sentida quando aborda o homem na simplicidade de sua miséria. Na Pampulha, o São
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Francisco de Assis despojando-se das vestes de Portinari prescinde dos atributos e da
indumentária que tradicionalmente caracterizam o santo, distanciando-se, por exemplo,
de uma representação que havia se consagrado tradicional no Quattrocento italiano: o
motivo do conceito teológico de 'Francisco como o segundo Cristo'. Este implicava
na exaltação visual do episódio da estigmatização e deu origem a representações onde
o caráter conceitual e místico eram preponderantes, como bem ilustra o caso do retábulo
de São Francisco de Assis (1437-1444) do artista sienês Sasseta.
BARACHO, Maria Luiza Gonçalves. (Casa da Memória - FCC) Público e Notório:
conflitos no Mercado Municipal de Paranaguá. Esta comunicação visa apresentar o
conteúdo de alguns documentos da segunda metade do século XIX, que revelam o
Mercado Municipal de Paranaguá como espaço de conflitos. Vingança, moralidade e
valentia conjugavam-se na demarcação de um território público: os acontecimentos
ali vivenciados ecoavam por toda a cidade.
BARÃO, Carlos Alberto (Univ. Fed. Fluminense) O socialismo contemporâneo na
fronteira da restauração do capitalismo. 40 anos depois da entrada em Havana dos
revolucionários de Sierra Maestra, liderados por Fidel Castro Ruz, o socialismo cubano
encontra-se hoje em um momento decisivo de sua história. Em 1985, Gorbachev iniciava
a sua política da perestroika/glasnost na URSS, e no ano seguinte Cuba inaugurava
um processo de reformas conhecidos como "Política de retificação de erros e tendências
negativas", ou simplesmente retificação. Essa política distinguia-se em vários aspectos
das reformas soviéticas, e indicava um claro grau de autonomia e originalidade do
processo cubano. Após a queda do socialismo no Leste europeu, com quem a ilha
realizava 80% de seu comércio exterior, foram aprovadas diversas reformas (incluindose aí concessões ao mercado), levando a uma paralisia da política de retificação, e que
se inserem no que é conhecido como "Período Especial em Tempos de Paz", ou
simplesmente período especial. Dessa forma Cuba se situa, atualmente, na fronteira
entre diferentes projetos de sociedade, para uns, entre dois tipos de socialismo (com e
sem o recurso voluntário ao mercado), para outros, entre o socialismo e o capitalismo.
A comunicação propõe o debate de algumas possibilidades relativas a essa "situação
de fronteira".
BARÃO, Carlos Alberto. Na fronteira entre socialismo, anarquismo e fascismo:
Georges Sorel, interlocutor de Antonio Gramsci. Georges Sorel (1847-1922) foi um
dos principais interlocutores/inspiradores do pensador italiano Antonio Gramsci (18911937), ao lado de B.Croce, G.Gentile, A.Labriola, e H.Bergson, além dos clássicos
Kant, Hegel, Marx, Engels, Lenin e Plekhanov. Nesse trabalho optei por realizar uma
incursão no pensamento de Sorel, o mais polêmico dos interlocutores de Gramsci , e
fonte inicial de inspiração para a criação de categorias centrais como o bloco histórico
e a reforma intelectual e moral. Sorel exerceu influência duradoura no pensador italiano,
desde sua fase juvenil ("conselhismo") até suas últimas notas nos Cadernos do Cárcere.
Foram utilizadas como fontes primárias, a edição temática brasileira dos Cadernos do
Cárcere, e duas obras centrais de Sorel: suas Reflexões sobre a Violência e O futuro
socialista dos sindicatos. A vida e a obra de Sorel, percorreram um longo caminho,
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desde um "marxismo"positivista e a adesão à 11 Internacional, passando pelo
sindicalismo revolucionário (próximo ao anarquismo), até uma convergência com
círculos pró-fascistas (influenciando a concepção do fascismo italiano). A relevância
de se estudar a obra soreliana reside tanto na riqueza de seu pensamento como na
influência duradoura sobre Gramsci (abrindo a possibilidade de conhecer-se o
significado original de diversas categorias gramscianas), nas fronteiras do socialismo,
do anarquismo e do fascismo.
BARATA, Alexandre Mansur. (UFJF) Cultura, sociabilidade ilustrada e maçonaria
no Brasil (1808-1831). O objetivo da pesquisa é analisar a inserção da Maçonaria no
Brasil no início do século XIX, contexto marcado pelas transformações provocadas
pela transferência da Família Real Portuguesa para o Rio de Janeiro, procurando
identificar as diferentes práticas políticas e culturais que caracterizam a atuação dos
maçons. Instrumento importante para discutir o processo de construção da nação
brasileira, incorporando ao debate historiográfico sobre a "independência", o papel da
"sociabilidade" maçônica enquanto formadora de uma cultura política.
BARATA, Alexandre Mansur. (UFJF) O Republicanismo na província de Minas
Gerais (1870-1889). Parte do Projeto Integrado "Zona da Mata Mineira: história e
historiografia", desenvolvido pelo Núcleo de História Regional do Departamento de
História da Universidade Federal de Juiz de Fora com apoio financeiro da Fundação
de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), este trabalho tem a preocupação
de analisar o crescimento da propaganda republicana na província de Minas Gerais,
tendo o município de Juiz de Fora como espaço privilegiado de análise. Tomou-se os
intensos debates travados na imprensa mineira do período para refletir sobre o nível de
articulação entre os republicanos da Mata mineira e os republicanos de outras regiões
da província e do país, bem como para examinar as principais questões que mobilizavam
a propaganda republicana (abolicionismo, cidadania, secularização, federalismo).
BARBALHO, Alexandre. A busca da identidade local: estado e cultura no Ceará. A
atuação do regime militar pós-64 na cultura era motivada por vários interesses:
cooptação da intelectualidade formadora de opinião, neutralização da cultura politizada
produzida pelos setores de esquerda, como o CPC da UNE, desenvolver uma imagem
positiva e humanista do regime, garantir a integração nacional desenvolvendo uma
identidade nacional. Todos estes interesses estão presente nas relações que o governo
federal implementa com os estados na promoção da cultura. O estado do Ceará foi o
primeiro a criar uma Secretaria de Cultura em 1966. A instituição foi resultado da
atuação da intelectualidade local e nada deveu à esfera federal. Dessa forma, a atuação
da Secretaria de Cultura foi marcada pela busca daquilo que estes intelectuais chamavam
de "ceararentismo", ou seja, de uma identidade do povo cearense. Este trabalhou
procurou observar os conflitos e as convergências entre as esferas federal e estadual
no que diz respeito a suas políticas culturais. Em outras palavras, como a proposta do
"nacional-popular", defendida'pelos militares no governo federal, encontrou-se com o
que eu chamei de "regional-popular" defendido pelos intelectuais cearenses. Por outro
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lado, a pesquisa tentou rastrear as diversas práticas da Secretaria de Cultura no teatro,
nas artes plásticas, na música etc. com o intui de compreender a forma em que se deu
a construção desta "cearensidade", desta identidade local.
BARBALHO, Alexandre. Getúlio, os militares e a cultura. Na história brasileira, os
momentos nos quais o Estado mais investiu na área cultural foram os de regime
ditatorial. Assim ocorreu no período de Getúlio Vargas, principalmente durante o Estado
Novo, e ao longo do regime militar pós-64. Este trabalho procurou compreender as
ambíguas relações que se estabelecem entre intelectuais e artistas com o poder, neste
dois momentos paradigmáticos da relação entre campo cultural e campo político no
país. O estudo comparou, também, as políticas de cultura desenvolvidas pelos dois
regimes. Para além do apoio financeiro a artistas ou da prática da censura, procedimentos
usados tanto por Getúlio, quanto por militares, o olhar sobre a intervenção estatal na
cultura revela tentativas sofisticadas de construções simbólicas apropriadas ao poder.
Durante o Estado Novo, era preciso "construir a nação", o que implicava em criar uma
"cultura brasileira". Para os militares, a construção da nação estava garantida, restava,
contudo, protegê-Ia das "forças externas", ou seja, dos comunistas. A Ideologia de
Segurança Nacional que norteia a atuação dos militares serve como base ideológica
para sua atuação na cultura: integrar a nação, eis a função da política cultural do regime.
Enfim, observar as diferenças e as afinidades da política cultural do estado Novo e dos
militares ajuda a revelar o que mudou e o que permaneceu de uma forma mais geral na
esfera política do país.
BARBALHO, Alexandre. Imprensa alternativa no Ceará. No final dos anos 60 e
durante toda a década seguinte, o Brasil, em plena ditadura militar, viveu um de seus
momentos de criação cultural mais criativo. Neste período, que tem como marco a
Tropicália, desenvolve-se uma produção artística e intelectual que procura fugir da
censura política mantida pelo estado ditatorial e da econômica imposta pelas grandes
empresas da crescente indústria cultural brasi·leira. Em todo o país, escritores, jornalistas,
músicos, cineastas, grupos de teatro criam um circuito de produção, distribuição e
consumo alternativo aos espaços oficiais e oficiosos, criando uma arte que ficou
conhecida como "marginal". Este movimento é uma continuação da reviravolta cultural
pela qual passava o mundo a partir dos anos 60 com a Contracultura e que teve seu
momento simbólico nos acontecimentos do "maio 68" francês. Dentro desse contexto,
este trabalho procurou analisar uma desta produções "marginal", a mais importante
feita no Ceará e que alcançou grande repercussão nacional: a revista de cultura O
SACO. Discutindo o conceito de imprensa alternativa, procurei contextualizar o
significado da revista O SACO dentro de uma região marginalizada que é o Nordeste
e quais as especificidades que uma revista alternativa assume neste espaço, como por
exemplo a busca da circulação nacional, mesmo que se submetendo a esquemas
empresariais tradicionais.
BARBOSA, Carla Cristina Histórico: Patrimônio - uma necessidade de continuidade.
Um homem sem passado não tem condições de decidir sobre seu futuro. Na História
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de um povo seu conhecimento é fundamental para o fortalecimento da identidade tanto
pessoal como coletiva, e, por conseqüência o fortalecimento e construção da sua
cidadania, de seus direitos e deveres civis e políticos, uma vez que o homem é mortal,
mas se imortaliza a partir de seus feitos. O presente só se torna verdadeiro se
compreendermos o passado. Entendemos conscientemente que o eixo:" resgatar e
preservar o patrimônio", consiste em estimular a memória das pessoas, contribuir
para garantir sua identidade e melhorar a qualidade de vida, sempre valorizando modos
de agir, costumes; afinal, a memória não é só das cidade ou das grandes transformações,
mas também a dos indivíduos e da coletividade. O patrimônio não é apenas uma herança
paterna, e sim uma herança moral, cultural, espiritual, de geração em geração.
Pretendemos, enfim, difundir o embrião de incentivo à Preservação do Patrimônio
Histórico de Montes Claros para que nossa fala se tome um instrumento condutor da
memória atingindo um universo com abrangência as fronteiras e o território da
imortalidade.
BARBOSA, Francisco Carlos Jacinto (Doutorando - PUC-SP). Os caminhos da
cura: a experiência com a saúde e a doença em Fortaleza (1850-1915). Pretende-se
discutir a experiência dos habitantes de Fortaleza com a saúde a doença e a diversidade
de práticas de cura existente no período compreendido entre os anos de 1850 a 1915.
Busca-se apreender a rede longa das relações entre o Estado, os médicos, os curandeiros,
os vendedores e a população em geral direcionados à saúde e a doença no momento
histórico marcado por investimentos urbanizadores e regeneradores.
BARBOSA, Francisco Carlos Jacinto. (Universidade Estadual do Ceará e Doutorando
- PUC-SP). "O mundo da rua: condutas transgressoras na Fortaleza do início do
século". A presente comunicação tem por objetivo fazer uma reflexão em tomo das
condutas urbanas consideradas transgressoras ou intransigentes, na cidade de Fortaleza,
durante as primeiras décadas do século XX, momento em se intensificam investimentos
urbanizadores e civilizadores.
BARBOSA, I vone Cordeiro. (UFC) Situações fronteiriças: a produção do sertão na
literatura do século XIX. A discussão em tomo dos significados do espaço sertanejo
no Brasil, está profundamente vinculada ao debate nacionalista que se desenvolveu no
século XIX e, nesse sentido, expressa as diferentes concepções sobre a construção da
nação brasileira. A eleição do mundo rural, particularmente do sertão, como o lugar
em que mais genuinamente estaria configurada a cultura brasileira, colocou a
necessidade de incluí-lo no espaço nacional e exigiu um esforço de construção laboriosa
dos intelectuais preocupados em criar uma unidade para uma realidade que se
apresentava fraturada em profundas divisões e diferenças, não só entre as classes,
como também entre os diferentes espaços territoriais brasileiros. Nesse processo,
destacaram-se duas tendências na literatura de ficção: a primeira, procurou estabelecer
conexões positivas com o passado colonial; uma segunda, vinculada ao pensamento
republicano, tinha como perspectiva estabelecer uma ruptura com o passado colonial,

222

indicando a construção da nação como vir a ser, como progresso a ser alcançado.
Essas pretensões marcam os significados da categoria analítica sertão, uma vez que a
experiência social que o referenciou quase sempre se deu como situação fronteiriça
entre o legal e o ilegal, entre o próximo e o distante, entre o possível e o impossível,
entre o real e a fantasia, entre a harmonia e a violência, ente o público e o privado, etc ..
BARBOSA, I vone Cordeiro. luvenal Galeno e a produção de fontes para a História
Social do século XIX. Em 1865, Juvenal Galeno publica o livro de poemas "Lendas e
Canções Populares", o qual, segundo ele, era resultado de um extensivo trabalho de
pesquisa empírica, onde a observação direta e a vivência constituíam-se com método
de investigação, de registro e de conhecimento da realidade. Apesar de se dizer "fazendo
poesia", Galeno afirma a sua opção de ver e ouvir 'o povo lá no seu lugar", e que o seu
objetivo era o de registrar a realidade "tal qual é" . Esta preocupação levou-o a adotar
procedimentos próprios da Etnografia! Antropologia, sendo, por isso, classificado por
alguns críticos, como folclorista, um estudioso da cultura popular. Com contribuição
para o debate contemporâneo, procuro discutir o trabalho de resgate de uma memória
coletiva e o estabelecimento do trânsito de uma oralidade para o registro escrito,
realizados pelo autor num outro contexto de historicidade, a segunda metade do
dezenove. Proponho-me a discutir a pertinência destas questões em relação à produção
de uma memória histórica, à produção de fontes documentais e ao trabalho do
historiador, quando faz apropriações destes materiais com fontes para os estudos de
história social.
BARBOSA, Maria do Socorro Borges. (PPGE-CE-UFPB). História e Memória:
lembranças das lutas dos Trabalhadores do bairro de Mandacaru -lPA (1978-1990).
Esta comunicação tem por objetivo apresentar nosso projeto de pesquisa de dissertação
que vem sendo desenvolvido no Programa Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal da Paraíba. No sentido de receber contribuições de pesquisadores
da área de história, por se tratar de um trabalho que busca desenvolver- se a partir da
historiografia social inglesa, ou seja, no campo da história "vista de baixo". O trabalho
busca recuperar as lutas sociais dos trabalhadores do bairro de Mandacaru, situado na
periferia norte de João Pessoa, no período compreendido entre 1978/1990, através da
história oral e da memória destes trabalhadores. Por se tratar do período em que tem
inicio as atividades das Comunidades EcIesiais de Base, da Pastoral Operárias e dos
Grupos de Jovens que atuavam no bairro desenvolvendo atividades políticas através
de mobilizações populares. As atividades articulavam-se com as lutas pela reforma
agrária desencadeadas pela Pastoral da Terra e com a organização das oposições
sindicais, do Partido dos Trabalhadores e posteriomente da Central Única dos
Trabalhadores. Recuperar as experiências políticas destes trabalhadores se apresenta
como possibilidade educativa, na medida em que as suas particularidades e
especificidades se explicitam em sua dinâmica própria, enquanto processo de construção
de identidade dos grupos e das pessoas envolvidas.
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BARBOSA, Marta Emisia Jacinto. (Universidade Estadual Vale do Acaraú. SobralCE) "Entre ordem e coações". Este trabalho procura pensar Fortaleza nas primeiras
décadas do século XX, no contexto da articulação dos poderes e saberes em torno de
uma moralização na cidade que ordene condutas corporais, hábitos, valores dos pobres,
sobre os quais incide a força corretora da lei e da norma. Jornais, documentos da
polícia e processos crimes são fontes fundamentais para surpreender uma cidade se
construindo cotidianamente, na invisibilidade, pelos moradores pobres, através de ações
que a polícia desqualifica como delituosas. Desmontando os materiais e fazendo com
que se entrecruzem é composto para Fortaleza, para além da organização física, um
outro traçado, invisível, tecido pela experiência dos sujeitos nos seus lugares, a rua, o
beco, a esquina, uma espacialidade inventiva, expressa em cada prática desordeira de
homens e mulheres que engendram modos de viver e enfrentam o movimento de uma
geografia da coação.
BARBOSA, Renata Cerqueira. (UEL). Pintura parietal romana e relações de gênero.
Os estudos das relações de gênero, no mundo contemporâneo, tiveram um notável
desenvolvimento principalmente com o advento do movimento feminista dos anos
cinqüenta. As interpretações, entretanto, ainda permanecem, em sua grande maioria,
centradas em períodos e sociedades sobre as quais, poderíamos dizer, são "privilegiadas"
quer pelo acesso às fontes, quer pela diversidade das mesmas. Quando tratamos de
períodos mais longínquos, como no caso das sociedades antigas, nosso primeiro
problema se encontra na existência de verdadeiros lapsos temporais dos quais não
temos evidências que possibilitem o estabelecimento de um "conjunto" mínimo de
séries documentais que nos permitam uma interpretação mais adequada. Neste sentido,
as pinturas parietais, bem como os grafites pompeianos, podem possibilitar uma análise
das representações de gênero, no mundo romano, bem como a crítica à modelos que
desprezam as profundas diferenças sociais que fundamentam tais representações.
Entretanto, se estas possibilidades existem, maiores se tornam os problemas de
interpretação de seus significados na medida em que os estudos, só agora, se tornaram
objeto de especialistas. Assim, propomos para esta comunicação, um balanço do atual
estágio destes estudos e problemas a serem discutidos.
BARBOZA, Marilena Ramos. A pauperização dafronteira sul e sudoeste dofinal
do século XV/li a meados do século XIX. A região das Missões, fronteira do Brasil,
Argentina e Paraguai, tem um passado ligado a política demarcatória dos respectivos
limites, especialmente após a destruição das missões jesuíticas na segunda metade do
século XVIII. O interesse pela região se deveu à pecuária, ao extrativismo vegetal e ao
alto valor da mão-de-obra do indígena missioneiro. A pecuária declinou com a proibição
do comércio com Buenos Aires e provocou a pauperização da região, sobretudo o
oeste gaúcho (Sete Povos das Missões). O extrativismo prosseguiu e seu comércio
externo, marcadamente da parte paraguaia sem litoral marítimo, continuou realizandose através de Buenos Aires que se beneficiou com a cobrança de impostos e do papel
intermediário com o mercado europeu.
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BARCELOS, Artur Henrique (pUC). Apollonia: o sítio histórico e as diferentes
abordagens arqueológicas. Um sítio arqueológico como Apollonia apresenta para os
pesquisadores uma complexidade cujo estudo não pode contar apenas com uma única
abordagem ou um único ponto de vista. Isto se verifica tanto com relação aos estudos
históricos quanto aos arqueológicos. Esta complexidade resulta de um processo milenar
de ocupação humana, marcado por processos de ocupação/reocupação e de construção/
destruição ocorridos ao longo do tampo, tanto por ações antrópicas, como por causas
naturais. Desta forma, o estudo de Apollonia implica no emprego de diferentes
metodologias e reflexões teóricas, que permitam uma compreensão maior de seu passado
histórico e seu presente arqueológico. Sendo assim, a arqueologia não deve pautar-se
pelas informações oriundas apenas das escavações arqueológicas. Apollonia também
oferece um vasto campo de pesquisas no tocante à Arqueologia Subaquática, o que já
vem ocorrendo, bem como, a utilização de métodos próprios da arqueologia espacial e
da arqueologia da paisagem, métodos estes propícios para sua aplicação em um sítio
com as características de Apollonia. O objetivo deste trabalho é apresentar um os
problemas e perspectivas de ordem metodológica relacionados ao sítio de Apollonia,
em sua complexidade, e discutir as diversas possibilidades de abordagens e
interpretações que este sítio oferece.
BARCELOS, Artur. A integração urbano/rural na constituição do espaço das missões
jesuíticas nos séculos XVII e XVIII. As Reduções jesuíticas ocuparam uma extensa
área em regiões que hoje compreendem os territórios do sul do Brasil, do noroeste
argentino e leste do Paraguai, bem como parte do território uruguaio. Com uma
distribuição espacial que combinava áreas urbanas e áreas rurais, as Reduções
conformaram um amplo espaço integrado, de cuja ocupação, controle e exploração
dependiam. O reconhecimento deste espaço é importante para a compreensão do
processo histórico do qual ele emerge. Neste sentido, faz-se necessária uma interpretação
para o "Espaço Missioneiro". Considerando-se que as missões jesuíticas pautaram sua
exploração do espaço por uma forma combinada de elementos urbanos e rurais, e que
os elementos rurais constituíram a forma de manutenção e, sobretudo, de integração
entre os povoados, pode-se então considerar que o espaço missioneiro possuía uma
continuidade física e social intermediada pela presença de elementos estruturadores
do espaço. Estes elementos rurais, tais como caminhos, estâncias e seus respectivos
postos, capelas, pontes, portos, vacarias, ervais, etc., atuariam como conformadores
de um espaço compartilhado pelas diferentes reduções e seus núcleos urbanos. Isto
conferiria ao espaço uma noção de unidade. Esta hipótese pode ser perseguida como
norteadora de uma interpretação da conformação do "espaço missioneiro".
BARLETTA, Jacy Machado. Proposta de organização de arquivos escolares: A
escola Caetano de Campos como modelo. O projeto objetiva criar um padrão de
classificação de arquivos de instituições escolares, tendo como modelo a Escola Estadual
Caetano de Campos, antiga Escola Normal de São Paulo, criada em 1846. Esta escola

225

tem em sua trajetória a história das políticas públicas educacionais aplicadas em São
Paulo, além de ter seus projetos pedagógicos reconhecidos como modelo nos âmbitos
estadual e nacional. Minha intenção é fazer um inter-relacionamento da Arquivística,
da História e da História da Educação, demonstrando a contribuição de cada uma para
a organização e preservação de fontes documentais, condição essencial à pesquisas
nessas áreas. Um dos problemas a serem vistos são as questões do suporte desses
registros, já que em acervos escolares encontramos documentos raros em arquivos e
mais presente em museus, como a brinquedoteca, que servia de instrumento para
projetos pedagógicos, desenvolvendo atividade fim na instituição.
BARREIRA, José Oliver F. Mito, ficção, história: fronteiras e passagens. Esta
comunicação detém-se na análise da narrativa trágica e suas interferências nos eventos
do passado histórico da cultura grega. Por um lado, tanto o conjunto mitológico
representativo da lenda heróica quanto os eventos políticos como as Guerras Médicas
são apreendidos pelos gregos em termos de seu passado histórico. Por outro lado, o
efeito narrativo do drama trágico ao lidar com o arsenal histórico grego efetiva uma
resignificação da tradição, operacionalizando o conceito de verossimilhança em
detrimento dos pressupostos de verdade objetiva e empírica. Entendida como gênero
literário original consubstanciado em regras e critérios próprios, a tragédia recolhe seu
material da experiência histórica dos gregos. Não obstante, embasando seu efeito
narrativo no par muthos-mímesis, que corresponde respectivamente à tecitura da intriga
e à imitação criadora, a tragédia discute e apresenta o conflito político entre gregos e
persas num clima de lenda, narrando o evento histórico sob o artifício da fábula trágica.
Concentrando seu enredo na correlação entre agente, ação e evento, o discurso trágico
constrói uma lógica própria na abordagem de um evento histórico (as Guerras Médicas),
onde a pretensão ao realismo e à crítica dos testemunhos cede lugar à construção da
verossimilhança, com o propósito de problematizar tanto a ação política quanto a
vivência das normas e dos valores da cultura.
BARREIRA, LuÍz Carlos. . Historiografia das instituições escolares no Brasil: a
produção discente dos programas de pós-graduação em história e em educação. Esta
comunicação apresenta resultados preliminares de pesquisa que examina a produção
do conhecimento histórico sobre instituições escolares no Brasil, levantando questões
derivadas da análise da produção discente dos Cursos e Programas de Pós-Graduação
em História e em Educação. O objetivo geral da pesquisa é verificar como o tema em
questão se faz objeto do conhecimento histórico e como esse conhecimento é produzido.
Na análise (ainda essencialmente quantitativa e centrada em resumos elaborados pelos
próprios autores das dissertações/teses, reunidos, organizados e publicados por iniciativa
da ANPUH e da ANPEd), considerou-se a produção que cobre um período que vai da
criação desses Cursos e Programas, no início da década de 70, até aproximadamente
1996.
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BARRETO, Cristiane Manique. (pROBICIUNIVALI). Urbanização e representações
- Cabeçudas (Itajaí) nas primeiras décadas do século. Esta pesquisa pretende perceber
como os antigos moradores de Cabeçudas vivenciaram as mudanças ocorridas nas
primeiras décadas do séc. XX, que transformaram a outrora vila de pescadores em
local de sociabilidades das elites, além de analisar as transformações urbanísticas daí
decorrentes. Itajaí se conformou enquanto cidade através do mercado que surgiu e se
fortaleceu com a chegada dos imigrantes alemães, que misturaram-se à comunidade
local. Porta de entrada e saída de imigrantes e produtos da região, recebia as novidades
vindas da capital e do exterior, possibilitando o intercâmbio e o desejo de igualar-se
através do comportamento, da moda e dos valores à sociedade européia. As
transformações urbanísticas ocorreram principalmente a partir das obras que
viabilizaram a entrada de navios de maior calado que facilitariam o escoamento da
produção do Vale do Itajaí. Cabeçudas aos poucos não só será local de sociabilidades
das elites, mas também local de residência. Com a crescente urbanização o uso do
espaço passa a ser representado e utilizado de forma diferenciada, obedecendo os
parâmetros de disciplinamento geométrico que privilegiara uma certa objetividade
econômica, ao contrário dos parâmetros locais, que obedecia a uma economia local
com tempo cíclico da produção.
BARROS, Maria Renilda Nery de. Parteiras e médicos: diálogo entre saberes. A
presente comunicação objetiva discutir a história e a historiografia baiana sobre mulheres
- parteiras e parturientes - bem como suas relações com o uni verso médico, na sociedade
baiana entre 1832-1889. Este estudo busca também, acompanhar a emergência do
saber médico-científico que vai se contrapor às práticas médicas correntes na Bahia
no referido período, revelado especialmente através das revistas médicas e das teses
da Faculdade de Medicina da Bahia.
BARROS, Orlando de. (VERJ). A imagem como documento histórico. Ao invés da
conhecida máxima" uma imagem vale mais que mil palavras ", as ilustrações não"
dizem" por si mesma, permitindo um sentido francamente pan-sêmico. Há o caso da
imagem acompanhada de texto, que estreita o sentido, mas esta também provoca outras
questões de interpretações, sobretudo pelas superposições de metalinguagens.
Pretendemos mostrar a aplicação de um certo rol de enfoques teóricos que norteiam a
interpretação da imagem como documento histórico, tomando como base três ensaios
escritos pelo autor cujo objetivo geral foi o de, justamente, buscar uma orientação
mais clara de precisar o sentido do documento visual.
BARROSO FILHO, Wilton. (UNB) A metafísica e a dinâmica escalar de Leibniz e
o surgimento do princípio da mínima ação. Leibniz foi um filósofo muito criativo e
ainda hoje é muito fecundo como objeto de estudo. Basicamente porque a sua
criatividade gerou vários problemas que mereceram e merecem, ainda hoje, importantes
considerações. Um deles é a questão da unidade de sua obra. No século XX, M. Serres
conseguiu mostrar a unidade de sua obra matemática. No entanto, a questão da unidade
de sua obra ainda está por ser demonstrada. Pesquisas mais recentes apontam para
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uma curiosa relação entre o formalismo matemático de Leibniz e a sua metafísica, em
particular, a doutrina da Monadologia. Os resultados obtidos nos encorajam a prosseguir.
Melhorando o argumento da unidade entre Metafísica e física em Leibniz, procuramos
examinar se esta unidade dá suporte à tese da prioridade de Maupertuis em relação a
Leibniz no que diz respeito à invenção do Princípio da Mínima Ação. A confirmação
desta tese abre as possibilidades de comprovação da influência, se não da criação, de
Leibniz no solo cultural que gera a Mecânica Racional Analítica. (GT/GEHCT)
BARROZO, João Carlos. (UFMT.) Trajetória, memória e história dos garimpeiros
do "Gatinho". A partir do século XVIII, com a descoberta do ouro e do diamante,
espalharam-se pelo sertão lendas sobre o "Eldorado", tesouros escondidos, como o da
Serra dos Martírios. Assim, alimentando a ilusão dos despossuídos, a descoberta de
minas atraiu para o sertão os marginalizados pela economia escravocrata. Na primeira
metade do século XVIII descobriu-se diamante nas cabeceiras do Rio Paraguai. Como
a exploração do diamante era exclusividade da Coroa, os mineiros foram expulsos, só
voltando meio século depois, em 1805. Em poucas décadas, a exploração das minas
do Alto Paraguai / Diamantino foi abandonada, por falta de escravos e devido às febres.
Na década de 30, deste século, garimpeiros nordestinos redescobriram o diamante no
Alto Paraguai. Milhares de migrantes, sobretudo homens, vieram do Nordeste para o
"Gatinho". As "mulheres de família" eram poucas; havia mais "raparigas", as quais
ocupavam espaços separados, interligados pelo homem. Este trabalho pretende
(re)construir a trajetória dos garimpeiros, recorrendo à memória dos velhos, à história,
aos relatos dos viajantes. Os portraits resumem a trajetória de alguns, cuja experiência
se destacou das demais.
BASILE, Marcello Otávio N. de C. Os radicais do Império: os liberais exaltados e
a formação do espaço público na Corte Imperial (1829-1833). Os últimos anos do
Primeiro Reinado assinalaram a emergência, na Corte do Rio de Janeiro, dos liberais
exaltados, facção política defensora de um Liberalismo Radical que, para além de
mudanças políticas, propunha também, de forma original, uma série de reformas sociais
profundas, distinguindo-se, assim, das demais facções políticas do momento. Com a
Abdicação, para a qual tanto contribuíram, passaram a disputar o poder e a opinião
pública com os liberais moderados, seus antigos aliados contra Pedro I, mas acabaram
sendo silenciados por estes, que, desde o início, estavam à frente do governo regencial.
Este trabalho, propõe-se, assim, a analisar a atuação dos liberais exaltados na Corte,
em fins do Primeiro Reinado e princípios da Regência, destacando a composição social,
as formas de ação, o vocabulário político, as principais idéias e propostas, e os objetivos
deste grupo, no contexto de radicalização das lutas políticas e de formação de uma
esfera pública na Capital do Império. Apesar de sua marcante singularidade em relação
aos demais grupos políticos de sua época, os liberais exaltados do Rio de Janeiro ainda
estão a aguardar estudos específicos que analisem em profundidade a trajetória deste
grupo no período em questão.
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BASTOS, Cecília Maria Chaves Brito. (UNIFAP) Memória das fronteiras na
Amazônia: séculos XIX e Xx. A presente comunicação analisa a produção acadêmica
historiográfica acerca da memória das fronteiras na Amazônia, ao longo dos séculos
XIX e XX. Nossa preocupação é de entender a que interesses, relações e lugares as
representações de fronteira amazônica estão relacionadas e como os autores definem
fronteira pelo viés econômico, político ou étnico. Além disso, interessa-nos perceber
como essa produção historiográfica se constituiu e se instituiu enquanto memória
histórica de uma região. Essa pesquisa justifica-se pela necessidade de estimular o
debate em torno da produção historiográfica sobre a memória da fronteira amazônica,
problematizando as diversas representações no imaginário dos historiadores, expressas
simbolicamente, e que explicam a memória da fronteira nos séculos XIX e XX.
BASTOS, Maria Helena Camara. (Universidade de Passo Fundo) A Biografia em
questão: uma figura singular numa História Plural. O encontro da História e da
Biografia significa o imbricamento da sociedade e do indivíduo. Dessa forma, a biografia
consolida-se no tempo e no real, é a cronologia do real entrelaçada com o fio da vida,
ou seja, o sujeito no espelho da sociedade. Esquecer no estudo histórico a presença do
homem como construtor - sem desconhecer que seu aporte o realiza a partir das
condições concretas de seu tempo - é limitar o campo histórico e em certa forma
desnaturalizar seu estudo. O renascimento das biografias nos anos oitenta coloca uma
importante questão teórica: a redefinição do gênero biográfico, de seu papel e
significado. Nessa perspectiva, a presente comunicação pretende abordar as novas
tendências historiográficas da biografia, analisando as discussões de: Orieux; Chartier;
Chaussinand-Nogaret; Schimdt; Fanfani; Ferrarotti; Salgueiro; Lepetit; Ginsburg. A
História da Educação, ao analisar o projeto liberal para a Educação Brasileira, tem
privilegiado o estudo dos intelectuais que contribuíram para a construção da escola
republicana. Nesse sentido, aborda-se a atuação do Dr. Joaquim José de Menezes Vieira
- médico e educador (1848-1897), privilegiando a análise de duas publicações de sua
autoria, que ilustram sua trajetória de educador no ocaso do Império.
BASTOS, Sênia. Simples peticonários ou cidadãos? Formas de participação ativa
dos moradores na gestão da cidade de São Paulo na segunda metade do século XIX.
O objetivo deste estudo é perceber as formas de intervenção dos moradores na gestão
da cidade de São Paulo, quer tenham ou não capacidade eleitoral censitária, ou seja,
integrem ou não a sociedade política. Trata-se de perceber a existência de uma certa
consciência de direito que se expressava através das tentativas de organização dos
moradores da cidade. Uma espécie de solidariedade participativa motivada pela
necessidade de solucionar problemas comuns ou, simplesmente, resistir a medidas
que julgavam impróprias, quer através da participação direta ou mediante o emprego
de formas de pressão ao poder público. Ser cidadão, neste sentido, extrapola o acesso
à decisão política que se manifesta através da possibilidade de ser eleito deputado,
vereador ou a eleger representantes, compreende a participação na administração da

229

cidade através de múltiplas estratégias, que se tomam necessárias em função de novas
exigências e transformações cotidianas ocorridas na segunda metade do século XIX.
BATISTA, Alessandra Sodré (UNICAMP). Sotaques carnavalescos: regionalismo
e identidade nacional na Amazônia na década de 20. A comunicação pretende analisar
as falas regionais na produção literária de um grupo de intelectuais modernistas na
Amazônia dos anos 20. Tomando, como ponto de discussão, o universo do carnaval
expresso através de uma vasta produção literária e poética, busco entender como esses
literatos constituíram uma maneira muito própria de inserir-se politicamente nas
tradições populares locais, como forma de definir essa cultura regional popular como
elemento integrante de uma identidade nacional. As falas, sotaques e expressões
ganham, nessa produção literária, um significado que ultrapassa de longe o mais visível
aspecto da estética e do conteúdo regionalista presente na obra desses literatos.
BATISTA, Ana Maria "Eleições Estaduais: os meandros da participação feminina".
A participação feminina minoritária no espaço parlamentar brasileiro é de conhecimento
público. Os meandros desse processo, entretanto, são tema ainda por desenvolver,
particularmente o efeito das cotas nas nominatas dos diferentes partidos políticos como
agentes ou não de mudanças. Esta comunicação visa analisar esse processo a partir de
um estudo de caso: a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, em um momento
privilegiado - a última legislatura. Dando segmento a pesquisas anteriormente realizadas
sobre o papel das Diretas -já no tocante à representação parlamentar feminina, o trabalho
coloca como questão central a análise do real significado dos quantitativos ora
alcançados, no sentido de analisar tanto as mudanças quanto as permanências possíveis
de serem detectadas no quadro global da evolução da participação feminina no espaço
político institucional do Estado.
BATISTA, Dimas José. Aprender com a vida e a morte: nascer, viver e crescer. A
experiência com pesquisa é um processo de tripla reflexão: metodológica, bibliográfica
e teórica -conceitual. Variadas fontes permitem esses níveis de escanção no ato de
investigação entre as inúmeras existentes destaco aqui os inventários post mortem e os
diários escolares. Ambas nos conduzem a interpretações distintas, mas complementares.
Os homens nascem, crescem, se desenvolvem e morrem: todas essas etapas da vida
comportam rituais de passagem políticos, religiosos, econômicos, educacionais e
culturais. Todos esses ritos culturais se entrecuzam nos planos do público e do privado,
e revelam importantes concepções a respeito da organização das sociedades humanas
e dos próprios indivíduos que nelas vivem. A utilização dos diários escolars evidenciam
as fases cruciais da vida dos indivíduos e dos grupos, a passagem do sistema burocrático
da educação formal, os diários registram a infância, a adolescência e a maturidade
com suas múltiplas implicações o que permite compreender o funcionamento das
instituições escolares e sua história. Por outro lado, a análise dos inventários elucidam
os comportamentos individuais e coletivos, o imaginário social, a transmissão da riqueza

230

dentro e fora da família, etc, logo, seu estudo na sala de aula fornece ao educando
condições para entender uma fase de sua própria existência o instante da morte.
BATISTA, Dimas José. O início do jogo: Froebel e o valor educativo dos atos lúdicos.
A natureza, a sensibilidade, a criatividade e as emoções da criança, enfim, o seu "eu"
em seu duplo sentido: psicológico e psicanalítico vem à tona de maneira íntegra e
verdadeira no exercício dos atos lúdicos. Froebel pensador alemão do século XVIII
terá sido o primeiro teórico na área da educação a destacar, sistematizar e a utilizar os
jogos, folguedos e brincadeiras como procedimento estimulante metodológico-didático
para o desenvolvimento mental, físico e espiritual da criança. Este é o eixo norteador
desta comunicação: demonstrar, ao mesmo tempo de maneira descritiva e analítica, a
atuação deste pensador durante o Século das Luzes, e como essa atuação resultou em
futuros avanços para o entendimento da psicologia da criança, do seu desenvolvimento
cognitivo. Alça vôo, ou melhor, traça ainda a trajetória dos posteriores aperfeiçoamentos
realizados por pesquisadores como Jean Piaget e Vygotsky evidenciando as
contundentes relações entre o "pai da psicologia infantil" e seus sucessores. Não bastasse
isto a comunicação destaca os pontos realmente inovadores do pensamento Froebeliano,
sem contudo negar que o educador era parte de todo um contexto repleto de ilustres
pensadores que impulsionaram grandes descobertas em todas as áreas do conhecimento
ocidental. Apenas desejamos recolocar questões muito pertinentes na atualidade para
o aprimoramento e a compreensão da educação infantil que tanto preocupa o Estado e
as famílias neste final de milênio.
BATISTA, Raimunda de Brito. (UEL) Diários de um agrimensor. A partir de um
diário pessoal de um imigrante francês radicado em Londrina (PR) na década de 30,
pretendo analisar os primeiros anos dos desbravamento da região norte do Paraná, do
ponto de vista do cidadão. A escrita mostra dentre outras preocupações de Ludivic
Surjus, a construção e participação na história da região, além do profundo rigor e do
devotamento ao trabalho.
BATISTA, Raul Pedro de Barros (UFG ) Cuba: Imigração canária na indústria
açucareira. No século XX o desenvolvimento da indústria açucareira em Cuba permitiu
a imigração de inúmeras etnias com uma grande movimentação no espaço e com uma
diversidade de ocupações. Um caso muito especial mostra a imigração canária cujas
atividades permaneceram sendo as agrícolas do lugar de origem e estabeleceram-se
sempre no espaço rural. Porém a imigração durante o século XIX, entretanto, foi no
seguinte que alcançou seu maior fluxo, compondo o núcleo fundamental do
campesinato cubano ainda que ti vesse terminado o domínio de Espanha em Cuba. A
penetração de grandes capitais procedentes dos Estados Unidos na indústria açucareira
concentro a atenção de milhares de canários sujeitos as conseqüências do minifúndio
na Ilhas Canárias.A pesquisa procura comparar as condições no lugar de origem e de
destino do imigrante, as relações e rejeições entre as etnias que se concentram em
Cuba a partir do estudo das experiências culturais das festas, dos velórios e dos
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casamentos, mediante os sentidos que derivam da construção da memória dos imigrantes
nas histórias de vida contidas no acervo do Centro.
BEAUCLAIR, Geraldo de. (UFF). Os Estaleiros do século XIX e a sombra de Mauá.
A importância de Mauá a sua influência na economia do Império do Brasil não pode
ser contestada. Inúmeras obras, quer livros de divulfgação, quer teses de doutoramento,
têm estudado a sua atuação nos mais diversos setores da economia. O objetivo dessa
comunicação não é produzir uma desmistificação de Mauá, mas corrigir um conjunto
de trabalhos que, por não estarem baseados em uma sólida pesquisa documental, não
lograram seus autores perceber os meandros intímos de sua atuação como empreendedor.
As enconiásticas afirmativas acerca da "Ponta d' Areia" como "O maior estaleiro do
Império", sobre serem absolutamente falsas, favorecerem uma visão distorcida da antiga
indústria brasileira, que tinha no seu conjunto um número surpreendente de organização
similares de grande porte. Ademais, a concepção de que Mauá sempre ampliava as
organizações que adquiria, transformando-as (as pequenas oficinas em fábricas de
porte, nem sempre encontra respaldo numa pesquisa mais minunciosa). Exemplo disso
é a tão propalada transformação do estaleiro e fundição na Ponta d' Areia de "simples
teleiro" ao "estágio fabril". Não só o proprietário anterior a Mauá produzia navios de
porte com técnicas extremamente avançadas para a época, como dispensava qualquer
tipo de assistência financeira fornecida pelo estado, assistência essa concedida com
impressionate magnânimidade a Mauá pelas autoridades do Império.
BEGA, Maria Tarcisa Silva. História intelectual: razões práticas e práticas teóricas.
Trata-se de uma tentativa de reflexão, através da chamada história intelectual, de alguns
instrumentos teóricos necessários à construção e à análise de um objeto. Propomos
examinar, partindo de áreas distintas, a relação que as disciplinas história e sociologia
entretêm com conceitos e teorias. Partimos das oposições clássicas entre, entendendo
que são, ao mesmo tempo, profundas porque fundadas em diferenças de tradição e de
formação efictícias, uma vez que têm em comum o objeto - a sociologia trabalha com
a história social do presente e a história com a sociologia histórica do passado. Assim,
situada na intersecção de diferentes disciplinas (filosofia, sociologia, história, etc), a
história intelectual pretende, por um lado articular a análise interna de um texto, a
formação social de seu autor e de seu "campo" à conjuntura histórica dessa produção
cultural; por outro lado, retomar a reflexão epistemológica sobre as próprias disciplinas.
Embora ainda falte uma sistematização dos instrumentos teóricos necessários à sua
prática, a história intelectual vem se impondo na França como uma nova área de
investigação relativa às idéias e à cultura. Para isso, ela tem se beneficiado dos suportes
teóricos da sociologia da cultura e dos intelectuais, praticados por Pierre Bourdieu,
sobretudo dos conceitos de "habitus" e de "campo".
BEHAR, Regina. (UFPB) Cinema, história e cotidiano em 'Terra Estrangeira ". Cada
vez mais, o cinema se consolida como campo de pesquisa e objeto de estudo para os
historiadores. O reconhecimento de que se constitui numa importante fonte para a
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história das sociedades contemporâneas legitima o interesse, cada vez maior por parte
dos historiadores em relação ao tema. O cinema brasileiro contemporâneo mais recente
mantém uma tradição de questionamento da realidade nacional que tem em Terra
Estrangeira, de Walter Salles uma exemplar análise de nossa história que remete-nos
ao passado colonial ao mesmo tempo em que nos joga no presente em preto e branco
da era Collor, produzindo uma atualização do olhar sobre o desencantamento produzido
pela modernidade (ou pós?) neoliberal da atualidade.
BEHS, Edelberto (UFSC) A nota de rodapé ganha o pé do pé da página. A proposta
desta comunicação é mostrar como uma igreja essencialmente étnica - a Evangélica
Luterana - começa a sair do anonimato, de uma mera "nota de rodapé" e passa a
ocupar pequenos espaços, isto é, o "pé da página". Procura enfocar como ocorreu este
processo especialmente ao longo do Estado Novo, com a nacionalização e o
"abrasileiramento" impostos pelo governo de Getúlio Vargas.
BEIRED, José Luis Bendicho. O revisionismo histórico e os intelectuais autoritários
na Argentina. O revisionismo histórico constituiu um dos aspectos mais notáveis
vinculados ao desenvolvimento do nacionalismo argentino. Embora as raízes dessa
perspectiva histórica remontem ao final do século XIX, a sua configuração como
corrente historiográfica dotada de particularidade frente à historiografia dominante na
Argentina apenas ocorreu na década de 1930. A partir de então, o revisionismo teve
uma profunda repercussão na historiografia e no desenvolvimento da memória histórica
argentina. O revisionismo histórico propunha uma interpretação antagônica à visão
liberal da história argentina por meio do resgate de certos personagens históricos, tais
como os caudilhos, da valorização do passado colonial, da herança espanhola e do
catolicismo. Discutiremos as principais linhas de interpretação do revisionismo
histórico, seus fundamentos teóricos e o papel que desempenhou na ação política da
direita nacionalista argentina. Os intelectuais, principais integrantes dessa corrente de
extrema-direita, encontraram na produção e difusão de uma memória histórica
alternati va uma poderosa arma de luta para a afirmação de um projeto político autoritário
nas décadas de trinta e quarenta, em sintonia com a ascensão da extrema-direita européia.
BELTRÃO, Claudia. (UNI-RIO) História, retórica e narrativa: observações em torno
do "De oratore"de M. T. Cícero. No De Oratore Cícero nos diz: ... a história ( ... ),
testemunha do tempo, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, mensageira do
passado, como que outra voz senão a do orador, pode chegar à imortalidade? (2 .. 36).
Estes tópicos tornaram-se muito populares entre os historiadores acadêmicos e críticos
literários e, mesmo hoje, encontram eco, e o interesse atual pela natureza retórica da
história novamente nos remete a algumas das suposições de Cícero sobre as relações
entre o estilo narrativo e a representação histórica. Decerto, o interesse de Cícero pela
retórica é concernente com a função prática da persuasão em discursos orais, o que
não se aplica aos historiadores atualmente. Mas, acreditamos ser relevante reconhecer
a contribuição de Cícero à relação entre retórica e história e compreender o que ele
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pretendia, ao subordinar a história à retórica, dando ênfase à função didática da história.
Pretendemos, pois, observar tanto o texto do De Oratore, no que se refere ao tema,
como a produção historiográfica romana para buscar tal compreensão.
BELTRÃO, Claudia. (UNI-RIO) Tempo, memória e narrativa em Santo Agostinho.
Temos a ambição, nesta apresentação, de explorar o laço estrutural entre história, tempo,
memória e narrativa. Nossa idéia norteadora é a afirmação do caráter temporal da
experiência humana, com base na afirmação de P. Ricoeur de que o tempo se torna
tempo humano na medida em que é articulado de uma maneira narrativa (Temps et
Récit, p. 245), i.e., uma narrativa só é significativa na medida em que nos revele a
experiência temporal. Esta pressuposição tem como fundamento o "círculo
hermenêutico" entre temporalidade e narratividade, onde as duas partes se reforçam
mutuamente. Para tal, ouviremos falar Santo Agostinho sobre a teoria do tempo,
destacando seus paradoxos e suas aporias, no Livro IX das Confissões, onde a
especulação sobre o tempo toma-se umjogo inconcluso, ao qual corresponde a atividade
narrativa.
BELTRÃO, Jane Felipe (UFPAlUNICAMP). Uma fronteira desconhecida: as artes
de curar e os profissionais de saúde populares no Grão-Pará do século XIX. Durante
a epidemia de cólera que assolou a Província do Grão-Pará, em 1855, alguns
profissionais de saúde popular, pouco mais de uma dezena de anônimos, inscreveram
suas artes de curar nos anais da história, ao retirar inúmeros coléricos do estado aflitivo
em que se encontravam. As terapias não eram muitas, mas foram cantadas em prosa,
através de cartas, divulgadas nos jornais provinciais. Foram disseminadas pela forte
tradição oral presente na Amazônia e uma das práticas terapêuticas chegou a ser abonada
pelos médicos da Província, depois de ungida cientificamente. Os homens que "não
eram médicos, nem cirurgiões" usavam ervas e frutos medicinais preparados com
simplicidade ou complexidade, em sumos, infusões, banhos, emplastos e supositórios
rompendo as fronteiras estabelecidas pela arte de curar oficial, a medicina alopática,
que tentava estabelecer-se hegemonicamente. Descrevem-se as práticas analisando a
repercussão das artes de curar no combate à Cólera.
BELTRÃO, Jane Felipe (UFPAlUNICAMP).Morreu muita gente pobre, foi uma
tragédia! Memórias da Cólera no Pará. Durante a recente epidemia de cólera (1991/
92), o número de vítimas foi elevado e, embora os enfermos se recuperassem
rapidamente, muitas vezes relutavam em deixar o hospital. Lançando um olhar ao
passado, descobri que a representação da doença, que parecia presa a antigas estruturas,
produzia uma preocupação aparentemente descabida nos dias de hoje, quando o
tratamento é rápido e eficaz. Logo começaram a emergir as histórias de outrora, nas
quais o narrador, não-protagonista do evento, apresentava imagens terríveis da primeira
epidemia de cólera, ocorrida há 136 anos. Ouvi, colecionei, cotejei e analisei as
memórias que saltavam do baú de recordações dos coléricos, de seus parentes e de
outros protagonistas da recente epidemia. Revirando o baú, encontrei as chaves que
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me permitiram passar da memória à história da cólera que, ainda hoje, atemoriza os
paraenses. No trabalho, apresento os fios da trama que permitiu conhecer, a partir dos
protagonistas da epidemia de 1991/92, um flagelo do século XIX.
BENATO, Celia Cristina. Por uma história da alimentação /11. Aluna do curso de
mestrado da Universidade Federal do Paraná, tem como tema central o cotidiano
alimentar de uma família de imigrantes alemães em Curitiba das primeiras décadas
deste século. A utilização não apenas de receitas mas também de objetos de copa,
cozinha e de outras dependências da casa abrem a possibilidade do conhecimento de
uma realidade histórica maior pretendendo além de trabalhar com o alimento enquanto
categoria histórica explorar uma outro agente histórico, qual seja uma" biografia
familiar" explorando também o imaginário de um grupo importante no período em
Curitiba. Essas preocupações se coordenam dentro de um projeto mais amplo que
pretende produzir escritos de História da Alimentação confirmando esta nova tendência
da História.
BENATTE, Antonio Paulo. (UNICAMP) Problematização do jogo no Brasil
moderno: resultados de pesquisa. Os resultados parciais obtidos nesta pesquisa
permitiram abrir duas frentes de trabalho. Na primeira delas, o objetivo é perceber
como o tema do jogo foi problematizado por diferentes discursos na modernidade
brasileira: pelo saber médico, que o inscreveu na dicotomia do normal e do patológico,
objetivando determinadas práticas lúcidas como vício e doença; pelo discurso jurídico,
que o inscreveu na dicotomia do normal e do patológico, objetivando determinadas
práticas lúdicas como vÍCio e doença; pelo discurso jurídico, patológico, objetivando
os chamados "jogos de azar" como crime ou contravenção; finalmente, pelo discurso
de uma moral moderna que problematizou o jogo como negação das virtudes
econômicas burguesas (o trabalho, a acumulação, a poupança). Na Segunda dessas
frentes de trabalho, o objetivo é contrapor ou sobrepor, a essas práticas discursivas
normatizadoras, a positividade das atitudes lúdicas. O jogo é então compreendido como
forma de sociabilidade e como integrante de um processo de subjetivação diferencial
em relação aos códigos morais dominantes na sociedade moderna. A partir das relações
entre jogo e estética, caracteriza-se a "fuga lúdica"como desejo de "estetização da
existência" .
BENCOSTTA, Marcus Levy Albino (UFPR). Catolicismo e nacionalismo na r
República: festas cívicas e campanhas patrióticas nos colégios católicos. A relação
da Igreja Católica com as práticas políticas dos diferentes regimes que governaram o
Brasil, tem demonstrado sua capacidade de articulação em se adaptar as mudanças
ocorridas na sociedade brasileira, principalmente, por entender ser a laicização do
Estado, oficializado na primeira Constituição da República, um mal que poderia
interferir na fé e no comportamento do povo católico e, desse modo, contribuir para o
seu afastamento da doutrina oficial da Igreja. Os líderes da hierarquia católica, a partir
dos anos de 1920, preocuparam-se de forma mais intensa em sustentar o respeito da
Igreja na sociedade, objetivando uma maior aceitação dos princípios católicos pelos
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brasileiros. Desse modo, Igreja e Estado interessaram-se mutuamente no
restabelecimento de antigas alianças que, por um lado, alimentavam o desejo do Estado
de obter legitimação de seu poder com o aval da Igreja, e por outro, a Igreja esperava
que o Estado se tornasse um instrumento que colaborasse no regresso de seu prestígio
e de sua ação na sociedade brasileira. Assim, a Igreja traçou estratégias de convivência
com o novo regime e formas de mútuo apoio que garantissem os interesses das duas
instituições, sendo uma delas, o incentivo à comunidade católica por parte de
importantes membros do episcopado às festas cívicas e campanhas nacionalistas
encampadas pelo poder público nas primeiras décadas do século XX.
BENEDUZZI, Luís Fernando. Façamos a capela: sublimação de uma "mancanza"
nos emigrados italianos na serra gaúcha. A experiência de abandonar um lugar,
deslocar-se a outro, sem uma perspectiva de retorno, é portadora de angustias,
ansiedades, ainda maiores se este lugar é algo exótico e desconhecido. A instalação
em um novo contexto, a perda de antigos laços, de antigos pontos de referências,
causam um sentimento de perda e de ausência, de "mancanza". Toda esta reestruturação
do cotidiano foi experimentada pelos italianos emigrados. Contudo, aqueles que
abandonando seus "paes i" no Norte da Itália recomeçaram suas vidas em uma serra
distante no sul do Brasil, longe dos centros nativos e fechada em si pelas grandes
distancias, tiveram a possibilidade de manter em sua maior integridade os hábitos
vividos no "paese" originário. Neste sentido o trabalho objetiva perceber estes vestígios
de uma nostalgia transportada ao Brasil, nos primórdios da imigração italiana (18841925), através dos símbolos e ícones portadores emblemáticos desta adaptação ao
estranho, ao novo. A história desta reconstrução de uma vida nova, será analisada
através da experiência da capela, do "campanile", dos cantos, da manutenção do dialeto,
dos sacerdotes capuchinhos, da ansiedade por notícias da terra pátria, enfim, por todos
os traços que nos apresentam uma relação com esta pátria distante.
BENEVIDES, Aletusya de Araújo. Presenças reais, vidas virtuais. As novas
tecnologias comunicacionais propõem uma transformação no espaço e na forma de
sociabilidade, substituindo a geografia e o campo de relações, elegendo a imagem
virtualizada como organismo de trocas pessoais. A sociabilização travada no espaço
público ou nos espaços, eleitos privados, do nosso século, é substituída por uma
sociabilização de redes que privilegia o distante em detrimento do próximo. Isto significa
afirmar que o espaço físico da cidade - espaço privilegiado de trocas -, perde a sua
funcionalidade ante um tipo de relacionamento que se desenvolve à distância, que
secundariza ou mesmo elimina a circulação atual, e que se torna universalizante. A
sociabilidade intermediada pelas comunicações em tempo real distancia-se muito da
sociabilidade das ruas, mas uma não se opõe obrigatoriamente a outra; ao contrário,
elas se misturam e formam um novo leque de relações, que permeiam as duas
"realidades" constituindo uma forma de conhecimento do mundo e do outro que só
existe em função dessa nova prática social. É na atualização que a cidade afIora a
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partir de seu caos, não como sinônimo de desordem, mas de emersão de tempos
diferentes, tempos que se cruzam nas diversas acelerações de cada subjetividade
contemporânea.
BENTES, Anna Cristina (UFPNUNICAMP). A construção narrativa: discurso e
linguagem em histórias orais da Amazônia. Pretendo discutir o modo como os
narradores constróem e representam a realidade social do contar histórias. Tomando
como base uma pesquisa anterior, enfocarei dez narrativas, procurando entender a
partir desse corpus, de que maneira os narradores explicitam suas histórias a partir de
explicações contraditórias sobre a realidade, ao mesmo tempo em que essas lições
competem entre si, misturando-se, em "happy-ends" ou qualquer tipo de moral no
final. Neste sentido, estas histórias, como parte de uma identidade coletiva, mostram
que os grupos sociais internalizam e compartilham interesses conflitantes. Em outras
palavras, a identidade social dos grupos não necessariamente apresentada como
homogênea e sempre coerente, resultando, pelo contrário, de um contínuo processo de
construção e desconstrução de crenças e "conteúdos.
BENTIVOGLIO, Júlio César (Doutorando - USP). Modernidade esquecida: o Código
Comercial e o controle da economia no Brasil Império. O Código Comercial e seu
regulamento, ao contrário de leis do mesmo período no Império, mais estudadas por
suas implicações político-econômicas, implementadas em 1850, permanecem em
obscuridade, deixando em aberto questões relevantes para a história econômica do
Brasil. A adoção do Código é parte das grandes mudanças efetivadas durante o Segundo
Reinado, como a reinstalação do Conselho do Estado, em 1841, as reformas
alfandegárias, em 1844, a reforma do padrão monetário, em 1846; que delineiam uma
política econômica centralizadora e que buscava aperfeiçoar os instrumentos de
arrecadação e fiscalização. Ao regulamentar as atividades econômicas, vitais para a
consolidação e o desenvolvimento da economia brasileira, ao lado de outras medidas
de cunho administrativo, o Estado tinha como objetivo organizar as unidades produtoras
e os diferentes setores da economia, a fim de promover o saneamento das finanças e
cobrir contínuos déficits. O estudo do Código integra três questões fundamentais para
a compreensão do dinamismo do governo Imperial no âmbito burocrático-legal: a
organização da produção, do sistema financeiro e das atividades comerciais.
BERBERT Jr, Carlos Oiti. (UFGO) O Ocidente como categoria historiográfica. A
presente comunicação tem por objetivo procurar delimitar o conceito de Ocidente dentro
da História contemporânea, tendo por base as obras de David Landes, E. Gellner,
Edward Said e Eric Hobsbawm. Nesse sentido, as referidas obras serão analisadas a
partir da definição do que seja a atividade do Historiador, enquanto sujeito que estabelece
a relação entre o presente e o passado, através de questões que são orientadas por
determinados paradigmas. A análise da construção do conceito de Ocidente na
Historiografia representa o ponto de partida onde retoma-se a questão sobre o que se
entende por "verdade" e "conhecimento" na atividade do Historiador.
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BERGAMASCHI, Maria Aparecida (UFRGS). Ensino de História da Educação.
Este trabalho relata uma experiência alternativa de ensino e pesquisa em História da
Educação no Brasil realizado no curso de Pedagogia - séries iniciais/educação infantil
na FACED/UFRGS. Tal iniciativa adveio da necessidade de repensar o ensino de
História da Educação, visualizando a possibilidade de fugir da linearidade e da
periodização tradicional que repete o ensino "enfadonho" de história nos níveis
fundamental e secundário, e, principalmente evitar a abordagem que mostra a História
da Educação como mero reflexo das ações governamentais ou de novas constituições
e leis de ensino. Atuando dentro do enunciado da súmula "oficial" da disciplina que
propõe um estudo analítico das formas de organização educacional e das visões
pedagógicas e práticas educativas desenvolvidas desde a colônia até a atualidade, os
"conteúdos de ensino" foram organizados fora dos limites temporais da periodização
tradicional da história e buscaram uma abordagem mais global dos conceitos necessários
para a compreensão da história da educação brasileira, perpassados pelas questões de
gênero e questões étnicas e raciais, que conferiram um significado e uma coerência de
estudo das formas de exclusão que marcam/ram e educação no Brasil ao longo de sua
história.
BERTOLINI, Honório. Descendentes de italianos em Brusque na década de 30: o
desafio de não ser brasileiro. Trabalhando com história oral e memória, pretendeu-se
dar visibilidade a situação vivenciada por descendentes de italianos em Brusque ,durante
todo o percurso dos anos 30. Década esta em que medidas tomadas pelo governo
getulista, como a instituição do Estado Novo, o processo de nacionalização, deram
nova configuração a nossa sociedade, e em certa medida para nossa região e em especial
Brusque o surgimento do movimento Integralista" que embora de pouca duração deixou
marcas profundas em nossa história. Dificuldades encontradas e estratégias de
resistências que faziam parte do cotidiano das pessoas são agora estudadas
possibilitando-nos traçar um esboço mais aproximado da realidade vivenciada por
imigrantes italianos na década de 30. Trata-se portanto de parte de nossa história,
pouco lembrada, senão silenciada pela historiografia oficial e que ora trazemos a tona
com intuíto de debater e dar visibilidade.
BERTOLINI, Honório. Uma rua, uma cidade, muitas histórias... Como uma artéria
que conduz sangue do coração a todas as partes do nosso corpo possibilitando a vida,
assim também para a cidade, a rua são suas artérias, permitindo passagem às pessoas
que no decorrer da história construíram esta ou aquela cidade, deram vida a seus sonhos,
fizeram história. Mas a rua não conta seu passado, é preciso enxergá-lo em cada
habitação construída, em cada detalhe das casas; está inscrito nos ângulos das curvas e
retas, na distância entre uma calçada e outra, em cada poste de luz que ilumina e em
cada esquina que nos leva a lugares ainda desconhecidos. Mas a rua é habitada, e as
pessoas que a habitam tem sua parte na composição da mesma. Tal como a rua, elas
tem histór~as a nos contar. Sendo assim, depoimentos orais e fotos, principalmente,
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fundem-se aqui como principais fontes para a reconstituição da história da rua Hercílio
Luz, popularmente conhecida como "Rua das Carreiras." Esta pesquisa, parte de um
projeto maior intitulado "Rua das Carreiras: lugar de memória" , desenvolvido pelo
CEDOM ( Centro de documentação oral e memória) da FEBE (Fundação Educacional
de Brusque ) pretende, partindo da história de uma rua, tal qual descrita acima,
reconstruir parte da história da cidade de Brusque, ( ou quem sabe outras histórias? ).
Hoje esta rua nos permite passagem, para através dela num todo, moradores, casas,
formas, linhas, ângulos e tudo mais que nosso olhar alcançar ao longo do horizonte,
contar a sua história. a nossa história.
BERTONHA, Ivone.(UEM). Ações e reações do estado imperial aos desafios de
uma nova ordem. O presente trabalho se propõe a analisar as ações e reações do Estado
aos desafios que desestabilizaram a ordem imperial, na última década de sua existência.
A riqueza histórica desse momento, presente nas fontes documentais, na literatura e na
historiografia, apresenta-se na contradição da crise das tradicionais relações ligadas à
ordem e da expressão que adquiriam os projetos portadores de modernidade, cujos
encaminhamentos repercutiam e abalavam todo contexto social. As tendências
transformadoras desse momento, tendo como pólo dinamizador a região Sudeste que
se desenvolve através da incorporação de forças modernizantes e novas áreas de
fronteiras agrícolas, exigem uma racionalidade além das estruturas existentes, que
implicava em rupturas, conciliações, incorporações de novas forças políticas, além do
atendimento aos grupos diferenciados participantes desse processo. Frente ao conjunto
dessas contradições capazes de dissolverem a unanimidade das elites dominantes, os
mecanismos que garantiam a segurança e a estabilidade do Império fragilizaram-se,
deixando os desafios da nova ordem às lideranças que se organizaram sob o regime
republicano.
BERTORELLO, Susana Emma. Tratados de paz en la frontera sur de Cordoba
( J 782- J854). En el contexto de estudio de historia regional y a través de la consulta de
los tratados de paz firmados por hispano-criollos e indígenas entre fines deI siglo XVIII
y el siglo XIX, observamos la multiplicidad de vinculaciones existentes entre los
distintos grupos, en la frontera sur de la jurisdicción de Córdoba que formaba parte deI
dominio hispanoamericano. En este trabajo analizamos los tratados de paz firmados
desde el ano 1782 hasta el ano 1854, es decir desde fines deI dominio espano1hasta los
inicios deI Estado-nación. La frontera se definiría como área de tensión, provocada
por el malón indígena y por la "maloca" blanca sobre las tolderías, pero también como
espacio de intercambio comercial. Los grupos mantuvieron relaciones de mutua
dependencia y conflicto, actuando de acuerdo a sus intereses económicos comerciales.
Potenciamos la idea que durante los anos senalados el fuerte de Río Cuarto cumpliría
un doble rol, como punto de avanzada para los hispano-criollos y como centro de
intercambio comercial para los indígenas; este último papel resguardaría su existencia
BERTUCCI, Liane Maria. (Doutoranda - UNICAMP). Vinho e cachaça. Alcoolismo
e militância operária em São Paulo no inicio do século Xx. O texto pretende resgatar
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aspectos da luta de militantes operários (principalmente libertários) contra o alcoolismo
entre os trabalhadores paulistas no início do século XX. Problema secular que se agravou
com a grande concentração urbana surgida com as fábricas, o uso de bebidas alcóolicas
foi sistematicamente combatido entre os operários por aqueles que pretendiam sua
ação consciente e ativa para a derrocada da sociedade capitalista que os explorava. Os
militantes operários argumentavam que o álcool tornava os trabalhadores alheios da
realidade, da família e, de maneira muito especial, dos sindicatos. Essa luta foi longa e
marcada por posições muitas vezes contraditórias, principalmente ao enfrentar o hábito
dos imigrantes italianos (maioria entre os operários no período) de beber vinho nas
refeições, reuniões e festas.
BERTUCCI, Liane Maria. Curadores na metrópole do café - 1910/1920. Nas duas
primeiras décadas do século XX, período em que a medicina bacteriológica havia
debelado grandes epidemias (como a febre amarela) e parecia controlar absolutamente
as questões de saúde, a presença de indivíduos que se arvoraram em detentores da arte
de curar era ainda uma realidade marcante no cotidiano da cidade de São Paulo.
Recuperar a atuação e trajetória destes homens é o objeto deste texto.
BESSA, Karla Adriana Martins (UFU) Movimentos fronteiriços do gênero e da
história. Ao se debruçar sobre o universo das relações sociais, interpessoais e
institucionais, a Historiografia contemporânea tem procurado m~nter um diálogo
multidisciplinar, tanto no que se refere aos métodos (etno-história), quanto aos temas,
conceitos e apresentação do conteúdo (História- narrativa). Talvez o resultado mais
visível deste processo esteja na pluralidade de perspectivas historiográficas ,
desmobilizadora do caráter de unidade da "Historiografia". Sem cair na tentação de
afirmar que há tantas "histórias" quanto historiadores, creio que ao menos se pode
inferir que dificilmente houve um momento histórico no qual a História possuísse
tantas facetas. Nesta comunicação pretendo abordar como a utilização do conceito de
gênero provocou mudanças na maneira de se pensar a configuração das subjetividades,
não apenas deslocando o olhar sobre temáticas tradicionais dos estudos sobre mulheres
como alterando a natureza e intensidade do diálogo da História com outras disciplinas.
Esta leitura da trajetória do gênero nos estudos históricos será feita priorizando a
historiografia brasileira contemporânea.
BEZERRANETO,JoséMaia(UFPA-UNICAMP).NasfronteirasdoEquador:fugas
escravas nas serras do Cabo Norte e Guiana Francesa (séc. XIX) . Esta comunicação
pretende fazer um estudo acerca das experiências e tradições de fugas escravas ocorridas
na Província do Grão-Pará oitocentista na direção compreendida pelos territórios do
Cabo Norte (Amapá) e Guiana Francesa, enquanto espaço marcado pela constituição
de fronteiras que se definiam como fronteiras da liberdade almejada pelos escravos.
BIABINI, Daniela (UFF). O casamento e o encontro de culturas na Gália merovíngia,
no século VI. Esta comunicação trata do casamento na perspectiva do encontro e
confronto de culturas na Gália merovíngia, no século VI, a partir de fontes produzidas
no meio eclesiástico, de modo todo particular a "História dos francos" de Gregório de
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Tours e os cânones dos concílios. O estabelecimento dos francos na Gália ocasionou
o contato destes com as populações locais. A conversão do rei Clóvis ao cristianismo
niceno propiciou um diálogo entre as culturas romana e germânica no contexto da
cristianização da Gália. A Igreja tenta restringir o peso de velhas tradições germânicas
e de aspectos da tradição romana que conflitavam com a concepção cristã sobre o
casamento que naquela época estava sendo elaborado tanto na dimensão canônica e
ritual quanto na dimensão doutrinaI. As fronteiras culturais germânica e romana tendem
a confluir em um horizonte cultural, no interior do qual, as práticas e representações
sobre o casamento foram progressivamente apropriados pela Igreja do século V.
BIANCO, Judite Elide Romero (UNESP). "O Paradigma Liberal na política
educacional Republicana. " Este trabalho integra-se à pesquisa em mestrado As Lições
de Coisas no Projeto Republicano Paulista (1890-1920), investigando a contribuição
do ensino intuitivo para o programa político pretendido pelos republicanos liberais no
país. A propaganda republicana no Estado de São Paulo, em 1890, toma a Instrução
Pública como contribuinte ao êxito e progresso da República, promovendo inovações
na organização didática-pedagógica, com novas formas de ensinar e aprender pelo
método intuitivo. Elege o manual didático "Primeiras Lições de Coisas" de autoria do
professor norte americano Norman Allison Calkins, traduzido para o português por
Rui Barbosa, em 1881, que contém os fundamentos pedagógicos de Pestalozzi e Froebe\,
os quais postulam um ensino sob 0S princípios de liberdade de pensamento e ação,
desenvolvendo na criança a capacidade de interpretar e recriar as leis naturais por
meio dos sentidos e da capacidade de observação e percepção das coisas, contribuindo
para a difusão do ideário liberal republicano e das transformações pretendidas pelo
progresso do capitalismo que ora se anuncia.
BIANCO, Judite Elide Romero. O ensino liberal na formação prática do professor
republicano. Este trabalho é parte da pesquisa em Mestrado As Lições de Coisas no
Projeto Republicano Paulista (1890-1920) investigando o processo de ensino liberal
por meio do método intuitivo, na reforma da Instrução Pública Paulista. O Decreto n°
27 de 12 de março de 1890, do governador do Estado de São Paulo, determina a
reforma da Instrução Pública e nomeia a Escola Normal da Capital como precursora
das demais reformas no Estado. Para tanto determina a urgente formação do professor
primário, mediante um ensino científico e liberal aos moldes estrangeiros e a criação
de um órgão especial, a Escola Modelo anexa à Escola Normal, organizada para crianças
de sete a dez anos de idade, destinada à aprendizagem do professor na prática, na qual
deve ser utilizado o método intuitivo das "Lições de Coisas",já utilizado pelas escolas
protestantes no país, para um aprendizado com exercícios práticos derivados da
observação espontânea sob os materiais concretos, desenvolvendo naturalmente as
faculdades com noções claras e exatas.
BIANCO, Judite Elide Romero. Os princípios de um ensino liberal na nova ordem
republicana. Esta comunicação é um dos vértices do projeto de pesquisa em mestrado
As Lições de Coisas no Projeto Republicano Paulista (1890-1920) que analisa a
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contribuição do método intuitivo das Lições de Coisas para um ensino liberal, no projeto
político educacional nas primeiras décadas republicanas. A Constituinte Republicana
de 1890 defende o ensino livre e laico que permita a liberdade de consciência no
pensamento e na ação. O governo republicano estabelece na reforma educacional
brasileira nova metodologia a qual apresenta uma forma liberal de aprender e ensinar
por meio do método intuitivo das "Lições de Coisas", estruturado sob os pressupostos
pedagógicos de Pestalozzi e Froebel, que tem como princípio fundamental o
desenvolvimento das faculdades da criança por meio da observação e reflexão dos
sentidos sobre os objetos exteriores. O Manual Didático de autoria do professor
americano Norman A. Calkins, traduzido por Rui Barbosa e distribuído nas escolas
públicas do país em 1886, é o indicado para aplicação do referido método, o qual
deverá contribuir na formação do novo cidadão republicano.
BIASOLI, Vitor Otávio F. O Grupo Quixote na polêmica "Lusitanos versus Platinos ",
no Rio Grande do Sul. O Grupo Quixote surgiu em 1946, na faculdade de Direito da
UFRGS, em Porto Alegre. Durante os anos de 1947 a 1952, publicou cinco números
de uma revista literária e de crítica literária, intitulada Quixote, que teve forte impacto
na vida cultural do Rio Grande. Em alguns artigos e poemas da revista, o grupo se
posiciona vinculado ao "destino americano" do Rio Grande do Sul e se abre à
contribuição dos países latino-americanos. Trava-se de um claro posicionamento em
relação a uma polêmica que dividia os intelectuais, tratando a respeito da formação e
da história do Rio Grande. De um lado, havia os intelectuais do Instituto Histórico e
Geográfico (IHGRS) e da revista Província de S. Pedro, com destaque para a figura de
Moysés Vellinho, defendendo a exclusividade dos portugueses na formação sóciocultural do Estado (os lusitanos). Do outro lado, estavam os intelectuais que defendiam
a idéia de que o Rio Grande sempre tivera uma estreita ligação com a formação social
platina (os platinos). É nesse "Iagoão da História do Rio Grande do Sul" que o Grupo
Quixote vem, de forma irreverente, introduzir-se.Composto por Silvio Duncan,
Raymundo Faoro e Paulo Hecker Filho, entre outros, o grupo vai se dizer unido pela
"consciência de possibilidades que vem das raízes da nossa formação e do nosso destino
americano, que ainda não foram vislumbradas nem aproveitadas em seu pleno
significado" (Quixote, P.Alegre, n 1, dez. 1947)
BIASOTTO, Wilson Valentim. (UFMS) Até aqui o Laquicho vai bem: os causos de
Liberato Leite de Farias. Laquicho foi um grande contador de causos, indubitavelmente
o melhor de Mato Grosso do Sul. Nasceu em Frutal, Minas Gerais; veio para Dourados
em 1898, onde faleceu em 1946. Em 1978 ouvíamos, pela primeira vez, um causo seu
que motivou nosso interesse em resgatá-los. Nossa pesquisa iniciou-se entretanto apenas
em 1986. Conduzida de forma intermitente, com a colaboração de algumas de nossas
alunas, a pesquisa somente foi concluída em 1998. Neste mesmo ano o trabalho foi
publicado pela Editora da UFMS: uma feliz coincidência, a publicação deu-se
exatamente um século após a chegada de Laquicho em Dourados. Para resgatarmos os
causos do Laquicho usamos como técnica a História Oral. Realizamos entrevistas com
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25 antigos moradores da região e, tendo percebido que as suas histórias se ancoravam
na realizade cotidiana, quisemos saber de nossos entrevistados como era o dia-a-dia
em Dourados. Resgatamos portanto, além das histórias imaginadas por Laquicho (mais
de oitenta), a bistória-realidade-vivida. Na elaboração do trabalho, fundimos as várias
versões de cada causo numa única, (re)construindo cada história e, para dar unidade
ao texto concatenamos os vários causos de modo que uma história fosse puxando
outra. Como pano de fundo, tópicos da história de Dourados.
BICALHO, Maria Fernanda Baptista. (UFF) A cidade do Rio de Janeiro e a
articulação das fronteiras territoriais e atlânticas do Império português. Esta
comunicação se propõe a analisar a constituição das fronteiras territoriais e atlânticas
da América portuguesa através da importância política e geo-estratégica que a cidade
do rio de Janeiro foi conquistando ao longo do século XVIII. Privilegia a dinâmica de
disputa européia pelos mares e territórios ultramarinos e o contexto de ameaças
estrangeiras à colônia, especificamente à região centro-sul. Discute o sentimento de
medo delas decorrente, e sua tradução em política específica da metrópole em relação
à delimitação e defesa do seu território na América. Propões-se igualmente a
compreender a extensão das fronteiras comerciais e militares do Rio de Janeiro para
outras regiões do Império luso, no sentido de reconstruir a complexa trama dos negócios
intercoloniais dos portugueses no Atlântico-Sul.
BICALHO, Maria Fernanda Baptista. (UFF) As fronteiras da negociação: as
Câmaras Municipais na América Portuguesa e o Poder Central. Elementos de unidade
e continuidade entre o Reino e seus domínios ultramarinos, pilares da sociedade colonial
portuguesa nos quatro cantos do mundo, as Câmaras municipais na América foram
detentoras de uma alargada autonomia política e econômica na segunda metade do
século XVII. Não obstante, o lento mas vigoroso processo de centralização do poder
régio, que teve seu ponto máximo durante o ministério pombalino, incidiu sobre a
política colonial através do reforço dos órgãos de administração central. Em
contrapartida, a capacidade de intervenção das Câmaras, de representação dos interesses
dos colonos e de negociação com o 'centro perdeu muito do vigor que anteriormente
detivera. Para entender este processo toma-se fundamental buscar nas instituições do
Antigo Regime em Portugal, e no exercício comparativo do poder concelhio no Reino
e no Ultramar, a especificidade da dinâmica das câmaras coloniais. (MR)
BICALHO, Solange. (PUClMinas).Ásperos tempos: catolicismo, cidadania e direitos.
Os anos sessenta e setenta, que correspondem a um dos períodos da república brasileira
nos quais predominou um forte autoritarismo, foram marcados por constantes
desrespeitos aos direitos humanos. Naquela fase da história brasileira os direitos mais
elementares da cidadania foram limitados, e alguns conjunturalmente eliminados.
Segmentos expressivos da igreja católica, estimulados pelas propostas do Concílio
Vaticano 11, que destacava como elemento essencial do catolicismo a defesa dos direitos
sociais e humanos, envolveram-se na luta contra o autoritarismo e em ações em defesa
dos perseguidos pelo regime militar. Além disso, em especial na década de setenta,
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adotaram uma postura de defesa dos excluídos da sociedade através da ação das
Comunidades Eclesiais de Base, fortemente inspiradas pela Teologia da Libertação.
Os tempos eram ásperos e a restrição à liberdade marcante. Depoimentos de história
oral de membros do clero progressista demonstraram a força histórica e os dilemas
que caracterizaram aquela conjuntura. Através do fio da memória a teia da história é
revelada em toda a complexidade, que integra a questão política e a questão social
com os valores religiosos de expressivo segmento da sociedade brasileira.
BILHÃO, Isabel Aparecida. Aspectos da vida familiar e da militância operária de
Zenon de Almeida. Nesta comunicação proponho-me a apresentar alguns aspectos da
vida de uma família de militantes anarquistas, enfocando-a prioritariamente, a partir
da trajetória de um dos seus membros: Zenon (Budaszewiski) de Almeida (1892-1940).
A trajetória de Zenon é marcada por uma intensa militância, atuando tanto na
organização de sindicatos das categorias profissionais nas quais pertenceu - foi sapateiro,
marinheiro e químico industrial - quanto na divulgação da pedagogia racionalista.
Trabalhando ainda como teatrólogo e articulista de jornais operários. Zenon participou
ainda da direção da Federação Operária do Rio Grande do Sul e lecionou na Escola
Moderna, mantida em Porto Alegre por um grupo de militantes anarquistas. Ali
conheceu Eulina Augusta Martins, também professora, e militante, com quem veio a
se casar em meio às agitações grevistas do ano de 1917. Interessa-me nesta comunicação
perceber as interações entre os códigos da militância operária com a vivência familiar,
uma vez que a família em questão esteve presente, por mais de 3 décadas, na organização
operária não apenas em Porto Alegre como também no interior do Rio Grande do Sul,
São Paulo e Rio de Janeiro.
BIROLI, Flávia Millena. (UNICAMP). O 'jato" na mídia: tempo e linguagem no
trabalho historiográfico. Neste estudo, discutimos a configuração de um "fato", a
morte do presidente Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, pela imprensa de então.
Para tanto, recorremos a reflexões elaboradas em dois campos: o da Lingüística e o da
História. Mais do que instrumentar uma destas disciplinas em favor de outra, procuramos
elaborar uma perspectiva teórica que, situando-se na fronteira entre as duas, colabore
para o estudo de narrativas jornalísticas que são, potencialmente, objeto de estudo
para o historiador. Estudando a configuração do "fato" de que falamos, levantamos a
seguinte hipótese: as narrativas jornalísticas configuram o "fato" e, simultaneamente,
inserem-no em uma história, projetando um futuro. Com isso, queremos dizer que o
"fato" se investe, nestas narrativas, não apenas do que poderíamos chamar de um
sentido imediato (relacionado às condições presentes de produção da notícia), mas,
também, de um sentido histórico (relacionado à mobilização de toda uma história no
momento mesmo em que o fato se configura como tal na imprensa). De modo mais
geral, propomos uma reflexão sobre a discursividade das fontes historiográficas e,
mais especificamente, sobre sua temporalidade.
BISSON, Mauro Polacow. Continuidade, ilusão necessária: considerações sobre a
narrativa, Cinema e História. A proposta da comunicação é trazer para o campo da
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historiografia as dificuldades e possibilidades, metodológicas e analíticas, enfrentadas
pelo pesquisador ao priorizar as imagens como objeto histórico. Nessa perspectiva,
questiona-se a tendência de se utilizar a dimensão imagética como documento da
"realidade objetiva", ou como mera ilustração de textos verbais, e ressalta-se a
importância em se dar destaque aos significados culturais instaurados por tais imagens.
Diante da necessidade de se aprender a "ler", produzir e interpretar criticamente as
diferentes linguagens visuais, a comunicação evidencia uma aproximação entre cinema
e história, tendo como referencial um ponto comum a ambos: a questão da narrativa. A
partir do momento em que vislumbramos a possibilidade da história aproximar-se das
narrativas literárias, também o cinema se afirma no campo historiográfico e os filmes
tornam-se objetos históricos. Entendendo-se que o texto verbal e o texto visual são
polissêmicos e complementares, sendo cada um mais adequado a determinadas
utilizações, propõe-se a confrontação das especificidades da Iinguagem cinematográfica
com as demais linguagens visuais, bem como compreender tais especificidades no
âmbito histórico.
BITTENCOURT, Libertad Borges. Movimentos indígenas na América Latina. Em
toda a América vem crescendo, nos últimos anos, um movimento indígena que se
expressa através da multiplicação de organizações locais e regionais. Estas organizações,
além das lutas imediatas, começam a delinear uma estratégia própria, critérios peculiares
de aliança e objetivos de médio e longo prazos. Paralelamente ao crescimento desse
movimento, surgiram inúmeras lideranças e organizações indígenas que buscam
articular-se entre si e com o movimento social mais amplo, ultrapassando muitas vezes
as fronteiras nacionais. Neste novo cenário, os povos indígenas se confrontam com
algumas questões que não estavam no horizonte de suas preocupações como: estratégias
para defender seus conhecimentos e a biodiversidade existente em suas terras, bem
como desenvolver atividades econômicas que não reproduzam impactos destrutivos.
Essa realidade levou o movimento indígena a ampliar e fortalecer suas organizações
em todos os níveis, ampliando contatos e alianças, principalmente com entidades
ambientalistas e ONG's. No entanto, a primeira e mais importante preocupação
permanece sendo a demarcação e garantia das terras. Entre as demandas que o
movimento indígena coloca estão o reconhecimento da plurietnicidade de seus países;
o reconhecimento e cumprimento dos direitos constitucionais e internacionais, a questão
ambiental, a biodiversidade e os recursos naturais existentes nos territórios indígenas,
no caso do Brasil, além da oficialização das línguas indígenas.
BLAJ, IIana (USP). As tellsões do poder: elites e comerciantes em São Paulo 110
século XVII/. 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
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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.
BOAS, I vanilda Vilela Vilas. Organização e estudo da documentação pertencente
ao antigo Colégio-Sion. O presente trabalho procura resgatar a história e memória da
educação no Sul de Minas, através do estudo da documentação pertencente ao antigo
Colégio N. Sra. de Sion. Trata-se de um importante acervo sobre um dos maiores
colégios da região, sediado em Campanha, e que teve um papel fundamental na formação
da elite feminina sul-mineira no período compreendido entre 1904-1965. O trabalho
iniciou-se com o levantamento do referido acervo que se encontra disperso em várias
instituições da cidade. Entre as etapas que compreenderam esse levantamento destacase a elaboração de fichas para a catalogação dos documentos. A diversidade de fontes
encontradas (diário das Irmãs da Congregação de Sion, livros de matrículas das alunas,
registros de notas, históricos escolares, monografias, insígnias, fotografias e alguns
objetos de uso no cotidiano do Colégio) possibilitará a produção de estudos temáticos
sobre a pedagogia, o cotidiano e contexto histórico e ideológico em que se insere o
referido Colégio.
BOCAYUVA, Helena (IMS/UERJ). Fronteiras: pecados nefandos ao sul do Equador.
Nas narrativas de jesuítas e viajantes, amplamente incorporadas pelo pensamento social
brasileiro, índios, africanos e europeus, inclusive membros do clero, aqui viviam na
orgia. "Não existe pecado ao sul do Equador", afirmou o historiador holandês Gaspar
von Barleus em 1660, escrevendo sobre sua viagem ao Brasil. A imagem, destinada a
chegar mais ou menos intacta até nossos dias e tão presente que incorporou-se a uma
canção popular, suscita um exercício de reflexão baseado nas "Confissões da Bahia",
a coletânea dos depoimentos de colonos sediados na Bahia ao Santo Ofício da Inquisição
e seu Visitador, Heitor Furtado de Mendonça, entre 1591-1593. Abordo o discurso
inquisitorial, focalizando as representações referidas às práticas sexuais nãoreprodutivas, que classificadas como contrárias à natureza, se enquadram na definição
de sodomia, pecado nefando, à época de Heitor Furtado - isto é, as relações sexuais
entre os homens, entre as mulheres, e o intercurso anal entre homens e mulheres.
BOECHAT, Maria Cecília (Faculdade de Letras - UFMG) A presença do literário
na primeira História da Literatura Brasileira. Tradicionalmente, afirma-se que a
História da Literatura, ao se constituir no século XIX como um campo de saber
específico, distinto da História, teria acabado por abraçar o projeto da disciplina da
qual procurava se distinguir e perdido o seu objeto. Assim, enquanto, no campo do
saber histórico, as histórias nacionais afirmavam suas especificidades, a historiografia
literária, fazendo parte desse esforço de constituição de identidades, teria eleito um
critério não propriamente estático, o do nacionalismó. Compreende-se, então, que nossa
primeira História da Literatura Brasileira, realizada por Sílvio Romero, tenha sido - e
permaneça - cercada pela suspeita de ser pouco, ou não propriamente, literária.
Entretanto, uma vez deslocado o pressuposto, deixa de ser questionável a afirmação
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de que esse que se tornou efetivamente um dos valores mais permanentes de nossa
historiografia literária tenha sido elaborado como um critério não estético.
BOIANOVSKY, Nailor Novaes. A violência durante a crise da borracha: o registro
dos processos judiciais na comarca de Cruzeiro do Sul - AC, no período de 1912 a
1943. Este trabalho abrange o período específico de 1912 a 1943 - quando se deu a
crise do preço da borracha brasileira no mercado mundial por conta da entrada da
borracha asiática - na localidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, objetivando
mostrar a variação do número de processos judiciais envolvendo violência e que consta
a participação de mulheres, na comunidade local. O estudo desses registros mostra o
aumento no índice de denúncias que culminaram em processos por crime de violência
em proporções significativas. No ano de 1912 houve um total de 05 processos que
tramitaram na comarca, e no ano de 1943 o número de processos atingiu a marca de
43, ainda que os números demonstrem oscilação nos anos intermediários, o que nos
mostra claramente este aumento. O tema da violência, que está intimamente ligado às
relações de gênero, e o período abrangido, foram escolhidos por estarem inseridos no
tema principal de nossa pesquisa: "Relações de gênero e sustentabilidade ou de como
sobreviveram os seringais do Alto Juruá à crise da borracha 1912 -1943", coordenada
e dirigida pela Prot". DI"". Cristina Scheibe Wolff.
BONATI, Dulcina Tereza. (DEHIS-UFU) O gênero na universidade e os currículos
universitários: resistências e perspectivas. Os estudos se utilizam do conceito de gênero
e relações sociais entre os sexos, inauguram um novo patamar do conhecimento da
vida social e não apenas outro paradigma para os estudos das questões femininas. O
debate se instaura questionando ordens epistemológicas, atravessa territórios
disciplinares, instaura um diálogo entre feminino e academia e exige a criação e
utilização de novas maquinarias conceituais mais sofisticadas, porque específicas e
destinadas a apreciar os fenômenos sociais em uma dimensão mais microscópica. Tendo
em vista esses pressupostos, este estudo pretende não só relatar experiências em
andamento sobre o ensino de gênero, as resistências e as possibilidades de implantação
da disciplina na Universidade Federal de Uberlândia, principalmente nos cursos de
psicologia, história e outros; mas sobretudo pensar as práticas pedagógicas que
viabilizem essa nova abordagem.
BONETTO, Claudete A. (UFSC) Associativismo civil em Florianópolis: evolução e
tendências. Este trabalho examina a relação entre a institucionalização das associações
civis em Florianópolis/SC (Brasil), durante o período histórico de 1964 a 1995, que
corresponde ao fechamento e à abertura do sistema político, nos anos que se seguiram
ao golpe militar. A pesquisa incluiu e classificou tematicamente as associações
registradas oficialmente. A seguir, as tendências dos diferentes tipos de associações
foram analisadas em três períodos históricos: 1964-73 (fechamento do sistema político);
1974-83 (transição para a democracia); 1984-93 (institucionalização da democracia).
O trabalho discute a evolução dos diferentes tipos de associações e as oportunidades
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democráticas oferecidas pelo estado. Na fase autoritária, a tendência é em direção a
um tipo não político de associação, mas com o processo de democratização, a
contestação política floresceu.
BONI, Maria Ignes M. de (UTP) História e empresa: a constituição de uma linha de
pesquisa. A Linha de Pesquisa em História e Empresa, integrada ao Núcleo de Pesquisas
História e Sociedade da UTP, vem trabalhando para estreitar os laços entre a licenciatura,
a pesquisa e a ampliação do mercado de trabalho para o formando em História.
Atualmente várias empresas investem na criação e organização de acervos históricos,
como instrumento de uma nova política de valorização de bens culturais. Para o
desenvolvimento desta Linha, optou-se por três eixos de orientação das pesquisas:
História e Empresa, estudando a empresa em seus aspectos institucionais e
administrativos; História e Trabalho, analisando a constituição das memórias e a
construção das experiências desenvolvidas dentro e fora do ambiente de trabalho;
História e Técnica, indissociável aos ítens anteriores, na medida que media e forma as
relações de trabalho. A metodologia para a abordagem destes eixos fundamenta-se na
Micro História e na História Oral. Concomitante à pesquisa, vem sendo constituído
um Banco de Dados sobre empresas paranaenses. Tais ações visam constituir
instrumentos de pesquisa através de um gerenciamento de informações, para otimizar
o tempo de pesquisa dos alunos do período noturno do Curso de História.
BONI, Maria Ignes M. De (UTP) Comunicação: empresa, empresário, trabalhadores:
o caso da Mueller Irmãos e Companhia. Segundo alguns estudos sobre a sociedade
paranaense, versando sobre industrialização, emerge a sua diversidade em relação ao
contexto brasileiro. Caracterizada pela ação de uma fração da burguesia exportadora
que promoveu um processo auto-sustentado e relativamente autônomo de
beneficiamento da erva-mate. A essa nascente burguesia local uniu-se certo contingente
de imigrantes urbanos cuja parceria fez surgir os barriqueiros, carroceiros, industriais
da metalurgia e da impressão gráfica, dinamizando a atividade comercial e industrial
do Estado. Outras correntes interpretativas, especialmente ligadas a corrente cepalinas
, vem no passado industrial do mate uma falsa indústria, pois apenas beneficiava um
produto extrativo e, a burguesia do mate como uma pseudo-burguesia. Distanciandose dessas macro-análises sobre a industrialização no Paraná, o presente estudo opta
pelo resgate, através da micro-história, da especificidade da organização fabril
desenvolvida pela Mueller Irmãos e Cia" No ramo da metalurgia, no período de 1870
a 1970, como ação empresarial identificada a um modelo de administração familiar,
bem como estabelecer um diálogo com algumas propostas acerca de temas relacionados
ao "mundo do trabalho".
BONTEMPI Jr, Bruno. Laerte Ramos de Carvalho e a Universidade: análise dos
editoriais de O Estado de S. Paulo. Mesmo tendo sido o primeiro diretor da FEUSP,
diretor do CRPE-SP e reitor da UnB, Laerte Ramos de Carvalho não tem mer~cido
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muita atenção por parte dos historiadores da educação. Essa desatenção reflete a rejeição
dos autores das décadas de 70 e 80 à toda a produção historiográfica anterior, uma vez
que Carvalho coordenou muitos dos primeiros estudos acadêmicos em história da
educação brasileira das décadas de 1950 e 1960. No papel de articular pesquisadores
da Secção de Pedagogia da FFLC da USP às Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras
dos Institutos Isolados do Estado de São Paulo e ao CRPE-SP, Carvalho é peça chave
no momento de consolidação de uma geração de intelectuais que, vinculados a
instituições e disciplinas acadêmicas, reservam um lugar à Educação e à História da
Educação dentro de um "caldo de cultura" compartilhado nos anos 50. Em Notas e
Informações de O Estado de S. Paulo, redigidos desde 1946, Carvalho expressa suas
opiniões quanto ao papel a ser desempenhado pelas Faculdades de Filosofia, Ciências
e Letras na formação de docentes e na produção de pesquisa, que são de grande valia
para a compreensão das motivações que comandaram a produção historiográfica sobre
a educação brasileira no período.
BONTEMPI Jr, Bruno. Temas da História da Educação Brasileira na pós-graduação
em Educação (1972-1988). Esta comunicação apresenta parte dos resultados da
dissertação História da Educação Brasileira: o terreno do consenso, em que me ocupei
das "cristalizações" e "consensos" compartilhados por autores de 146 dissertações e
teses integralmente dedicadas à História da Educação Brasileira produzidas entre 1972
e 1988 nos programas de pós-graduação em Educação. Acreditando que, ao realizarem
recortes temporais e temáticos para as pesquisas, os autores acabam manifestando as
permissões e interdições que constrangem toda uma disciplina e um campo, procurei
desenhar, usando as reincidências, um perfil historiográfico relativo à particular situação
histórica de produção dessas escritas. Pela análise dos temas privilegiados, articulada
à periodização, fontes e referenciais teórico-metodológicos anunciados, concluo que
os historiadores da educação dessa geração puseram em prática um modo peculiar de
incluir os objetos de sua disciplina na História, herdado de gerações anteriores e
compreensível no contexto das práticas institucionais e formulações teóricas e
ideológicas que se encontravam presentes no momento de sua elaboração.
BORELLI, Andrea. (UNICSUL e PUC-SP). Paixão e morte: a paixão nos crimes
passionais - São Paulo 1920-1950. Esta pesquisa pretende recuperar, através da
análise destes crimes, os perfis femininos e masculinos e as discussões a cerca da
passionalidade, como elementos que poderiam evidenciar o processo que leva a
absolvição dos passionais. A presente comunicação visa discutir a paixão, como
componente central na defesa/acusação deste tipo de crime.
BORGES, Barsanufo Gomides . A expansão da fronteira agrícola em Goiás. A
industrialização do Sudeste do país fez avançar a fronteira agrícola e reestruturou o
espaço agrário nacional em função da produção de alimentos para o mercado interno.
A economia agrária goiana foi submetida a um determinado padrão de especialização
que privilegiou a produção de certos bens primários de maior demanda no mercado. A
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ocupação regional se fez, porém, calcada principalmente nas ações políticas
governamentais no sentido da "conquista do Oeste". A ideologia da "Marcha para
Oeste" tornou-se, a partir dos anos quarenta, a principal bandeira da ocupação e
colonização do espaço regional. Criou-se no Estado Novo o mito da conquista da
fronteira e recriou o culto ao "espírito bandeirante" estimulando o processo de
desbravamento e ocupação dos sertões. Vargas expressava nos seus discursos que "o
verdadeiro sentido de brasilidade é o rumo ao oeste". A partir desta premissa o regime
autoritário implementara ações no sentido de fazer com que a "fronteira econômica"
coincidisse com a "fronteira política". O estímulo ao movimento demográfico rumo à
fronteira foi a forma utilizada pelo governo para preencher os espaços vazios entre as
"ilhas econômicas" que formavam o Brasil. A conquista do Oeste aparece assim como
a panacéia do desenvolvimento do país e a principal bandeira ideológica da criação
da "unidade nacional" em oposição ao particularismo regional.
BORGES, Maria Eliza Linhares (UFMG) Imagens cartográficas: o uso da
cartografia como fonte para a história. A defesa de um mercado comum entre as
Ciências Sociais, uma das propostas-chave da École des Annales,já em seu nascedouro,
remete-nos à questão das fronteiras da e na História. Dentre essas fronteiras, destacamos
as possibilidades de diálogos existentes entre História e Geográfia, entre tempo e espaço.
Nosso propósito nesta Comunicação Coordenada sobre História, Cultura e Imagens é,
de um lado, reforçar a importância da utilização de múltiplas fontes documentais no
trabalho de pesquisa histórica. E, de outro, refletir sobre a especificidade da linguagem
de um tipo particular de fonte histórica: as imagens e os textos que compõem o uni verso
cartográfico. Será dada ênfase especial à produção cartográfica dos séculos XV ao
XVIII, quando as cartas de navegação, os mapas regionais e os mapas-múndi exprimem
uma visão do mundo onde o imaginário e ciência se articulam assimetricamente. Ao
lançar mão dos textos e das imagens contidas nesse tipo de documento, o historiador
tem diante de si um rico material para compreender e analisar as visão(ões) de mundo
proferidas naquele período pelos cartógrafos, por seus informantes (os viajantes) e,
sobretudo, por aqueles que se achavam diretamente envolvidos na "aventura" do
comércio ultramarinho e da conquista de novas terras.
BORGES, Paulo Eduardo Barbosa (Universidade Ibirapuera) Anarquismos, histórias,
imagens. A comunicação coordenada proposta procura discutir o posicionamento da
historiografia brasileira em relação ao discurso e práticas libertárias, sobretudo aqueles
surgidos após as décadas de 20 e 30. Para tanto, serão colocados em diálogo, a existência
de dois militantes libertários de inegável importância (Jaime Cubero e Mário Ferreira
dos Santos), as representações produzidas sobre e por esta corrente política, e uma
base conceitual da filosofia política matizada pelo anarquismo, que nos servirá de
balisamento.
BORGES, Paulo Eduardo Barbosa. O movimento anarquista em São Paulo -1945/
1954. Desde a década de 1960, quando a historiografia lançou um olhar mais cuidadoso
250

em direção às diversas formas de resistência que se opunham aos nós da rede de
exercícios de poder, instalou-se uma "verdade" que durante décadas foi aceita de forma
inquestionável pela academia. Com raras exceções os pesquisadores que se propuseram
a elaborar uma discussão com estas práticas concordam que uma delas, o discurso
anarquista, teria sido o principal pioneiro do que se convencionou chamar "movimento
operário", mas que devido a seus inúmeros limites, que variam de acordo com a dinâmica
com que se estabelece este diálogo com o passado, teriam desaparecido no máximo,
ainda dependendo do leitor, nos anos 30. Mas ao contrário do que desejam inúmeros
intérpretes, os anarquistas e suas práticas libertárias permaneceram existindo, mesmo
que minoritários, atuando não apenas no meio sindical mas nos diversos locais onde
podiam perceber espaços para a conquista de mais liberdade.
BORGES, Valdeci Rezende (UFG-CAC) Um "escriba de causas miúdas": sua cidade
e seu tempo. A crônica de Machado de Assis ultrapassou a característica, até então
dominante na imprensa brasileira, de ser simples comentário ameno, fútil e
descompromissado dos acontecimentos do dia-a-dia, tornando uma estratégia
extremamente divertida e sagaz de combate, através da ironia e muita vez da
comicidade. Busco explicitar algumas imagens construídas por Machado sobre a cidade
do Rio de Janeiro de seu tempo, segunda metade do século XIX, a partir dos fatos
cotidianos e "triviais" que compõem a tecitura de suas crônicas. Do seu compromisso
com o ordinário, com os acontecimentos imediatos do dia, do ocasional e circunstancial,
explorou o conteúdo pitoresco, humano e urbano das relações sociais e por meio de
fatos "miúdos" revelou, numa perspectiva cética e risonha, os problemas e as múltiplas
faces das transformações pelas quais passava a cidade e seus habitantes. Suas crônicas
revelam não só a intenção de espreitar a sociedade, como também de refletir e
problematizar sobre sua cultura. Assim ler tais escritos coloca-nos em contato com um
universo múltiplo e facetado de uma cidade que europeizava-se.
BORGES, Valdeci Rezende (UFG-CAC) Os fluminenses oitocentistas e os arredores
do mar. A partir da obra de Machado de Assis trato de alguns elementos que compõem
sua representação sobre o processo de interação dos homens com os aspectos naturais
ao seu redor e que, por sua vez, constituíam a paisagem urbana fluminense da segunda
metade do século XIX, principalmente o mar e suas adjacências. Assim, pretendo
ainda refutar as análises que delegam a esse escritor o desinteresse pela paisagem e
cultura brasileira. Nesse contexto e intuito abordarei: a corrida às praias, seja à banhos
ou passeios e o código cultural que permeava tais práticas; a presença e influência
desta paisagem nas formas de representação artísticas, na arquitetura e em outros
aspectos lúdicos dessa sociedade.
BORGES, Vera Lucia Abrão. Revista do Ensino (1925 a 1929): um estudo sobre as
representações sociais acerca da educação, do professor e do aluno. A pesquisa resgata,
nos discursos veiculados na Revista do Ensino (RE) - órgão oficial da Diretoria de
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Instrução Pública de MG -, as representações sociais sobre os elementos envolvidos
no ensino primário, de 1925-9, período de implantação da "Escola Nova" em Minas,
impregnada pelos ideais da modernização e do nacionalismo. A função da RE foi
divulgar, orientar e unificar a nova organização e administração da escola primária e
os novos princípios teórico-pedagógicos prescritos e edificar o espírito nacional, para
unificar e moldar o "novo" cidadão idealizado para a "nova" República. Pesquisa
qualitativa que busca a tecelagem da história a partir de fontes empíricas oficiais,
tendo por instrumentos: coleta, organização, mapeamento e análise dos registros
memorizados nos periódicos, concomitante ao rastreamento bibliográfico da pesquisa
historiográfica e educacional. A nova divisão internacional do trabalho na fase de
assentamento do monopolismo mundial impõe limites "nacionais", unificação da
sociedade, veiculando um discurso democrático e nacionalista impregnado do
autoritarismo que se ocultava sob o rótulo do novo e do moderno. Os periódicos
revelaram-se um campo fecundo de investigação, enquanto órgãos de difusão de valores,
normas e hábitos voltados para a moldagem do caráter nacional da educação em Minas
- o cidadão útil e produtivo, com senso de retidão e de medida.
BORGES, Vera Lúcia Bogéa. A definição das fronteiras platinas e o destaque da
economia ervateira: a fundação da Companhia Mate Laranjeira. A exploração do
mate teve origem por volta de 1820. Na América do Sul, o Paraguai foi o primeiro país
a destacar-se na atividade ervateira. A Guerra do Paraguai, aliada aos atrativos preços
de mercado, permitiram que surgisse um novo centro produtor, o Brasil. Na região sul
brasileira, destacou-se a atividade de Tomás Laranjeira, aproveitando-se da circunstância
de ter sido fornecedor da comissão que demarcara os nossos limites com o país vizinho,
depois do conflito. A Companhia Mate Laranjeira foi criada para explorar a riqueza
em potencial que projetava-se. No final do século XIX, esta empresa teve o monopólio
da atividade assegurado através de um decreto do governo.
BORGES Vavy Pacheco, (UNICAMP) Gabrielle Brune-Sieler( 1874-1940):uma vida.
Nas décadas de dez a trinta GBS destaca-se no cenário das elites carioca e
paulistana. Viúva de rico capitalista alemão, casou-se com outro alemão,um bancário,
que pouco tempo depois, em 18/01/1915, na mansão em que viviam na Avenida
Paulista,tenta matá-la e depois se suicida. Para reaver sua fortuna em boa parte
confiscada pelos países aliados na Primeira Guerra ou reivindicada na Alemanha pelas
famílias dos seus ex-maridos, GBS faz diversas viagens, nas quais acaba por se envolver
com a diplomacia e a polícia internacionais. Muitas de suas atitudes e falas podem ser
vistas como desusadas e mesmo "delirantes", o que lhe valhe uma interdição no final
de sua vida e a anulação de seus testamentos absolutamente originais; o processo de
anulação foi publicado pelo Supremo Tribunal Federal em 1946. Pode-se perceber sua
identidade atravessada por questões de gênero e classe, e mesmo por certa forma de
sensibilidade ao fenomeno nacional. Os acontecimentos políticos - culturais de uma
burguesia nacional e internacional evidenciam-se nessa fase mais marcante de sua
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vida como fundamentais em sua história. ( Por exemplo: a "Grande Guerra" foi um
momento básico em seu percurso; a "revolução" em curso no Brasil e no mundo
também surge no mesmo trajeto) .
BORREGO, Maria Aparecida de Menezes (USP). Parcelamento territorial e
conformação urbana nas minas setecentistas: o caso de Vila Rica. Desde o momento
em que as serras deixaram de ser limites e obstáculos para a penetração dos paulistas e
se tornaram caminhos de acesso à região mineira, os campos auríferos passaram a ser
palcos de rápida e tumultuada ocupação. Em menos de duas décadas, incipientes vilas
estariam sendo erigidas e ampliadas. Esta comunicação pretende, portanto, discutir a
configuração urbana das vilas mineiras - em especial de Vila Rica - em inícios do
século XVIII a partir da análise da apropriação territorial realizada na região desde a
chegada dos primeiros aventureiros. Tomaremos como ponto de partida a discussão
sobre o papel da distribuição de datas minerais, a concessão de sesmarias, o
assentamento de posseiros, a doação de patrimônios religiosos como elementos
decisivos para o delineamento da conformação espacial dos primitivos arraiais. Quando
elevados à categoria de vilas, destacaremos as transformações ocorridas no espaço
urbano, a partir dos aforamentos solicitados junto às Câmaras Municipais e da
construção de inúmeras obras públicas consideradas essenciais no universo urbano
colonial setecentista.
BOSCHILIA, Roseli (UTPIUFPR) Igreja e legislação: estratégias de ocupação do
espaço educacional. O trabalho tem como objetivo refletir, no âmbito da educação
brasileira, o papel da Igreja Católica, analisando as estratégias por ela engendradas
para minimizar a perda de espaço no sistema educacional, após a proclamação da
República. A partir da Constituição de 1891, quando se efetivou a separação entre
Estado e Igreja, esta passou a contar com a atuação política efetiva de um grupo de
intelectuais cujo principal objetivo era o de defender propostas que garantissem a
hegemonia da religião católica e possibilitasse a continuidade de sua intervenção no
campo educacional. Para contrapor-se às novas idéias trazidas pelos renovadores grupo intelectual que defendia a escola gratuita, laica e universal- a Igreja ancorou-se
na figura da família, alegando que somente esta tinha soberania para tomar decisões
que dissessem respeito à educação dos filhos. A influência do grupo católico na
legislação federal foi bastante efetiva nas Constituições de 1934, 1937 e 1946 perdendo
vigor a partir dos anos sessenta, quando a Igreja redefiniu o seu campo de atuação
política. Essa reflexão está inserida no Eixo Temático História e Educação, da Linha
de Pesquisa História e Sociedade, do Curso de História da UTP, e integra as discussões
do projeto de pesquisa "Transformações e permanências: a trajetória dos colégios
católicos em Curitiba", desenvolvido no Curso de Pós-graduação em História da UFPR.
BOTELHO, Rosana Ulhoa. "Pixote" e "Vera": menoridade, violência e cidadania
em dois filmes do anos 80. Pixote e Vera são títulos de filmes brasileiros realizados
respectivamente em 1980 e 1987, cujos personagens vivem sob o fio da navalha de
situações limite e têm em comum o fato de terem sido confinados, por algum tempo,
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em instituições para menores de idade. Estas obras de ficção, inspiradas em situações
factíveis, constituem discursos sobre a tênue fronteira entre menoridade, marginalidade
e exclusão social de crianças e jovens no Brasil urbano dos anos 70/80, onde as
instituições ditas de "ressocialização", sob a égide da Funabem, se notabilizaram por
práticas arbitrárias e repressivas aos que estavam submetidos à tutela do Estado.
Realizados num período em que a crítica à Funabem ressaltava o seu papel na
"fabricação da marginalidade", estes filmes inserem-se no debate desta questão,
colocando em foco personagens singulares, dando rosto e contornos individuais ao
menor. A pesquisa aborda esta contribuição do cinema ao debate sobre as instituições
totalitárias, num momento de recriação da vida política e de ampliação do espaço
público.
BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. (PUC-MG). A população da província do Espírito
Santo. Embora o tema da população não esteja ausente da historiografia capixaba,
faltam estudos que se dediquem especificamente ao tema. Pretendo contribuir com a
abordagem da população da província do Espírito Santo ao longo do século XIX,
pautando-me por dois dos principais vetores adotados por sua história econômica: o
tema da escravidão e o problema da imigração estrangeira. Ademais, pretendo chamar
a atencão para o papel da população livre no crescimento demográfico capixaba de
então.
BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. (PUC-MG). Guerra na Fronteira: impactos da
Guerra do Paraguai na demografia matogrossense. A retomada dos estudos sobre a
Guerra do Paraguai tem neglicenciado o aspecto fundamental da demografia do conflito.
Embora já existam trabalhos sobre os impactos da guerra na população paraguaia, são
poucos os estudos mais aprofundados sobre o caso brasileiro. Neste trabalho, pretendo
investigar o tema do ponto de vista de uma das principais regiões envolvidas no conflito
que é a província do Mato Grosso. Através do acompanhamento da sua evolução
demográfica ao longo do século XIX, pretendo evidenciar os impactos do conflito,
refletidos especialmente no Recenseamento Geral do Império de 1872.
BOTO, Carlota. A cultura das letras e a sociedade portuguesa no século XIX. Este
texto pretende constituir-se como uma reflexão acerca das questões da leitura e da
escolarização em Portugal, particularmente na primeira metade do século XIX. Para
tanto, as fontes utilizadas foram basicamente jornais e revistas desse período. Constatouse que o impacto da leitura era registrado na época pelos grandes veículos da imprensa,
que, de maneira geral, e provavelmente por causa desse mesmo impacto, passam a
efetuar uma veemente defesa da escola. Os periódicos assumiam, assim, seu caráter
pedagógico, ao propor a escolarização como uma atitude perante o mundo da cultura,
com o objetivo de formar hábitos e de firmar valores socialmente prescritos. A leitura
instrutiva - quer pelo jornal, quer pela escola - teria pois por missão o controle da
leitura espontânea, a qual, por suposto, teria como efeito - de acordo com os jornais da
época - a transgressão na política, o desregramento nos costumes e a corrupção nos
vigentes padrões de moralidade.
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BOTO,Carlota (UNESP). "A família e a distração como obstáculos à eficácia da
escola ". A comunicação pretende constituir-se como uma reflexão sócio-histórica a
propósito da idéia de Pedagogia como uma disciplina científica que teria, enquanto
tal, autoridade e legitimidade para versar e prescrever sobre educação. De alguma
maneira, embora haja, no decorrer dos séculos XVII e XVIII inúmeras incursões nesse
sentido, será o século XIX que se caracterizará por essa obsessão de tornar a Pedagogia
uma ciência autônoma. Talvez como decorrência dessa busca positivista de conferir
cientificidade ao ato da educação, a Pedagogia surge, desde o princípio alicerçada por
outras áreas de fronteira, caracterizadas como ciências auxiliares da educação (a
Filosofia, a Psicologia, a Sociologia, a História, etc.), sendo que, paradoxalmente
também, desde então, parece haver uma demarcação do campo, uma monopolização
das competências, reservando-se apenas a Pedagogos o discurso da educação. O
presente texto, ancorado sobre documentação acerca do debate pedagógico português
no século XIX, pretende reconstituir algumas dimensões históricas das fronteiras
epistemológicas que passaram a ser insistentemente pontuadas entre história e história
da educação.
BOUCH, Rodrigo Andres Barrenechea. "Canto que ha sido valiente" - A nova
canção chilena, cultura, política e revolução no Chile da Unidad Popular de Allende
- 1970/1973. A pesquisa busca relacionar cultura e política no Chile no período
aproximado de fins dos anos sessenta a inícios dos setenta; contudo, apresentar-se-á
uma dupla precisão temporal, dado que o tema nasce da articulação entre um aspecto
artístico e um político da sociedade chilena, ou seja, o caráter do movimento conhecido
como Nova Canção Chilena (NCCh) nos anos de 1970 a 1973, durante o governo da
coalizão de esquerda Unidad Popular (UP), comandado pelo Presidente Salvador
Allende. A "Nueva Canción de Chile" será, em princípio, uma denominação dada a
artistas que tocam uma variante da música popular em dadas condições e estilo; porém,
evoluirá como formação para um ativo grupo intelectual que buscava, através da canção,
intervir na realidade com fins políticos. Dava-se, então, uma intromissão direta do
estético no político, relacionada com o que os cantores da NCCh identificavam como
canção contingente - um dos estilos que a NCCh adotará, além de formas mais
complexas ou mais fiéis à tradição oral e folclórica. Por outro lado, a sociedade chilena
passa a experimentar um período de crescente efervescência política a partir de 1970,
com a campanha e eleição da UP, em sua quarta tentativa e dependente da aprovação
parlamentar face ao fato de não ter obtido maioria absoluta dos votos.
BOULOS Jr, Alfredo. Gilberto Freyre e a revista fronteiras: raça e racismo nos anos
30. O discurso freyreano sobre as relações raciais no Brasil, urdido nos anos 30, e
frequentemente ressignificado, segue soando no universo acadêmico, político e
povoando o imaginário social. Suscita enfim, continuadamente, interesse e debate. A
presente comunicação busca intervir nessa discussão sugerindo que, ao culturalizar o
conceito de raça e situar as contribuições do negro em pé de igualdade com as do
português, Freyre teria rompido com seus antecessores, descortinando a possibilidade
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de se pensar o Brasil como país multirracial e pluricultural. Ao adotar essa atitude,
Gilberto teria se distanciado do racismo anti-negro, ao invés de acobertá-lo. Nessa
tentativa de compreensão do tema dar-se-á especial atenção à revista Fronteiras, editada
em Recife, entre 1932 e 1940. Pelos ataques constantes que dirigiu a Gilberto e sua
Casa Grande & Senzala, pelos vínculos que manteve com o poder político-religioso,
e pela riqueza simbólica dos discursos que veiculou, Fronteiras constitui-se uma fonte
privilegiada para a investigação proposta. O estudo das representações freyreanas das
relações entre negros e brancos na sociedade brasileira poderá contribuir para
redimensionar a obra de Gilberto, bem como para o redirecionamento das pesquisas
sobre o racismo meloso que envenena a vida social brasileira.
BRAATZ, Roberto. A fronteira entre o individual e o coletivo entre as torcidas do
Internacional e do Grêmio em Mal. Cândido Rondon. Pretendo discutir com esta
comunicação livre, as representações entre as posturas individuais e coletivas relativas
as torcidas do grêmio e do internacional em Mal. Cândido Rondon. Para tanto, faço
uso de entrevistas com torcedores de ambas as agremiações, com o intuíto de perceber
como agem os mesmos, principalmente nesta região do Brasil, tomando por base as
manifestações inerentes as torcidas organizadas. Assim sendo, uma das formas de
manutenção do imaginário gaucho nesta e noutras regiões brasileiras, tem a ver com
a perpetuação do amor a terra natal, através de, entre outros elementos, a paixão pelos
dois principais clubes do Rio Grande do Sul. Elemento bastante perceptível nesta cidade
do Extremo - Oeste paranaense.
BRAGA, Luiz Otávio R C. (UFRJ) A invenção da música urbana no Brasil. Uma das
hipóteses de pesquisa sobre a qual fundamento o estudo da música urbana popular do
Brasil, no período compreendido entre 1920 e o final do Estado Novo, é aquela segundo
a qual tal música seria inventada por um permanente processo dialógico, sendo os seus
formantes moldados pela tensão entre uma cultura erudita e outra, dita popular. Dupla
via porque, ao projeto que se origina nas elites intelectuais, o músico popular, ao perceber
à sua maneira desengajada e plural todo um contexto de mudanças, contribui para a
articulação de um projeto de música e construção de identidade nacional mais repleto,
onde a fenomênica da "cidade" não pode ser negligenciada sob pena de lançar-se de
imediato a sombra da ambiguidade desapercebida da presença mesma dessa
modernidade. É assim que, revelando escolhas, omissões, ausências e ambiguidades
pretendo lançar luzes sobre como foram negociados espaço, tempo e capital simbólico
que deram forma à produção musical do período. No ponto em que se encontra a
pesquisa, estudo a etapa inicial das idéias que pretenderam construir uma música erudita
brasileira, sem a concorrência do elemento urbano e, pois, da música popular que
começava a exibir maior visibilidade social. O nacionalismo musical brasileiro, na
verdade um substrato da discussão mor sobre a própria nacionalidade, se insere no
problema maior e circular que todas as nações enfrentaram ao procurar a realização de
um destino comum que proporcionasse auto-identificação e sentido de pertencimento
à sua população.
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BRANCO, Edwar de Alencar Castelo. Um olhar sobre o ensino de história numa
perspectiva da "Nouvelle Histoire". Analiso as condições atuais do ensino de História
em Teresina, particularmente avaliando a natureza e o impacto da Nova História no
cotidiano das salas de aula de três comunidades escolares: o Instituto Dom Barreto, o
Colégio Estadual Zacarias de Gois e o Instituto de Educação Antonino Freire, todos de
2° grau. No estudo é desenvolvida uma análise histórico-compreensiva do ensino de
História. O trabalho tem como questão central a identificação da intensidade da
renovação do ensino da disciplina. A conclusão mais incisiva deste trabalho é no sentido
de constatar que a renovação do ensino de História em Teresina é parcial: houve uma
significativa renovação da bibliografia de uso didático que, por sua vez, não foi
acompanhada por uma alteração significativa dos referenciais teórico-metodológicos
que informam atualmente a prática pedagógica do professor de História.
BRANCO, Juçara de Souza Castello (Mestranda em História - UFSC) Alemães em
Lages: uma página da história que não foi contada. Este estudo pretende compreender
a formação de diferentes construções culturais e suas redes de poder, a partir da
investigação da sociedade lageana, entre 1843 e 1945, com a chegada de alemães
oriundos de São Pedro de Alcântara. As fontes primárias consultadas são: jornais da
época arquivados na Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina; documentos do
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, do Museu do Judiciário Catarinense, da
Igreja Presbiteriana, Luterana e Católica, além de documentações diversas e entrevistas
com idosos residentes em Lages, descendentes de alemães. Em Lages, município do
planalto serrano catarinense, ocorreu a fixação de alemães migrados da primeira colônia
alemã de Santa Catarina, São Pedro de Alcântara, após o final da Revolução Farroupilha.
Estes alemães contribuíram com a modernização e europeização do município de Lages,
que se constituiu em importante centro econômico e político de Santa Catarina. a partir
do final do século XIX. (PIBIC/CNPq)
BRANCO, Maria de Lourdes F. Castelo (Professora Rede Estadual de Pernambuco)
A formação do professor da escola pública - subsídios para as aulas de história no ]O
e 2° graus. Nosso trabalho consiste em fornecer subsídios que enriqueçam a prática
pedagógica do professor de História. Acreditamos que novas linguagens poderão ser
utilizadas no cotidiano do professor em sua prática pedagógica. Nesse sentido se faz
necessário a criação de um espaço onde o professor tenha oportunidades de conhecer
formas alternativas que lhe auxilie no ensino de história. Dessa forma nos que compomos
a equipe de ensino de História da DERE/Recife Sul da Secretaria de Educação do
Estado de Pernambuco; desenvolvemos um trabalho junto ao professorado de história
da rede estadual de ensino com propostas inovadoras em forma de seminário. Esse
seminário teve como título: "Pensando o Ensino da História ". Nesse trabalho foram
abordados temas de conteúdo específico da nossa área de conhecimento e também
temas de cunho pedagógico. Dessa forma fizemos uma articulação entre o conteúdo
específico de história e o fazer pedagógico. Organizamos oficinas pedagógicas onde
desenvolvemos temas diversos: Mapas. povos índigenas música e teatro.
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BRAND, Antônio Jacó. (UCDB/UNISINOS) . História indígena: cuidados
metodológicos na leitura e interpretação das falas indígenas no contexto de pesquisas
com história oral. Os cuidados metodológicos na interpretação de depoimentos
indígenas remetem para três aspectos básicos. O primeiro é o da cultura. São sociedades
situadas em outra tradicional cultural, com valores e referenciais distintos, que
representam "condições subjetivas de ação" ou "campos de significação socialmente
produzidos", na expressão de Centeno (1988:256). O discurso explicitado expressa já
um processo de produção e seleção simbólica realizada pelo locutor. Há, ainda, a
interação locutor-interlocutor, ou informante-pesquisador, ambos situados e
circunscritos em contextos sócio-econômicos determinados e diversos, com interesses
e papéis definidos. Finalmente, trata-se de um povo minoritário que perdeu seus
territórios e está hoje inserido numa situação em que os aspectos de dominação e
imposição exercidos pelo entorno regional são relevantes para compreender o impasse
que enfrentam. Não se trata apenas de determinadas relações desiguais, mas de um
processo global, marcado, historicamente, por relações de dominação e crescente
submissão. É neste contexto regional, dentro do qual se dá a relação informantepesquisador e onde estão, certamente, os fatores decisivos para o presente e o futuro
dos índios KaiowálGuarani.
BRAND, Antônio. Questões metodológicas em pesquisas junto a povos situados em
outra tradição cultural. Este trabalho está apoiado em investigações realizadas junto
aos KaiowálGuarani, localizados no Mato Grosso do Sul. Trabalhando com técnicas
de história oral, o confronto com uma sociedade situada em outra tradição cultural e,
portanto, com distinta percepção de história, exigiu a superação de diversos problemas
relacionados ao método de trabalho. Exigiu um permanente "expatriar-se" não tanto
para um "outro presente" que já foi, como constata Ricoer, mas para um "outro"
culturalmente diverso. A concepção de história que emerge dos relatos é, sem dúvida,
resultante do processo dialético de confronto entre o "dado permanente" (as palavras
da tradição) e o "contingente" (o novo modo-de-ser), a realidade sincrônica (o entorno
regional), que, para os KaiowálGuarani, mudou muito nas últimas décadas. O evento,
segundo Sahlins, entendido como "interpretação dos acontecimentos", reflete,
certamente, este confronto. Sendo sociedades sem escrita e historicamente submetidas
à forte dominação externa, ressalta o problema das lacunas documentais e a necessidade
de produzir-se uma nova documentação, constituindo-se em "ponto de vista alternativo
à oficial". Na seleção de informantes foram de importância as recomendações de
Thomson (1992) e Vansina (1966). Ressaltou a importância fundamental das entrevistas
coletivas, das perguntas provocadoras e da "observação participante".
BRANDÃO, Ana Paula. Um olhar sobre a cidade do Rio de Janeiro sob o ponto de
vista de periódicos de humor. O presente trabalho pretende revisitar o Rio de Janeiro
de 1922, através de periódicos e do humor. É a tentativa de descobrir como o carioca
se sentia frente as constantes transformações sociais, culturais, políticas e econômicas
ocorridas nestes nevrálgicos anos 20. É um olhar sobre o Rio do ponto de vista da
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imprensa humorística. É um olhar sobre o Rio que tentava ser moderno. A escolha
pelo ano de 1922 se deve ao fato deste ser visto como marco simbólico de instauração
do modernismo no Brasil, além de ser uma ano especialmente "agitado" no cenário
histórico nacional: eclosão da Semana de Arte Moderna, em São Paulo; a fundação do
Partido Comunista; o início do Movimento Tenentista; e, principalmente, as
comemorações do centenário de Independência, com a Exposição de 1922.
BRANDÃO, Antonio Helonis Borges. O cordel, relato político: a institucionalização
do "popular" na literatura de cordel, em Fortaleza (1979-1988). Esse trabalho, objetiva
caracterizar o que chamo: Cordel Relato Político. Nossa perspecti va de análise histórica,
vem no sentido de compreender a institucionalização de um caráter "popular", no
chamado cordel urbano, na cidade de Fortaleza. Tradição que advêm dos folcloristas,
do início do século. Esse caráter "popular", embutido na literatura de cordel, tem
desdobramentos em toda uma série de estudos acadêmicos sobre a cultura popular e a
literatura de cordel. Em um estudo de caso sobre o que chamamos: Cordel Relato
Político - uma construção; datada, da abertura política (anistia) até a promulgação de
nossa atual constituição e utilizado para os mais diversos fins (propaganda
governamental e institucional, propaganda partidária ou como instrumento de
conscientização política e cidadã). Estabelecendo as relações entre o autor e o seu
público, bastantes diferenciados, no caso do cordel urbano; as diversas estratégias
editoriais, visando alcançar determinada faixa de público no seu horizonte de
expectativa; as práticas de leitura e seus protocolos; caracterizaremos o "Cordel Relato
Político" a partir de sua materialidade. De acordo com um corpus bem definido e
datado, procuro entender as apropriações na forma e conteúdo do cordel urbano
enquanto "literatura popular" e toda uma série de implicações na sua produção,
distribuição e consumo.
BRANDÃO, Zeluiza da Silva Formiga. Preservação, organização e acesso à
documentação legislativa Paraibana. A experiência de organização e preservação do
Arquivo "Deputado José Braz do Rego" é reveladora dos compromissos da equipe
responsável pelo trabalho para com a sociedade, uma vez que encontra-se voltado
para o resgate dos conflitos e acordos que marcam as relações sócio-políticas na Paraíba.
O trabalho arquivístico objetiva pois, o resgate da memória dessas relações indo além
do arranjo dos documentos permanentes. O trabalho revela uma visão de arquivo
abrangente e integradora que compreende desde o momento produção/recepção desses
documentos até àquele responsável pela sua guarda. Entende-se ser importante a
exposição das diversas fases do trabalho em desenvolvimento: as entrevistas realizadas
com os responsáveis pelos setores da Assembléia Legislativa, visando a elaboração do
plano de classificação e as tabelas de temporalidade, bem como, a definição do arranjo
documental traçado para o arquivo permanente. Visa-se portanto promover o debate
que tal experiência implica e sobretudo reforçar a necessidade da integração do
historiador nas equipes dos trabalhos arquivísticos.
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BRAUN NETO, Francisco A. (UFSC) Fronteiras do corpo: modernidade e eugenia
em Itajaí - Se, nos anos 20 e 30. Nas décadas de 20 e 30 em Itajaí é frequente a
preocupação com o corpo saudável, através de atividades esportivas apresentando
intimidade com o projeto eugenista, articulando este, à idéia de embelezamento da
cidade e do corpo. Nesse sentido, se vê apropriado um discurso de modernidade que
percebe a cidade, os comportamentos e as condutas no espaço público, que se constitui
num espaço de distinção para fazer-se perceber, assim, como os cuidados com o corpo
e seus espaços de sociabilidade como a praia, os campos de atletismo ou os clubes de
remo. Desse modo, a comunicação presente procura entender a maneira como a idéia
de corpo saudável se engendra com a cidade e a eugenia.
BRAUN NETO, Francisco A. (UFSC) Uma cultura do corpo: os cuidados com o
corpo em Itajaí - se na década de 20.A presente comunicação, procura expor de que
maneira em Itajaí nos anos 20, os meios de comunicação local (jornais) e informações
que vinham de centros ( como Rio de Janeiro ), se apropriavam de um discurso médico
preocupado não só com a saúde, mas com o corpo e as práticas de sociabilidade e uso
do espaço urbano. O cuidado com o corpo dá visibilidade a práticas culturais ( como ir
a praia, praticar esportes náuticos etc.) como possibilita articular um discurso eugênico,
pois cuidar do corpo nesse momento se relaciona ao cuidado com a saúde. Preocupandose com a pureza, embelezamento e comportamentos; colocando-o num lugar de
distinção social durante a década de 20, constituindo uma cultura do corpo.
BRENES, Anayansi Correa. O modelo de saúde-materna no século XIX: de Paris
para o Rio de Janeiro. A partir da pesquisa em arquivos franceses e brasileiros, analiso
nessa comunicação a trajetória da Escola de Parteiras de Paris (1802-1977) e a influência
que teve na criação do curso para formação de parteiras no Rio de Janeiro.
BRESCIANI, Maria Stella. (UNICAMP) Projeções do Brasil: Darcy Ribeiro
antropólogo, militante e romancista. Percorrer os textos de Darcy Ribeiro é tarefa
difícil e desconcertante. Suas projeções do Brasil intercalam o estudo detido e
sistemático do antropólogo em pleno trabalho de campo, como mostram as anotações
de "Diários índios", com ensaios de interpretação teórica e militante da inserção do
Brasil no "processo civilizatório", o que faz em "O povo brasileiro", ou dos índios da
moderna sociedade brasileira, de "Os índios e a civilização". Contudo, há uma outra
faceta, a do romancista, que traz para a escrita de ficção uma mescla de dados e de
figuras imaginárias. Nesse trabalho, procuro fazer, do ponto de vista de historiadora,
uma primeira aproximação à produção escrita de ser-escritor que habita os
entrecruzamentos de vários campos disciplinares, para nela localizar permanências
conceituais e interpretativas que marcam significativamente sua trajetória. (MR)
BRESSANIN, Marcelo. As fronteiras do urbano: São Paulo, 1765-1822.

Estabelecer os limites da cidade de São Paulo, na segunda metade do século
XVIII, não é tarefa fácil. Em tomo de um núcleo urbano reduzido, estavam
dispersos uma série de bairros e freguesias, que mantinham relações estreitas
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com a área urbanizada central, foco da maioria dos estudos e origem das opiniões
recorrentes sobre a vida urbana paulistana, no período colonial. Entretanto,
mais importante do que simplesmente definir os limites físicos da cidade,
determinando as especificidades da área urbana e tomando-as isoladamente
como referência para a análise historiográfica, nos parece ser buscar
compreender as diferentes paisagens que compunham a cidade, bem como os
valores a elas atribuídos por seus habitantes e administradores, para tentar
esclarecer quais eram as fronteiras e as relações entre os espaços urbanizados e
naturais, e quais eram seus impactos sobre a organização da vida social local.
Em nossa comunicação, procuraremos justamente discutir as formas de
organização e de produção cultural e social do espaço urbano colonial,
especificamente do espaço urbano paulistano, através da análise de um
documento da administração da capitania de São Paulo.
BRETAS, Marcos Luiz. Sociedade e política na Corte Imperial.
BRETAS, Marcos Luiz (UFRJ). "Polícia Política na democracia de 1945". Este
trabalho visa discutir as condições de formação e funcionamento da polícia política no
Rio de Janeiro durante o período 1945-64. A grande maioria dos trabalhos sobre o
tema se dedica aos períodos ditatoriais, servindo como uma confirmação do caráter
violento das ditaduras. A pergunta que se impõe é até que ponto os interregnos
democráticos brasileiros se caracterizam por uma prática diversa? Tendo em conta que
já ficou demonstrada a continuidade das políticas repressivas da República Velha para
o governo de Vargas, tentaremos discutir como o sistema repressivo da democracia de
45 é gerado dentro do Estado Novo, ficando virtualmente intocado pelas reformas
democráticas, e forjando o sistema que se estende após o golpe de 1964.
BRETAS, Marcos Luiz Crime e escravidão: um balanço. Este trabalho busca avaliar
o conhecimento já produzido sobre a criminalidade no século XIX brasileiro, avaliando
em que medida se relacionam o crime e o sistema escravista. Partindo da possibilidade
de uma história social do crime, tentarei avaliar como a produção de crimes se
relacionava ou não com as relações escravistas em vigor, e até que ponto o problema
criminal se enquadrava na repressão e controle dos escravos. A sugestão de Maria
Sílvia de Carvalho Franco de que os fenômenos considerados como crime se
manifestam, durante o escravismo, mas também fora da centralidade desta relação
parece ter sido abandonada pela historiografia, que preferiu associar diretamente o
crime à resistência escrava. Este trabalho propõe recuperar a associação diferenciada
(para usar um termo emprestado da criminologia clássica) dos dois processos, além de
consolidar a variada produção sobre a criminalidade escrava.
BRINHOSA, Mário César. As fronteiras da ética: em busca de um exílio ético. O
homem vive em sociedade, convive com outros homens e, portanto, cabe-lhe pensar e
responder: "como devo agir perante a sociedade?" É nesta dimensão que se produz a
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substância da ética. Ética aqui entendida como a postura que não se submete a grupos
e ou grupelhos; que não se omite por interesses pessoais; que não se utiliza das regras
formais para garantir idolatria e conveniências de grupos tidos como corretos e
exemplares. Mas nem sempre é esta concepção que norteia a produção do conhecimento,
das políticas públicas e exercício de funções sociais e públicas. Utiliza-se de regimentos
e ou expedientes formais para negar direitos explícitos e utiliza-se os mesmos para
garantir o não direito. Esta ética se materializa nos lugares mais sagrados e considerados
de relevância à humanidade. Considerando que a década de 70 foi a década do exílio
político, a de 80 do exílio ecônomico, a de 90 do exílio ecológico, ainda bem, que logo
adentraremos na década do exílio ético. Enquanto o exílio não chega, resta-nos a firmeza
da resistência e do desvelar das estratégias arquitetadas nos sombrios e escuros
corredores dos subterfúgios e das conveniências. "Transgredir normas e regras
estabelecidas é a verdadeira expressão da liberdade e somente os fortes são capazes
dessa ousadia. Para disciplinar e dobrar a vontade dos fortes, a moral racionalista,
inventada pelos fracos, transformou a transgressão em falta, culpa e castigo" (Nietszche).
BRINHOSA, Mário César. A tecnoburdcracia e a materialidade de seu projeto de
Nação. A tarefa desenvolvimentista, assumida pelo Brasil, a partir dos anos 50, tem
como consequências a emergência de uma nova elite política e que na área econômica,
os economistas serão substância. A consolidação dar-se-á quando da composição das
equipes econômicas nos anos 60 a 90. Neste processo, elas contam com o apoio pessoal
do Presidente da República ou então de um ministro mais poderoso (da Fazenda ou
Planejamento). Adotando o mesmo receituário liberal e falando a mesma linguagem,
permitida pela formação comum nas universidades americanas, estas equipes
econômicas no Brasil, contam ainda com respaldo de importantes aliados externos: os
organismos internacionais como F.M.I, Banco Mundial e a chamada comunidade de
negócios que exigem estabilidade das regras econômicas e credibilidade, ou seja,
ambientes políticos seguros para seus investimentos. Como os anos 60 a 90, revestemse de um caráter autoritário materializado na hipertrofia do poder executivo e na
fragilidade do sistema de representação política, tanto no nível de partidos quanto de
grupos de interesses organizados da sociedade, faz com que a gesta econômica assuma
um caráter não democrático. O poder dos atores econômicos no interior dos estadosnação são fundamentais. Daí a sua relativa autonomia frente a pressões externas (já
que não são partidários e ou funcionários de carreira, são amigos dos dirigentes nacionais
BRINHOSA, Mário César. A intelligentsia brasileira: O projeto tecnoburocrático
para o Brasil (1964-1968). Os recursos naturais no mundo não são ilimitados assim
como a técnica não é todo-poderosa. Há formas mais racionais de viver do que viver
num consumismo sem freios. Se praticar alto padrão de consumo do centro é para os
próprios países centrais um sinal de alienação, para os países subdesenvolvidos tentar
reproduzir na periferia os padrões de consumo do centro é uma loucura assim como
uma inviabilidade. O desenvolvimento, transformado em um processo modernizante,
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em que as elites dos países periféricos procuram alcançar, e de fato alcançam, os mesmos
padrões de consumo dos países centrais, transformou-se em mais uma ideologia. Esta
destina-se a prometer aos trabalhadores periféricos, quer seja, a grande maioria da
população, excluídos apenas os tecnoburocratas e os capitalistas, alguma coisa que a
tecnologia e os recursos naturais existentes ou previsíveis não lhes poderão oferecer.
Engajar-se-á o Brasil neste modelo econômico? "Tecnologizará" e sofisticará a produção
industrial? Sofisticará os padrões culturais e de consumo? Haverá limitações deste
processo modernizante a uma minoria? Quem são os formuladores desta política? Quais
suas origens acadêmicas e sociais? O que pensam sobre o Brasil e quais seus projetos
à nação
BRITES, Olga. Imagens da infância - políticas públicas, imprensa e propaganda.
Esta comunicação apresentará resultados finais da Tese de Doutorado Imagens da
Infância - São Paulo e Rio de Janeiro, 1930/1950, defendida na PUC/SP sob a
Orientação da Dra. Dea Ribeiro Fenelon. Sua primeira parte discutirá aspectos de
políticas públicas e de instituições da sociedade civil destinadas à infância - parques
infantis, Cruzada Pró-Infância, etc. -, com destaque para a saúde da criança ainda bebê
e das mais crescidas. Em seguida, abordarei imagens da infância construídas por
periódicos como Vida Doméstica, Fon-Fon! e jornais diários da cidade de São Paulo.
Concluindo o trabalho, analisarei exemplos da publicidade brasileira do período,
articulando-os às outras experiências de construção social de imagens da infância.
BRITO, Fábio Bezerra de. Trabalhando com acervos de fontes orais: a experiência
da parceria NEHO/USP - FPHESP. Este trabalho apresenta os resultados da parceria
firmada entre o Núcleo de Estudos em História Oral (NEHO/USP) e a Fundação do
Patrimônio Histórico da Energia do Estado de São Paulo ( FPHESP ). Este acordo
objetiva o tratamento e a devida disponibilização pública do conjunto de documentação
oral da FPHESP, constituído principalmente por acrevos de depoimentos com
funcionários, técnicos e dirigentes da COMGÁS, CESP e ELETROPAULO. A
comunicação examinará, do ponto de vista metodológico e historiográfico, os núcleos
de fontes orais da FPHESP, pensando prioritariamente questões derivadas da relação
entre vida profissional e privada no âmbito empresarial. Ao mesmo tempo, pretendese discutir a utilização, por pesquisadores de história oral, de entrevistas feitas a partir
de outras práticas de registro.
BRITO, Silvia Helena Andrade de. Determinantes sócio-históricos do processo
recente de desenvolvimento da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. O
objeti vo desta pesquisa é destacar os determinantes sócio-históricos do processo recente
de desenvolvimento da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia - cidades de
Puerto Suárez-Quijarro (Bolívia) e Corumbá (Brasil) - no período compreendido
entre os anos 70-90, quando significativas transformações sociais atingiram esta região.
A análise dos dados coletados permite percebermos que este surto desenvolvimentista
na região deu-se em momentos distintos, quando considerados os casos brasileiro e
boliviano, em suas especificidades. Por um lado, no período histórico que se estende
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entre os anos 50170, Corumbá era o centro regional que atraia capitais e investimentos
produtivos, como destino final e ponto de intermediação do movimento comercial, de
bens e serviços, na fronteira brasileiro-boliviana. Por outro lado, entre os anos 80 e o
presente decênio, Corumbá ainda continuou sendo um centro regional mas apenas
como ponto intermediário, principalmente em relação às diferentes atividades instaladas
na Bolívia, nos campos comercial e industrial. É neste período que foi implantada a
maior parte infra-estrutura urbana atualmente existente em Puerto Suárez e Quijarro,
quando cresceu o fluxo migratório em direção àquela região boliviana.
BRITTO, Rossana Gomes: A dinâmica inquisitorial: processo contra um donatário
blasfemo em terras do Brasil ( (Séc. XVI). : O tema proposto enfoca especificamente o
processo inquisitorial instaurado contra o primeiro donatário da capitania de Porto
Seguro - Pero do Campo Tourinho, por volta da década de 1540, movido pelo Tribunal
de Lisboa sob o n° 8821 que se encontra depositado no arquivo nacional da Torre do
Tombo (a cópia integral do processo já é disponível no Brasil por encaminhamento do
próprio Arquivo supracitado).A prisão do donatário por parte de religiosos franciscanos
e seculares da cúpula administrativa e judicial da vida de Porto Seguro ocorreu em
setembro de 1546, sendo o donatário levado a ferros para Portugal., onde foi acusado
de proferir heresias e blasfêmias contra Deus, os santos e a Santa Madre Igreja. A fase
colonial das acusações foi articulada pelo Vigário da capitania, o Padre Bernardo de
Aureajac padre de origem francesa residente na vila desde 1540.As proposições
heréticas e as blasfêmias do donatário das terras de Viana no Reino português, não
muito interessantes por se referirem a universo da cultura popular nos princípios da
Época Moderna, época em que uma autêntica "civilização da blasfêmia" se erigiu.Pero
do Campo se dizia rei e Papa, tratava com desacato e ironia o sumo Pontífice, difamava
Santa Luzia, duvidava dos milagres e elogiava a fé dos mouros e judeus.
BRUGGER, Silvia Maria Jardim (FUNREI / FAPEMIG/UFF) Legitimidade e
relações conjugais em São João Del Rei (Séculos XV11I E XIX) É comum na
historiografia sobre família em Minas Gerais a afirmação da raridade das uniões
matrimoniais legitimadas perante a Igreja Católica. Tal fato se explicaria, principalmente,
pela instabilidade e extrema mobilidade vinculadas à atividade mineradora. Algumas
pesquisas, porém, têm demonstrado, ultimamente, que, além desta atividade, Minas se
caracterizou também por ser, nos séculos XVIII e XIX, importante área de produção
de alimentos e de comércio. A região de São João dei Rei foi sem dúvida uma das que
mais foi marcada por esta diversidade. Creio, portanto, ser extremamente pertinente
uma reavaliação das vivências conjugais naquela região, a partir, principalmente, da
utilização de fontes eclesiásticas, tais como os registros paroquiais. De modo especial
serão analisados os índices de legitimidade dos nascimentos e suas vinculações com o
comportamento nupcial dos diversos grupos sociais.
BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. (FUNREI) Domicílios chefiados por mulheres:
São João Del Rei, século XIX. Nesta comunicação, proponho-me a analisar a
participação feminina na chefia de domicílios em São João dei Rei, tendo como fonte
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o mapeamento populacional de 1832. Procurarei estudar a composição destes fogos,
os laços familiares neles presentes, a dimensão das escravarias, as idades, profissões e
estados conjugais dos seus membros. Vale ressaltar a diversidade da região a ser
analisada, pois estarei trabalhando comparativamente com a Vila de São João deI Rei
mas também com os seus termos; ou seja, com uma área urbana, mas também com o
meio rural. Desta forma, poderei comparar a participação feminina na chefia de
domicílios nestas diversas realidades.
BRUM, Ceres Karam. Catolicismo Popular: manifestação sócio-cultural
santamariense. A presente comunicação visa informar sobre os resultados do projeto
Catolicismo Popular: manifestação sócio-cultural santamariense. Esta pesquisa vem
realizando um resgate histórico-antropológico das manifestação do catolicismo popular
de Santa Maria, RS, enfocando, até o presente, os fenômenos devocionais de Mariazinha
Penna, Santo Antão Abade e Romaria de Nossa Senhora da Medianeira, através de
estudos de caso, utilizando como técnica de pesquisa a História Oral. Estes fenômenos
vem sendo abordados sobre o aspecto sócio-cultural, ou seja, contextualizados no
universo santamariense em suas interrelações com o catolicismo. Nesse sentido são
analisados os elementos justificadores de recorrência a prática devocional (motivações
e mecanismos) e os devotos em suas crenças na elaboração de suas identidades
devocionais e sociais.
BRUM, Ceres Karam. Integração: uma categoria para estudar a atuação do Pe.
Antonio Seep nas Missões. Esta comunicação objetiva apresentar as conclusões da
dissertação Integração: Uma Categoria Para Estudar A Atuação do Padre Antônio
Sepp nas Missões (MIIA!UFSM - 1999), orientada pelo Prof. Dr. Júlio Ricardo Quevedo
dos Santos. A pesquisa teve como objetivo demonstrar a possibilidade de utilizar a
categoria integração, em suas três acepções ( integração colonial, social e com o mundo),
para estudar a História da Integração Colonial ocorrida nos Sete Povos das Missões,
tendo como fonte os escritos do padre Antõnio Sepp - Viagens às Missões Jesuíticas e
Trabalhos Apostólicos (1710) e Algunas Advertencias tocantes aI Govierno Temporal
de los Pueblos (1732). As estratégias corporificadas nos instrumentos utilizados pelo
jesuíta para a inserção dos guaranis transmigrados, já convertidos, justificadoras desta
experiência, foram estudadas relacionando a atuação dos mesmos com a educação, no
sentido de que, o projeto de integração colonial destes territórios e seus habitantes,
para ser entendido em sua lógica teve como base a relativa integração social dos guaranis
às Missões. A História da Integração do Prata contou com a pedagogia jesuítica a
serviço dos interesses colonialistas, traduzida através de inúmeros instrumentos de
integração social, tais como a música, o teatro, as danças e a indumentária no contexto
do "Barroco Missioneiro".
BRUM, Ceres Karam. Lendário missioneiro: pedagogia jesuítica para a integração
colonial nos Sete Pobos das Missões. Esta comunicação objetiva apresentar os
resultados da dissertação (PPGE-UFSM - 1998) Lendário Missioneiro: Pedagogia
Jesuítica para a Integração Colonial Nos Sete Povos Das Missões, orientada pelo Prof.
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Dr. Phil. Jorge Luiz da Cunha. A pesquisa teve por objetivo demonstrar a viabilidade
da utilização das lendas de temática missioneira, - Angüera e Casa de Mbororé expressas na obra de Simões Lopes Neto, como fonte para a elaboração historiográfica.
Nesta perspectiva, a transição do mundo guarani, coordenado pelos jesuítas, durante
os séculos XVII e XVIII e as identidades missioneiras daí decorrentes, estudadas através
destas expressões do imaginário, atentaram a dialeticidade com as fontes e seu caráter
estético no que concerne as suas relações com o universo guarani e jesuítico hispânico.
A conversão apresentada no lendário foi relacionada à formação de novas mentalidades
e identidades através da atuação pedagógica dos jesuítas, com o intuito de efetivar o
projeto de integração colonial que representaram.
BRUM, Rosemary F. (UFRGS e UNISINOS). Burke, Porter e o texto oral. O trabalho
proposto correlaciona a História às demais disciplinas, em particular a História Social
da Linguagem proposta principalmente por Burke e Porter, de forma que possibilite a
interdisciplinaridade entre fronteiras porosas para tratar do fenômeno da oralidade e
da linguagem e seu desdobramento em narrativas fundacionais ou não, sobre o
estrangeiro e a cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, entre o séc. XIX e XX. O
texto faz parte de estudos de Doutorado em História do Brasil e reúne à luz da história
sócio-cultural o universo lingüístico de uma personagem, o estrangeiro, quando se
desdobra em narrativas onde revela modos de perceber e contar ou mesmo intuir, por
estar subjacente, indecifrável, os significados de ser e ser tido um estranho na cidade.
Configura-se esse objeto no contexto das ciências humanas que favorece o
reconhecimento do papel do simbólico no levantamento das múltiplas expressões da
vida social, através da narrativa oral para a instituição do imaginário social singular
que, ao buscar compreender a cidade de Porto Alegre, instituiu sua própria identidade
social.
BUENO, Almir de Carvalho. A revolução federalista no Rio Grande do Sul e suas
repercussões políticas no Rio Grande do Norte. A presente comunicação livre tem por
objetivo apresentar as repercussões da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul
(1893-1895) no Rio Grande do Norte, de como a viram e a ela reagiram os grupos
políticos desse estado tão distante do palco dos acontecimentos. A comunicação é
parte da pesquisa que originou a tese de doutorado ora em fase de conclusão na UFPE,
sobre as idéias políticas dos republicanos potiguares. A época da Revolução Federalista
no sul do país coincidiu no Rio Grande do Norte com o agitado período de governo do
republicano "histórico" Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (1892-1896).
BUENO, Wilma de Lara. (Mestre em História do Brasil- DEHIS - UFPR - Professora
de História na Universidade Tuiuti do Paraná). Representações sociais e relações de
gênero. As diferentes dimensões da realidade social são amparadas numa rede simbólica,
cujos elementos ordenam os significados para o viver das pessoas. Pensar representações
sociais a partir do estudos das relações de gênero oferece a possibilidade de se refletir
a transitoriedade dos papéis atribuídos historicamente para o homem e mulher.
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BUENO, Wilma de Lara. Fronteiras e relações de gênero: a questão do masculino
& feminino a partir de estudos da Antigüidade Clássica. O presente trabalho aborda
reflexões sobre as relações de gênero a partir de estudos de autores que discutem a
questão do feminino na Antiguidade. Os estudos realizados apoiam-se em artigos que
integram o primeiro volume da Coleção História das Mulheres no Ocidente : A
Antiguidade ( Porto: Afrontamento) e pretendem problematizar os papéis definidos
para o universo masculino e feminino tendo presente as discussões realizadas pela
historiografia contemporânea. Exigências múltiplas atuais diluiram parte das antigas
fronteiras que legitimavam as tarefas relativas ao "ser homem" e ao "ser mulher"
resultando em novos desafios a serem considerados por ambos os sexos. As incertezas
quanto às competências cabíveis aos gêneros revelam que os papéis sociais são
transitáveis, mutáveis e historicamente se relacionam às exigências de um tempo próprio.
No contemporâneo, as reflexões apontam para um pensar circunstancial, despojado de
um modelo engessador e que acene para uma postura dialógica e, portanto mais
equilibrada nas relações de gênero.
BUERE, Júlio César (UNI CENTRO NEWTON PAIVA) Eleições em Minas Gerais:
uma contraponto com experiência brasileira. Ao longo da história do país, pobres e
miseráveis não foram considerados como cidadãos de pleno direito, impossibilitando
assim a consolidação de uma democracia na acepção plena do termo. Durante e ao
longo da República não vamos assistir uma exclusão explícita dos pobres e miseráveis,
como ocorria no período Imperial no tocante aos negros e mulheres, por exemplo.
Pobres e miseráveis na República brasileira, serão objetos de manipulação por parte
das elites através do favor, da tutela e do clientelismo. Exceto nos momentos de
autoritarismo explícito ( Estado Novo, Ditadura Militar, por exemplo) não houvera
restrição do ponto de vista legal e institucional à participação dos pobres pelo contrário,
a sua participação nas eleições será requerida, de forma obrigatória, pela estrutura
conservadora, normalmente como massa de manobra. É nesse sentido que, ao longo
da República, pobres e miseráveis, estarão sempre dentro do processo eleitoral, porém
à margem do exercício da cidadania e da democracia plena. O eleitorado de Mineiro
não fugiu à regra!
CABRAL FILHO, Pedro. (UFSC) A constituição da escola básica municipal Beatriz
de Souza Brito 1935-1992. O objetivo desta pesquisa foi o de estudar a constituição
da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, localizada no bairro Pantanal, em
Florianópolis, de 1935 até o ano de 1992. A partir de dados coligidos em documentos
oficiais, teses acadêmicas, dissertações, livros, trabalhos de conclusão de curso - TCC,
monografias e entrevistas, buscou-se entender e descrever as múltiplas relações
existentes entre escola, bairro, cidade e algumas dimensões das políticas sociais
implementadas no período em questão. Com esse resgate histórico, foi possível salientar
a relação bastante particular que se operou dentro dessa escola, mas enquanto resultado
das determinações do processo capitalista, manifesto na urbanização de Florianópolis.
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CABRAL FILHO, Severino. Fronteiras do cotidiano entre afé o prazer: uma história
da zona de meretrício em Cajazeiras - PB (1950-1990). A presente pesquisa visa a
elaboração de uma história da zona de meretrício na cidade de Cajazeiras, sertão
paraibano. O nosso ponto de partida é justamente a transferência dessa zona que, até
então, ocupara uma região central da cidade e foi deslocada para a periferia, no extremo
sul, no início dos anos 1960. O que queremos enfatizar é que, aparentemente, essa
remoção não ocorreu apenas por razões de ordem urbanística, obedecendo sempre a
critérios de higienização inscritos numa política lastreada pelos discursos médicos e
jurídicos. A par desses discursos emergiu um outro, antigo, mas de um poder
devastador sobre as consciências cristãs, que as faz mobilizar-se: trata-se do discurso
moral-cristão. E ele ganhou um poder mais extraordinário ainda porque foi proferido
por um sujeito também extraordinário, com um incrível poder aglutinador, capaz de
formar opiniões e conduzir multidões: falamos do Frei Damião de Bozzano. Sabe-se
que durante uma das suas pregações em Cajazeiras, o Frade italiano amaldiçoou a
cidade e prometeu não mais voltar a ela enquanto o cabaré estivesse ocupando uma
região tão próxima ao Cemitério Coração de Maria. Frei Damião não admitiria o
sacrilégio representado pela proximidade do ambiente pecaminoso do cabaré com a
sagrada morada dos mortos.
CABRERA, Isabel Ibarra (Univ. Complutense de Madri.) Cuba: o declínio do
carisma. O uso da cultura como chave na interpretação das mudanças acontecidas na
Revolução Cubana no contexto de uma História do tempo presente, foi possível
mediante a análise da correspondência, endereçada por milhares de cubanos pobres
à ONG de Espanha "Puerte familiar com Cuba", e das entrevistas aos imigrantes
cubanos em Espanha. A confrontação de inúmeras e diferentes tipos de fontes
permitiram aprofundar no processo de mudanças na formação dos sentidos e dos
significados do povo cubano. Estes na atualidade decorrem de maneira muito
diferenciada do discurso produzido pelo Chefe político outrora carismático. Um dos
aspectos mais interessantes é o reconhecimento da desigualdade social, a identificação
do pobre como tal perante os "outros", os que acedem ao dólar, provocando uma
ruptura com o discurso oficial igualitário.
CABRERA, Olga (UFG) História e literatura nos estudos do Caribe. O trabalho
pretende aprofundar nas possibilidades da pesquisa histórica relacionada com a
literatura nos temas do Caribe. Além da ampliação das fontes, as relações entre História
e Literatura, especialmente nestes estudos, autorizam uma outra abordagem teórica
metodológica que parte da consideração d cultura e dos indivíduos como protagonistas
na história. Em geral, nas interpretações históricas desaparecem, tanto a cultura como
o indivíduo, instrumentalizados pelos métodos de massas e/ou desestimados pelas
teorias da História que ficam subordinadas à visão de progresso: as do desenvolvimento,
as da: dependência e as da modernidade Os complexos processos em países de ampla
mistura de culturas e com a presença de uma forte discriminação e segregação sociais
autorizam a busca das subjetividades, dos sentimentos e da emoções, cujos vestígios
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aparecem com uma maior freqüência na literatura, na música e nas artes. Os processoscrime utilizados como fontes para os diversos tipos de produções acadêmicas fornecem
subsídios relevantes tanto para os alunos como para os professores do curso de História.
Os mais incautos poderiam argumentar que este corpus documental representa o que
poderíamos definir como "documento oficial", ou seja, produzido pelo diversos agentes
do poder judiciário. Portanto, cabe aos professores ou orientadores incentivar a análise
crítica dessas fontes e realçar a importância dos indícios reveladores das relações sociais
próprias do momento histórico que cada processo-crime evidencia.
CACHAFEIRO, Manolo Silveiro (UFRGS - DMAEIPMPA.). O acervo documental
de saneamento:novas possibilidades para o estudo da cidade. Este trabalho, parte
integrante do Projeto de Gestão Documental, desenvolvido pelo Departamento
Municipal de Água e Esgotos - DMAE - de Porto Alegre/RS, objetiva organizar e
disponibilizar novas fontes históricas e/ou conjuntos de documentos para o estudo da
cidade, a partir do tema saneamento. As atividades desenvolvidas no arquivo do DMAE
consistiram em identificar, higienizar e organizar o acervo documental acerca do
saneamento de Porto Alegre, tais como processos administrativos, relatórios, projetos,
plantas etc,. Este trabalho possibilitou a discussão e o redimensionamento do
conhecimento histórico acerca das políticas sanitaristas, de higienização e de
embelezamento desenvolvidas na cidade de Porto Alegre a partir da segunda metade
do século XIX, bem como analisar as práticas como elemento estruturado r do espaço
urbano. Nesta perspectiva buscamos identificar acervos complementares que dizem
respeito ao referido tema, como os Arquivos do Departamento Estadual de Portos,
Rios e Canais - DEPREC, Arquivo Municipal de Porto Alegre, Arquivo Histórico do
RS e Arquivo Público do RS. O trabalho está sendo concluído com a elaboração de um
guia de fontes.
CAETANO, Coraly Gará (UFD.) A experiência dos trabalhadores na constituição
das relações sociais no espaço urbano. Temos procurado compreender a presença dos
trabalhadores na cidade, suas memórias, o modo como constantemente criam e recriam
estratégias de sobrevivência. Estas preocupações têm sido amadurecidas através de
um projeto coletivo que venho coordenando no Departamento de História da
Universidade Federal de Uberlândia. Estarei apresentando aqui alguns resultados desse
projeto.
CAETANO, Coraly Gará. Fronteira da informalidade. Esta comunicação tem por
objetivo apresentar os resultados do projeto de pesquisa "A experiência dos
trabalhadores na constituição das relações sociais na cidade: Uberlândia 1950 - 1996"
que desenvolvemos desde 1995 no Departamento de História da Universidade Federal
de Uberlândia. Essa pesquisa buscou a partir da utilização das fontes orais interpretar
os significados das experiências de várias categorias de trabalhadores inseridos no
mercado informal.
CAINELLI, Marlene Rosa. (UEL) Os conteúdos do ensino de história e o sentido do
passado. As novas propostas curriculares apresentadas para a disciplina de História
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no ensino fundamental e médio trazem uma seleção de conteúdos que demonstram
indisfarçável tend6encia de priorizar temas contempor6aneos ou que permitem uma
relação direta com o presente, incentivando-se o uso de jornais, revistas, cinema, música,
em resumo: cotidiano do aluno, do professor, de todos. Pretende-se nesta comunicação
discutir os conteúdos propostos atualmente e os descartados de outros currículos,
refletindo dessa forma sobre o sentido do passado presente nessas propostas. Qual
história ensina-se com essa seleção de conteúdos? Seriam os conteúdos propostos
apenas úteis para serem consumidos, ou descartados, caso não agradem os
consumidores? Teria o ensino de História abandonado o passado?
CAINELLI, Marlene Rosa. (UEL) Uma experiência em ensino e pesquisa: o
laboratório de ensino de história da UEL. A forma como estão estruturados os
Departamentos de História, remetendo os professores para disciplinas específicas, onde
o trabalho é individual dificulta a formação de grupos de trabalho e pesquisa. Pretende
esta comunicação relatar o trabalho do Laboratório de Ensino de História na
Universidade Estadual de Londrina, desde sua fundação em 1994, como projeto de
extensão, até a ampliação de seus objetivos, resultando em um grupo de Pesquisa
registrado no CNPQ que publica anualmente a Revista História e Ensino e consolidou
a discussão sobre o ensino e pesquisa no Departamento de História da UEL.
CAIRUS, Henrique. (UFRJ). O Hipócrates de Littré. De 1839 a 1862 Émile Littré
levou ao prelo a edição ainda insuperada do Corpus hippocraticum. Trata-se de dez
volumes onde o lexicógrafo positivista apresenta o primeiro estabelecimento crítico
do CH, um minucioso estudo e uma tradução integral de toda a Coleção. Littré procura
respaldar idéias cientificistas em um passado moldado sob a perspectiva positivista. A
tendência da tradução revela tanto quanto o próprio estudo introdutório o objetivo de
alicerçar a ciência sob o solo da leitura dessacralizadora que Littré propunha.
Apaixonado pelos encontros considerados, o positivista francês conduz os tratados
que compoem o CH das preleções médicas para as salas leigas de conferências. A
comunicação propõe apresentar os mecanismos utilizados por Littré para atribuir ao
CH o caráter canônico do ideário cientificista.
CALABRE, Lia. "Os estudos de radiodifusão brasileira em sua transdisciplinaridade:
uma experiência entre História, Sociologia e Antropologia". Trabalhar a relação
rádio-sociedade nas décadas de 1940 a 1960, significa colocar-se em meio a uma
diversidade de fontes fragmentárias, descontínuas e de natureza múltipla. Para
começarmos a solucionar a questão, encontramos uma pista deixada pelo historiador
italiano Carlo Ginzburg em seu artigo "SINAIS - Raízes de um paradigma indiciário".
Ginzburg busca recuperar aquilo que denomina um modelo epistemológico ou um
paradigma, que emergiu no âmbito das ciências humanas no final do século passado e
que ainda não foi explicitamente teorizado - o paradigma indiciário ou semi ótico. A
postura do historiador que põe em prática o método indiciário deve ser a de não desprezar
os vestígios, os pequenos rastros, as ausências e as presenças, ser qualitativo e não
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somente quantitativo. Por sua própria natureza, que abrange produtores e produtos
variados (atores, músicos, escritores, locutores, sonoplastas,jornalistas, música, notícia,
humor, ficção, etc), os estudos sobre os meios de comunicação de massa e,
especificamente do rádio, são realizados no campo da transdisciplinaridade. Ao buscar
recuperar e analisar a trajetória social cumprida pelo rádio na sociedade brasileira dos
anos 40 a 60, o caminho a ser trilhado situa-se na fronteira entre história, antropologia
e a sociologia.
CALDAS, Pedro Spinola Pereira. A relação entre a história e afilosofia: a história
das idéias como questão. A comunicação tem como objetivo analisar as fronteiras
entre a História e a Filosofia a partir da consideração teórica da História das Idéias.
Para que seja cumprida a meta serão adotados dois caminhos: (a) levantamento de
duas críticas filosóficas (H. Arendt e F.Nietzsche )à História das Idéias ; (b)
estabelecimento de respostas possíveis por parte dos historiadores Q.Skinner e R.
KoseIleck a tais críticas. Essencialmente, a crítica de H. Arendt acusa o historiador
das idéias de praticar estudos sem valor de conhecimento, pois sempre isentos da
realidade e auto-centrados. Para F.Nietzsche, o fato da história ser um conhecimento
sem objeto pré-determinado a torna distante da vida. Em contraposição a Arendt ,
serão enfocadas as reflexões de Skinner , que tentam atribuir à história das idéias a
concretude que, como ele próprio assume, ainda lhe faltaria. Em oposição a Nietzsche
, serão analisadas as propostas de Koselleck , segundo o qual a história é um
conhecimento metafórico, e , por isso, produtivo.
CALDEIRA, João Ricardo de Castro. (Doutorando em História SociaIlUSP).
Ultrapassado fronteiras disciplinares: Sérgio Buarque de Holanda e a Etno-história
de São Paulo colonial. A criação da Escola Livre de Sociologia e Política de São tem
sido analisada como um dos elementos de modernização pela formação de quadros
profissionais para a administração pública e privada. Destacamos aqui um outro
aspectos da modernização, a inter-disciplinaridade, através do estudo da atuação de
Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) no período em que esteve vinculado à ELSP,
quer como aluno de pós-graduação (pois foi nela que obteve seu Mestrado), quer como
professor, entre os anos de 1945 a 1958. Durante o período estudado, o autor publicou
livros e artigos nos quais adotou a abordagem etno-histórica, na análise de aspectos
diversos da cultura desenvolvida em São Paulo nos primeiros séculos da colonização.
Estudamos a obra do etnólogo alemão Herbert Baldus (1899-1970), que lecionou na
mesma escola, para verificar como o influenciou, em sua opção, para no estudo da
civilização do Planalto de Piratininga aproximar Etnografia e História.
CALEFFI, Paula. Índio e cidade. Terena em Campo Grande; um estudo de caso. O
fato de que membros de sociedades nativas americanas habitem centros urbanos, não
é novo. Novo talvez seja o interesse de historiadores e antropólogos no estudo deste
fenômeno, inicialmente entendido como circunstancial e passageiro. O estudo da
presença de populações ditas indígenas, nas cidades, foi relegado, esuas presenças
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muitas vezes negada, tanto por membros da "Academia" como pela população em
geral, e normalmente, como já dissemos, entendido como circunstancial. Há alguns
anos, no entanto, este fenômeno passou a chamar a atenção de alguns estudiosos das
sociedades nativas, os quais observaram que a presença de famílias indígenas nos
centros urbanos, muitas vezes, não representava uma situação circunstancial, posto
que estas famílias estavam habitando de forma permanente a cidade, convivendo e
sociabilizando com seus outros habitantes, sem romper os laços com suas aldeias, e
muito menos com sua cultura. Nossa pesquisa esta dirigida especificamente para os
Terena que habitam o espaço urbano de Campo Grande, MS, objetivando entender de
que forma esta população esta articulando sua dinâmica cultural neste espaço de
sociabilidade não tão novo assim.
CALEIRO, Regina Célia (UNIMONTES ) As mulheres e o primeiro Código Penal
Republicano. Os processos-crime utilizados como fontes para os diversos tipos de
produções acadêmicas fornecem subsídios relevantes tanto para os alunos como para
os professores do curso de História. Os mais incautos poderiam argumentar que este
corpus documental representa o que poderíamos definir como "documento oficial",
ou seja, produzido pelo diversos agentes do poder judiciário. Portanto, cabe aos
professores ou orientadores incentivar a análise crítica dessas fontes e realçar a
importância dos indícios reveladores das relações sociais próprias do momento histórico
que cada processo-crime evidencia. Esta comunicação privilegirá as mulheres como
agentes, ou réus, em todas as modalidades de crimes ocorridos entre 1890 e 1940 na
cidade de Franca, interior do Estado de São Paulo.
CALEIROS, Regina Célia Lima (UNIMONTES) Mulheres criminosas no interior
paulista. O projeto de construção do modelo de mulher ideal aprimorou-se, no Brasil,
com o advento da República. Para que a nova sociedade constituída em torno do
projeto republicano, voltado para a ordem, realizasse seu intento, uma cruzada de
moralização congregou diversos setores da classe dominante: médicos e sanitaristas,
industriais, pedagogos e juristas. Este modelo preconizava para as mulheres o culti vo
das virtudes burguesas: "boa educação", religiosidade, docilidade, submissão e total
devotamento ao lar. Mas as pesquisas relativas aos processos-crime em que as mulheres
atuaram como criminosas evidenciaram que a influência dos discursos normativos
alinhados com a ordem republicana não ressoaram com a persuasão necessária para
modificar o comportamento feminino das classes menos destituídas da população.
Violentas, as mulheres mataram, roubaram e se prostituíram. Demonstrar de que
maneira as mulheres ignoraram as fronteiras da ordem e de como foram julgadas
institucionalmente é o objetivo da apresentação deste trabalho.
CALIL, Gilberto Grassi. O lntegralismo no pós guerra: A formação do Partido de
Representação Popular. O Partido de Representação Popular (PRP), fundado em 1945,
reuniu ex-membros da Ação Integralista Brasileira, sob a liderança de Plínio Salgado,
e manteve-se atuante até a dissolução dos partidos políticos em 1965. A fundação do
PRP representou a retomada do projeto político integralista, com algumas adaptações
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formais. O partido teve ser registro partidário aceito e sua doutrina considerada
"democrática" pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sua conversão à democracia se deu
através da adoção de uma definição peculiar de "democracia cristã". O PRP centrouse no anti comunismo, no nacionalismo e no "espiritualismo" e defendeu a centralização
do poder. A análise da intervenção integralista permite uma intervenção mais ampla
sobre os limites da democracia brasileira consolidada em 1945-46. Esta manteve
diversos aspectos do legado estadonovista e consolidou-se como excludente com a
Constituição de 1946. Apesar do projeto autoritário do PRP, o integralistas realizaram
diversas alianças e coligações com os principais partidos políticos (autoritários, liberais
e populistas). Nestas coligações, os partidos reconheciam formalmente o "caráter
democrático" da doutrina integralista, o que permite apontar a tênue fronteira que
separava "democratas" e "liberais", de um lado, e "autoritários" de outro, diversas
vezes transposta em nome de cálculos eleitorais.
CALLEFI, Gislaine Valério de Lima (Mestranda em História pela Universidade
Federal de Goiás) As relações sócio-econômicas na estrada das tropas no Julgado de
Santa Cruz de Goiás nos séculos XVIII e XIX. A descoberta do ouro no século XVIII
em Goiás provocou uma rápida ocupação da região das minas, tornando de estrema
importância o imediato estabelecimento de um comércio entre tropeiros e a população
local. Este comércio perdurou durante todo o século XVIII e XIX, e com o decorrer
dos anos alguns indivíduos perceberam que a instalação de pousos, vendas e fazendas
ao longo da Estrada das Tropas poderia se constituir em um empreendimento altamente
lucrativo, convergindo para este caminho. A presente comunicação visa apresentar
algumas considerações acerca da dinâmica social estabelecida entre os tropeiros e os
elementos estabelecidos ao longo desta via, bem como demonstrar o potencial
informativo de estudos históricos que envolvam, além das fontes escritas e orais, a
cultura material observada em sítios arqueológicos.
CALLEIRO, Regina Célia Lima Os Processos-Crime na prática do ensino de
história.
CAMARGO, Elzeni Fernandes.(Mestranda em Educação e Cultura -FAED/UDESC.)
Religiosidade Ajro-Catarinense. Num sentido antropológico, cultura é uma série de
valores e normas que herdamos de grupos sociais, aos quais, associamos valores e
normas adquiridas no dia-a-dia. Assim sendo, a cultura tanto é herdada socialmente
como adquirida. Não devemos e nem podemos entender a cultura como um acúmulo
de conhecimento, ou como erudição de um grupo privilegiado. E por isso, ao estudar
as religiões, é necessário compreender a maneira pela qual elas surgem e se manifestam
dentro do processo histórico, político, econômico e social. Dentro desta perspectiva,
se amplia a visão e o diálogo, para compreender a complexidade e características das
religiões afro-brasileiras e até entender o porquê da dualidade religiosa "católico-afro
e ou afro-católico "- tão comum em solo catarin~nse. Esta dualidade religiosa não é
apenas mais uma das pesadas heranças coloniais. Ela continua presente e atuante em
nosso dia-a-dia. Porque será que os afro-catarinense continuam marginalizados,
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segregados, silenciados e desconhecidos em relação as suas práticas religiosas? A
Constituição Federal têm dispositivos legais que garantem a liberdade de culto e
religião à todos os grupos étnicos/raciais e a própria LDB 9393/96 publica em 20/12/
96 em seu artigo 33, insere no sistema educacional, o ensino religioso de todas as
denominações religiosas, inclusive a Afro. CAMENIETZKI, Carlos Ziller. (MAST/
CNPq) Demarcações em ciência: astronomia e astrologia no Século XVII. Sempre
umbilicalmente ligados, a Astronomia e a Astrologia se dissociam ao longo do século
XVII. Aquilo que fora apenas dois tipos de conclusões ou de usos do conhecimento do
céu, transforma-se em dois campos tão opostos que até os profissionais, os praticantes
destes campos de atividades, encontram-se nitidamente diferenciados. Essa demarcação
de atividades se deu em detrimento da Astrologia, que acabou desvalorizada na cultura
erudita e sofisticada do tempo. Trata-se de uma transformação que pode ser verificada
em quase todos os povos da Europa Moderna. Para além da emersão de novos modos
de sentir, pensar e agir incompatíveis com as práticas astrológicas, este processo põe
em evidência a importância da legitimação social das novas práticas e culturas
científicas. (GT/ GEHCT)
CAMENIETZKI, Carlos Ziller (MAST/CNPq). As peregrinações celestes de Valentin
Stansel. O padre Valentin Stansel foi missionário no Brasil entre 1663 e 1705, ano de
sua morte. Jesuíta, ele dedicou-se desde a juventude ao estudo das Matemáticas e da
Astronomia. Sua obra é relativamente numerosa, muito embora boa parte tenha ficado
manuscrita. Entre seus livros, Uranophilus Caelestis Peregrinus foi publicado em Gand,
em 1685, e narra as viagens imaginárias de um personagem aos planetas e estrelas.
Esta obra é reveladora da cultura científica deste matemático colonial e demonstra
bem as oscilações intelectuais dos jesuítas e suas complicadas relações com o saber
científico da época. (GT/GEHCT)
CAMPOS, André Luiz Vieira de (UERJ-UFF). Tecnologias de controle da malária
na Segunda Guerra Mundial: o Caso do Brasil. Fatores político-militares
freqüentemente desempenham um importante papel no desenvolvimento da medicina
e da saúde pública. A historiografia sobre saúde pública tem mostrado a relação entre
o desenvolvimento do conhecimento médico sobre certas doenças e os interesses
militares dos estados nacionais.
Este trabalho pretende discutir os avanços do
conhecimento científico produzido sobre a malária em função dos interesses militares
decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, trabalho examina a
experimentação prática de novas tecnologias de controle da malária numa situação
concreta: a presença de bases militares norte-americanas no nordeste brasileiro e a
conseqüente necessidade de proteção sanitária de seu pessoal militar contra esta doença
- endêmica no nordeste brasileiro na década de 1940. Duas questões maiores serão
privilegiadas: a relação entre interesses militares e descobrimentos científicos no campo
do controle da malária e os conflitos entre médicos brasileiros e americanos, disputando
primazia científica e política sobre a questão. (GT/GEHCT)
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CAMPOS, Cynthia Machado. Nacionalismos, diversidndes, identidades no sul do
Brasil: proibição da língua estrangeira na era Vargas. Este tema de trabalho se vincula
à pesquisa histórica voltada para a "Política da língua", e girou em torno do período da
administração de Nereu Ramos, Interventor do Governo de Getúlio Vargas no sul do
Brasil. A documentação consultada evidenciou grande número de referências do
governador de Santa Catarina, ao perigo de uma prática comum na época: o uso da
língua estrangeira. As autoridades governamentais se preocupavam sobretudo com a
linguagem veiculada no interior de sociedades - ou associações - fundadas em zonas
que haviam recebido, no passado, grande quantidade de imigrantes vindos do exterior:
com o falar alemão e italiano fundamentalmente. Referências à inconveniência de
manter tais práticas se relacionam, nos documentos dos anos 30 e 40, ao amplo Projeto
de Nacionalização levado a termo no território brasileiro, que atingiu diferentes
segmentos da população, incidindo com mais veemência sobre grupos que tiveram
seu passado vinculado à imigração. Governantes e seus representantes reprovavam
práticas de núcleos associativos que insistiam em falar uma língua estrangeira e
enfatizavam a necessidade de que tais núcleos modificassem sua prática e adotassem a
língua nacional.
CAMPOS, Emerson César de (Doutorando - UFSC) Identidade, signos de
identificação e singularidade (reflexões a partir da situação catarinense). Ainda que
a idéia de uma cultura popular seja bastante fraturada e diversa, e que desta forma
tenha se tornado um tema de divergência entre os analistas sociais em geral e os
historiadores em particular, é irrefutável sua importância nos projetos de construção
de identidades, na delimitação de grupos e no estabelecimento de fronteiras. Em Santa
Catarina, especialmente, observa-se um intenso processo de captura de elementos
daquilo que se poderia chamar de uma cultura popular por segmentos sociais das elites
intelectuais, políticas, ou econômicas, refigurando-os de maneira a estabelecer modelos
identitários capazes de englobar largas parcelas da população. Entretanto, observando
estes processos mais em detalhe, é possível perceber que eles se fazem desfigurando
referências decisivas da própria cultura popular, seja isto de modo intencional ou não,
uma vez que recortam, selecionam e incorporam elementos simbólicos que reforçam
as distinções e exclusões sociais, bem como as construções que visam instituir os
diversos grupos étnicos
CAMPOS, Emerson César de. (Doutorando - UFSC). Findo o Eldorado, vamos
festejar: invenções e diversidade em Crisciúma (SC) (1980-1998). Durante muitas
décadas, Criciúma, cidade localizada no Sul de Santa Catarina, fez-se representar
como a capital brasileira do carvão. Em realidade, a história da cidade encontrava-se
de tal forma imbricada na extração deste mineral que parecia inviável sua construção
histórica fora desta base. Entretanto, partindo-se de uma configuração social bastante
complexa agravada pela retração do setor carbonífero, pode-se observar na cidade a
produção de representações e práticas sociais que em muito extrapolam uma associação
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direta e quase exclusiva da cidade com o referido setor. Desta forma, observa-se a
ocorrência de eventos que contribuem para produção de novos sentidos na cidade,
como a festa das etnias, conhecida por Quermesse: Tradição e Cultura, a qual mostrase ainda como importante campo de investigação dos usos empregados à etnicidade
em Criciúma em seus momentos de invenções. Desta forma, um estudo ainda preliminar,
e, enquanto projeto, sugere o desenvolvimento de uma análise da complexidade cultural
de Criciúma no período de criação histórica compreendido entre 1980 e 1998, capaz
de possibilitar um melhor entendimento dos processos mediante os quais práticas e
representações difundem-se e fabricam sentidos na cidade.
CAMPOS, Heleniza Á vila (Doutoranda em Geografia - UFRJ) Velhas e novas
fronteiras em paisagens portuárias: Recife entre outras histórias. A recente valorização
internacional de aspectos "culturais" das cidades tem remetido à discussão do conteúdo
histórico e social das paisagens portuárias: as intervenções tentam recriar condições
para desenvolvimento de atividades programadas de lazer e cultura, com atribuição de
novos significados históricos de forte conteúdo simbólico. No Brasil, os programas de
revitalização, a despeito das exaltações a especificidades locais, evidenciam as
influências dos empreendimentos internacionais, quer no conteúdo das medidas, quer
nas formas de gerenciamento "criativo" e "empreendedor" dos órgãos públicos, ou
ainda, no papel midiático para sua divulgação. Este é o caso dos planos de revitalização
do Recife, por exemplo, cujas particularidades de sua área central representam muito
da história da cidade: ao atravessar pontes, não apenas os diferentes traçados urbanos
e estilos arquitetônicos, mas também as práticas locais são expressões de distintos
momentos históricos importantes para a cidade. No quadro de intervenções locais, o
planejamento esteve constantemente presente, buscando ultrapassar desafios das difíceis
condições físicas de ocupação. Este trabalho objetiva trazer à discussão as fronteiras
entre a história contada através dos planejamento urbano e aquelas construídas segundo
a enorme variedade de leituras no cotidiano, que se constituem em retratos vivos da
história vivida local
CAMPOS, Marize Helena de. Pensões, cabarés e casas-de-cômodos em São Luís
do Maranhão nas primeiras décadas do século xx. As primeiras décadas do século
XX, indicam algumas significativas transformações no cenário econômico-social do
Maranhão, das quais resultam, entre outras, nosso objeto de estudo: a prostituição em
São Luís. Percebemos que, muitos casarões, localizados na área central da referida
cidade e que até fins do século XIX foram ocupados por ricos comerciantes e Senhores
do algodão, passaram a abrigar um outro tipo de população. Rápida e progressivamente,
surgiram naquele local, inúmeras Pensões, Cabarés e Casas-de-Cômodos. Nossa
preocupação porém, tem sido buscar elementos que façam emergir a História das
mulheres, envolvidas naquele movimento. Os Livros de Polícia, nos tem fornecido
dados sobre quem eram aquelas mulheres, de onde vinham, para qual Pensão, Cabaré
ou Casa-de-Cômodo iam, suas idades, estado civil e profissão. A partir destas
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informações, estamos reconstruindo o momento de emergência da prostituição em
São Luís do Maranhão. Acreditamos, ser esta Pesquisa de grande significado para a
História do Maranhão já que, temos uma grande carência de trabalhos sobre a História
daquele Estado, principalmente na área de História Social.
CAMPOS, Pedro Marcelo Pasche (UFF) Os cristãos novos e o decreto real de 1773.
A Questão Judaica sempre teve especial importância no que tange aos assuntos da
Coroa portuguesa. A figura negativa do Cristão-Novo, ou seja, do judeu converso ao
cristianismo e que insistia na prática de sua religião ancestral, era a pedra de toque da
ação da Inquisição Portuguesa, e foi paulatinamente construída através de um processo
histórico de longa duração, agravado após a implantação do Santo Ofício em Portugal,
em 1536. Esta comunicação objetiva analisar o fim da figura jurídica do cristão-novo,
através do decreto real de 1773 e relacioná-lo com as amplas reformas do estado
protuguês, levadas a cabo pelo Marquês de Pombal, que deu novo status de cidadania
aos judeus e conversos, originando um processo de desconstrução da imagem negativa
do cristão-novo, embora sem eliminar totalmente os preconceitos contra o elemento
semita na sociedade portuguesa. (GT)
CAMPOS, Pedro Marcelo Pasche de . Um visitador nos confins do mundo. As razões
que levaram a Inquisição a mandar, em 1763, um visitador ao estado do Grão-Pará,
permanecem ainda pouco tocadas pela historiografia inquisitorial. Parte importante de
um processo mais amplo do governo pombalino, que incluía a vigilância e o controle
desta área de importância estratégica tão grande para o Império português, a visita será
analisada inserida dentro deste contexto mais amplo, de integração da região Norte do
Brasil ao Império, sendo também um modo de salvaguardar as fronteiras do Império.
Tendo por base o Livro da Visitação inquisitorial ao Pará, realizada entre 1763 e 1769,
a presente comunicação buscará analisar este processo amplo de controle e inserção
do Norte brasileiro no contexto da política pombalina.
CAMPOS, Pedro Marcelo Pasche de. 1nquisidores nas terras D'ei Rey: um estudo
da abrangência da atuação inquisitorial no Império português. Após a sua implantação
em Portugal, em 1536, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição atuou no sentido de
cobrir todo o território do Reino, através de inúmeras visitas. Com o passar do tempo,
e à medida em que a própria malha inquisitorial se expandia, as visitas passaram a
atingir todas as terras do Império português na América África e Ásia. A presente
comunicação se propõe a fazer uma análise da abrangência geográfica da atuação
inquisitorial, que atingia as mais distantes fronteiras do império português, levando, a
ferro e fogo, a observância da norma e a ortodoxia - atuando, assim, como genuíno
instrumento de controle social.
CANANO, Pablo. (UFRJ/IFCS) Fabricando a história: a construção da identidade
do historiador na França do XIX. O trabalho analisará duas instituições Francesa do
século XIX, ambas responsáveis pelo estabelecimentos de métodos para o fazer do
historiador. Os objetos serão a Revue Historique e o curso universitário de História,
após sua reforma de 1870. Veremos a Revue Historique como produto e produtor de
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uma comunidade imaginada, no sentido dado por Benedict Anderson. Espaço onde
primeiro se produzirá uma identidade de Historiador, que reconhece seu métier como
dotado de métodos que permitem uma reconstrução objetiva do passado. Já a
Universidade será o local onde esta identidade será reproduzida nas novas gerações,
garantindo tal efeito, as reformas propostas por Monod e Lavisse. Os reformadores
representavam sua unidade através da imagem de uma guilda, contudo suas
transformações no ensino universitário, ao instalaram controles disciplinares modernos
produzem um estrutura de organização semelhantes a das fábricas e prisões.
CANANO, Pablo. (UFRJ/IFCS). Fabricando a história: os três corpos do Rei. Os
retratos D. João VI são uma união de seu corpo público/político e privado/físico; uma
representação elaborada para ser distribuída por todo o reino. O retrato é o monarca, o
substitui em ações públicas, marcando fronteiras de seu corpo político. Os retratos
analisados serão produtos de três tradições artísticas. Localizamos a primeira em
Leandro de Carvalho, da Escola Fluminense, representante de um fazer artístico
vinculado às tradições religiosas da colônia. O segundo momento se dá dentro de um
luta pelo monopólio da produção de bens simbólicos, travada entre os membros da
Missão Artística Francesa contra os transplantados artistas portugueses. Este debate é
travado entre Jean Baptiste Debret e José Henrique da Silva, ambos serão encarregados
de produzir a imagem pública do imperador. O objetivo do trabalho será comparar os
retratos, procurando sublinhar suas diferenças e semelhanças. As semelhanças
caracterizam a existência de um projeto de Império, já suas diferenças são fronteiras
de diferentes tradições artísticas.
CANCELA, Cristina Donza (UFPA).De não se pedreiro e outras histórias: as relações
amorosas e sexuais dos homens pobres em uma cidade da Amazônia. Este trabalho
busca compreender a construção das masculinidades na Belém do final do século \XIX
e início do XX, tendo como recorte as experiências amorosas e sexuais dos homens
pobres a partir da análise dos processos criminais, matérias de jornais, cartas de amor
e literatura. Paralelamente a esta temática central, realizarei um estudo comparativo a
fim de observar como alguns dos homens da elite local vivenciaram as práticas e
representações sobre as questões que envolvem as experiências amorosas e sexuais
como: namoro, casamento, "viver junto", fidelidade e honra. Trata-se portanto de um
estudo que procura compreender as especificidades contextuais da dinâmica
cotidianamente reelaborada pelos sujeitos sociais na vivência de seus relacionamentos
amorosos.
CANCELLI, Elizabeth. Na virada do século: a cultura do crime e da lei. Trata-se de
um pequeno trabalho sobre o livro que está sendo finalizado e que aborda aspectos
culturais, intelectuais e políticos que envolvem a construção da vida legal e criminal
no Brasil na virada do século XIX para o XX. São analisadas aí questões relativas à
construção da concepção de indivíduo, Estado, ciência, lei e legislação.
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CANDIDO, Daniela Mateus Duarte. A construção da idéia de boemia nas memórias
do intelectual Coelho Neto. Na presente comunicação pretendemos analisar como as
memórias escritas pelo intelectual Coelho Neto no período da belle époque carioca
construíram um determinado ideário sobre a geração boêmia. No caso, trabalhamos
com os livros A Conquista (1897) e Fogo Fátuo (1929), que são as memórias
romanceadas de Coelho Neto que abarcam o período que vai da abolição da escravidão
até o governo Floriano Peixoto. A importância de analisar a boemia literária à luz
desses documentos reside em grande parte no seu teor autobiográfico e no fato de
terem sido durante muito tempo uma referência obrigatória para se entender esse
período. Nossa análise vai até as biografias de Raimundo de Magalhães, produzidas
na década de 60, que instauraram um novo tipo de visão sobre a boêmia literária,
muito mais individualizada, mais ainda com muitas referências retiradas da obra de
Coelho Neto. Dessa forma, num primeiro momento analisaremos que imagem específica
o texto de Coelho Neto (inclusive a própria forma em que ele foi escrito) nos passa da
geração boêmia e num segundo momento, como ele foi apropriado pelos posteriores
biógrafos dos intelectuais que participaram da boemia literária da beBe époque carioca.
CANDIDO, Daniela Mateus Duarte. O papel da educação cívica na obra de Coelho
Neto. A preocupação com a questão nacional mobilizou grande parte da intelectualidade
do Rio de Janeiro da beBe époque pelo sentimento comum de que a nação brasileira
ainda estava por fazer. O escritor maranhense Coelho Neto acreditava que a forma
mais eficaz de elevar o Brasil à condição de nação civilizada era por meio do poder
disciplinador da educação cívica. A presente comunicação tem a intenção de analisar
os manuais de civismo para crianças e adolescentes produzidos por Coelho Neto entre
os anos de 1900 e 1920 como fontes privilegiadas de construção de uma determinada
concepção de nacionalismo. Desta forma, o estudo de Coelho Neto e sua obra nos
remete, de alguma forma, à ambiência de sua própria época. E é na junção de nossa
interpretação dos textos de Coelho Neto com as referências que eles trazem de sua
época e autor que alcançaremos um olhar específico da belle époque carioca e do
próprio Coelho Neto.
CÂNDIDO, Manuelina Maria Duarte. Museu da cidade de Piraju: levantamento
preliminar sobre a história social - ação educativa. Este projeto de pesquisa é um
desdobramento do Projeto Museu da Cidade de Piraju que, por sua vez, insere-se no
âmbito do Projeto Paranapanema, ProjPar % Cenários da Ocupação Humana e Meio
Ambiente da Bacia do Rio Paranapanema. O citado Proj. Museu da Cidade de Piraju
tem o objetivo de concretizar uma das alternativas possíveis para o gerenciamento e
extroversão da informação e do patrimônio evidenciados pelo ProjPar. Partindo do
conceito de "musealização da cidade", propõe o rompimento com a idéia de coleção
como única fonte geradora dos processos museais, para basear sua ação em duas
estruturas 3,4 o Banco de Dados Sobre as Referências Patrimoniais da Cidade e os
Núcleos Museológicos Temáticos % e na valorização do território, da população e das
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referências patrimoniais. Meu projeto visa, particularmente, à apreensão de um destes
aspectos, o perfil da população pirajuense, a partir de um olhar voltado para as
características sócio-culturais das famílias locais; e atua na alimentação do Banco de
Dados e na implementação de experimentos de musealização - especialmente ação
educativa - relacionados aos Núcleos Museológicos Temáticos propostos, em
particular ao Núcleo "Famílias: as pessoas de Piraju".
CANELLA, Francisco. Professoras: docência, gênero e educação em Santa Catarina.
Os estudos mais recentes acerca da formação de professores têm enfatizado a história
político-social do magistério. Ao mesmo tempo, as perspectivas sócio-históricas aliamse a estudos do cotidiano escolar, visando superar análises de cunho macrossocial. O
presente trabalho, utilizando-se do acervo de história oral do Museu da Escola
Catarinense, parte dessa perspectiva para analisar as memórias de antigas professoras,
procurando re-significar o espaço escolar como revelador de questões fundamentais
para a formação de professores. O universo pesquisado é constituído de relatos de
professoras que atuaram entre o início na década de 30 e meados da década de 60,
atravessando um período de grandes transformações no País. Os relatos das suas
práticas cotidianas evidenciam articulações entre memória, gênero e educação,
demonstrando diferentes padrões do que definia uma profissional da educação. Os
dados analisados apontam uma série de questionamentos que contribuem para
desconstruir uma identidade única para a professora primária. Assim, em contraposição
às representações sociais do período sobre a professora como dócil, submissa, tomandose uma mãe espiritual para os alunos, outras representações emergem, tais como as de
professoras articuladas politicamente, mulheres que tinham importante papel público
e possuindo um projeto profissional. O trabalho no magistério pode significar, portanto,
não apenas submissão, mas o espaço possível de atuação para mulheres que desejavam
trabalhar.
CAPUCHINHO, Adriana Carvalho. World Music e esoterismo no Brasil. A
apresentação procurará demonstrar a construção World Music esotérica a partir da
cópia de padrões musicais e comportamentais oriundos de diferentes culturas. O neoesoterismo pretende recuperar o sagrado primordial mais arcaico e puro através de
empréstimos à religiosidade das mais variadas culturas em períodos idem sem deixar
de incorporar elementos das religiosidades recorrentes no Brasil tais como o catolicismo
popular, o candomblé e elementos de religiosiddade indígena, proporcionando um
colorido próprio ao esoterismo local. Mais do que simplesmente descrever a World
Music no contexto esotérico brasileiro, o tema proporciona frutífero encontro de História
e Antropologia na recuperação dos caminhos que levaram a construção dessa música,
especialmente no Brasil.
CARBONARI, María Rosa. (Universidad Nacional de Río Cuarto - Argentina)
Movimiento espacial y transfiguración conceptual. Historia de unafrontera colonial.
El concepto de frontera fue variando en el tiempo tanto como las concepciones teóricas
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subyacentes de la historia. Desde una dimensión político-militar de ocupación territorial
que acompafió la "historia batalla" se pasó a un enfoque económico-social que la
entendía como un área de ti erras libres en continuo receso junto aI avance de la
colonización. Estas posiciones, sin embargo, mantuvieron, en común, un fundamento
expansionista legitimador. Posteriormente, dentro de nuevas perspectivas
historiográficas, el concepto se centró en una dimensión antropológica que muestra
los espacios fronterizos compuestos por "horizontes culturales" disímiles. Así esta
mirada se destaca por los análisis de las relaciones inter-étnicas. Ahora, cuando se
busca explicar la frontera, si bien se puede dar prioridad a una de estas dimensiones la política, la económico-social o la cuItural-, es la fusión de las mismas la que muestra
la complejidad deI proceso fronterizo en su mayor expresión. Desde tal perspectiva,
pretendo explicar que la región dei río Cuarto se constituyó como frontera militar
defensiva para el dominio espanol en América, como asentamiento y poblamiento
hispano, espacio de nexo comunicacional entre regiones de la economía colonial y
también como punto de interacción -en conflicto, tensión y armonía- entre etnias
diferentes: hispano-criollos e indios.
CARDOSO, Claudira do Socorro Cirino. Alianças e/ou Coligações do Partido de
Representação Popular de 1958 e 1962: critérios de formaçãolconsolidação e
repercussão no interior do partido. A partir de 1945 com o desmantelamento do
Estado Novo, que ocorreu através da conjugação de fatores políticos externos e internos,
teve impulso o processo de democratização no Brasil. A Lei Agamenon que estabeleceu
a reestruturação partidária, levou a um rearranjo das forças políticas, dando origem a
partidos com características nacionais. Uma das conseqüências desse processo, é o
aparecimento de alianças e/ou coligações no cenário político. Existem alguns estudos
sociológicos que demonstram o crescimento contínuo das alianças e/ou coligações, no
período 45/64. Apesar da crescente importância desse fenômeno no processo político
eleitoral, seu estudo ainda é pouco desenvolvido, principalmente se levarmos em
consideração os chamados "pequenos partidos". O trabalho que pretendemos
desenvolver é um estudo das alianças e/ou coligações efetivadas pelo Partido de
Representação Popular realizadas no Rio Grande do Sul, na disputa pelo Governo do
Estado, onde em 1958 coligou-se com o Partido Trabalhista Brasileiro, e em 1962 com
a Ação Democrática Popular. Nosso objetivo é verificar os critérios utilizados para a
formação destas "diferentes" alianças e/ou coligações num espaço tão curto de tempo
e a forma como estas foram construídas e consolidadas no interior do partido.
CARDOSO, Heloisa Helena Pacheco. Desenvolvimento para quem? Os anos 50, o
projeto de industrialização e o tema da reforma agrária. Os anos 50, no Brasil, se
caracterizam pelos esforços para implantação de um projeto industrializante e
intervencionista, justificado na necessidade de busca do progresso social e do bemestar da população. O Plano de Metas do governo J.K., priorizando energia e transportes
e indústrias de base, relegou agricultura e pecuária. O governo não possuía uma política
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agrícola que atingisse as características básicas da nossa estrutura fundiária e o tema
da reforma agrária ganha dimensão. A Declaração de Belo Horizonte, fruto do primeiro
Congresso Nacional de Lavradores, realizado em Belo Horizonte, em novembro de
1961, ressalta o monopólio da terra e a exploração camponesa e preconiza a reforma
agrária radical como a única medida capaz de efetivar o bem-estar dos trabalhadores
rurais.
CARDOSO, Heloisa Helena Pacheco. Tramas do cotidiano - as relações sociais em
Minas Gerais nos anos 50. A complexidade das relações sociais e a diversidade da
classe trabalhadora são características do século XX que estão intimamente relacionadas
com a trajetória dos trabalhadores brasileiros nos últimos decênios. Em Minas Gerais,
a configuração social dos trabalhadores ao longo dos anos se fez através de sucessos
e fracassos, de aceites e recusas, de resistências e cooperações. Convergências e
divergências marcarão a convivência entre governo, empresários e trabalhadores no
Estado nos anos 50, quando um projeto de industrialização conclamava a união de
todos para o "engrandecimento de Minas", visto como sinônimo de desenvolvimento
econômico e fundamento do progresso social. Enquanto, do ponto de vista do governo
e dos empresários, justiça social, liberdade de iniciativa e valorização do trabalho
funcionavam como princípios justificadores e perpetuadores das relações sociais
capitalistas, a atuação das organizações sindicais oscilava entre movimentos grevistas
e aproximação com o Estado e com o empresariado, como formas de expressão das
reivindicações operárias.
CARDOSO, José Fábio Barreto Paes. O resgate de aspectos culturais da história de
Canudos através da música e poesia populares. Nesta palestra-recital, pretendo resgatar
aspectos culturais de CANUDOS através de composições do cancioneiro popular,
sejam originárias da região ou não, entre elas as do domínio público ou de compositores
de outras localidades que tematizam a Guerra de Canudos. A CANUDOS que abordarei
tem uma perspectiva histórica representada pelos poetas e cantadores nas principais
festividades que revi vem um passado de cem anos, banhado de sangue e pela utopia de
fraternidade plantada na comunidade de Belo Monte, fundada por Antônio Conselheiro
em 1893. A música e a poesia refletem a memória de um povo transcendendo os tempos,
possibilitando dessa forma a reconstrução histórica dos mesmos.
CARDOSO, Luceleide Costa. (UNICID) Imaginário político de 64: memória e
historiografia. A pesquisa visa compreender o imaginário político acerca do regime
de 64 a partir das múltiplas representações do suceder histórico, articulando a produção
acadêmica com a produção memorialística. Esta vasta literatura que aborda o golpe de
64 e seus desdobramentos é composta por diferentes visões, versões e ficções
caracterizadas pela fusão do discurso analítico com o rememorativo. Os historiadores
se utilizam da memorialística para sustentar suas teses e interpretações sobre o regime
e/ou os memorialistas se utilizam da produção acadêmica para confirmarem sua versão
sobre fatos ou repudiá-la como uma leitura "fiel" dos acontecimentos que vivenciaram
ou de que foram sujeitos.
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CARDOSO, Maria Tereza Pereira. (FUNREI) Localização e mapeamento dos
acervos documentais de campanha e região. O presente trabalho tem como objetivo
apresentar os resultados de pesquisa do projeto Localização e Mapeamento dos Acervos
Documentais de Campanha e Região. O primeiro mapeamento e catalogação de
documentos realizou-se no Acervo da Cúria Diocesana de Campanha, um dos arquivos
mais completos e bem conservados. Trata-se de um acervo bastante significativo que
compreende vários tipos de registros paroquiais (batismo, crisma, casamento, óbitos,
processos matrimoniais, li vros de irmandades, tombos, entre outros) para várias cidades
do Sul de Minas, compreendendo os séculos XVIII, XIX e XX. Também fazem parte
do acervo cerca de 1000 inventários e livros de atas da Câmara. Para a catalogação dos
documentos elaborou-se uma ficha considerando vários campos que possibilitam sua
localização no acervo, descrição do tipo de informação constante em cada registro,
estado de conservação, entre outros. Além da elaboração de instrumentos de pesquisa
o presente trabalho aponta as inúmeras possibilidades de estudos sobre a história social,
econômica e cultural do Sul de Minas.
CARDOSO, Maria Tereza. O avesso da ordem. Este trabalho busca apresentar uma
leitura das fontes criminais pertencentes ao Museu Regional de São João del-Rei,
correspondentes ao século XIX, apontando as possibilidades de pesquisas que elas
sugerem. A análise pretende abordar aspectos convergentes entre algumas investigações
realizadas com fontes semelhantes, indicando a existência de padrões de criminalidade
que se mantêm e que avalizam as interpretações que relacionam crime e cotidiano e
que permitem ao pesquisador, apesar das dificuldades interpostas por este tipo de fontes,
aproximar-se das tensões e dos conflitos cotidianos existentes entre homens livres
pobres e escravos, na multiplicidade que esses termos contêm, para abordar as
concepções de direito e de crime que dão signficado às ações realizadas por esses
atores sociais.
CARLAN, Cláudio Umpierre (UFF) O poder legitimado. Um estudo das
representações ideológicas romanas através de uma análise das fontes numismáticas
de Constância li. A presente pesquisa faz parte de um projeto de dissertação de mestrado
que visa analisar, por meio de uma leitura semi ótica, a propagação da ideologia imperial
romana durante o governo de Constâncio II (337-361), através das representações
contidas nas numárias cunhadas por ordem do Imperador durante este período. O
objetivo desta comunicação é demonstrar como era realizado este processo de
aproximação dos diversos pontos fronteiriços do Império, tendo a moeda como um
papel fundamental de legitimação do poder público/pessoal de Constâncio.
CARMO, Sônia Irene Silva do. Sujeito do discurso e sujeito social: uma abordagem
interdisciplinar. Buscando incorporar a análise do discurso às investigações históricas,
rediscuto a questão do sujeito, pensado como elemento de mediação entre discurso e
sociedade. O discurso é concebido aqui como dimensão da realidade social e histórica,
na qual múltiplos sujeitos estabelecem entre si diferentes formas de relacionamento
social. Partindo do pressuposto de que as representações que esses sujeitos fazem de si
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próprios e das relações sociais em que estão envolvidos encontram expressão no
discurso, a análise desses discursos permitirá reencontrar tais representações nas
imagens construídas por esses sujeitos, no próprio discurso.
CARNEIRO Jr, Renato Augusto (UFPR) Igreja e política: estratégias de participação
no Paraná (1952-1959) Na primeira metade do século XX, a Igreja Católica rendia-se
em todo mundo ao poder temporal dos governos nacionais. Buscou, no entanto,
continuar influindo na condução dos rumos dos governos constituídos, seja através da
influência direta da hieraquia junto aos governantes, seja através de movimentos e
partidos junto aos leigos e à opinião pública. No Brasil, estas práticas tiveram seus
momentos de maior ou menor importância a partir da separação entre a Igreja e o
Estado, em 1891, e da perda de seu status de religião oficial.Este estudo se propõe a
analisar as idéias e as estratégias de participação da Igreja Católica na política brasileira,
em especial a Liga Eleitoral Católica - LEC, que funcionou em duas situações distintas:
a primeira logo após a Revolução de 1930, funcionando de 1932 a 1937 e a segunda,
na década de 50, entre os anos de 1952 a 1959. Neste último período será enfocado o
caso específico do Paraná e as duas eleições de Ney Braga, a primeira para a Prefeitura
Municipal de Curitiba e a segunda para o Governo do Estado. Desta forma, serão
analisados: o papel da Igreja Católica no contexto sócio-político brasileiro dentro dos
períodos enfocados; a influência da doutrina social da Igreja no comportamento dos
políticos e da sociedade brasileira e o papel da hierarquia e dos leigos frente aos
problemas sócio-políticos colocados no século XX, no Brasil.
CARNEIRO, Elizabete Barbosa. Importância da preservação. Apesar do descaso
de nossa autoridades, como também o descompromisso da nossa população brasileir.a,
ainda há pessoas preocupadas com a preservação da Memória Histórica. Cientes de
que precisamos lutar pela conservação e valorização do patrimônio existente e que
nesta luta, conscientizaremos mais pessoas pela sua continuidade, para não deixar
desaparecer seus vestígios históricos, tanto da região, como do país. Tomamos como
ponto de partida, Montes Claros, cidade norte mineira de grande potencial histórico,
político e econômico executamos nosso trabalho a partir do seu "Cartão Postal" o Alto
do Mirante Morrinhos, "Capela dos Morrinhos" construída no século XIX, por volta
dos anos 1884 e que vem demonstrando como é importante a preservação histórica.
CARNEIRO, Glauco (UERJ). "Tropicália": questão de método. O movimento"
Tropicália " foi um dos mais fortes acontecimentos culturais do fim da década de 60.
Gestada no conturbado ano de 1968, e já no 3D" ano de sua ocorrência tem provado
hoje a rememoração e interpretação de seu significado. Fenômeno da cultura de massa,
mas lido intertextualmente com os acontecimentos políticos brasileiros e estrangeiros,
utilizada como acontecimento projetivo da tradição literária e cultural, " Tropicália "
quase sempre é discutida fora de seu contexto original, que é o do fenômeno de criação
massiva, e , portanto, ligado às regras e motivos do mercado. É intenção aclarar a
necessidade de estabelecer parâmetros de conhecimento e enfoques que permitem
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conciliar a poética intríseca do movimento alusio com as circunstâncias políticas que
lhe deram vez.
CARNEIRO, Henrique Soares. (UFOP) Guilherme Piso e Jorge Marcgrave: o saber
indígena e os naturalistas europeus. Os primeiros naturalistas a sistematizarem uma
descrição da fauna e da flora do Brasil foram o holandês Guilherme Piso e o alemão
Jorge Marcgrave, durante o governo de Maurício de Nassau no Nordeste brasileiro. A
eficácia superior da arte médica indígena em relação à praxe da Medicina européia
levou a que ela fosse adotada até mesmo pelos soldados holandeses no Brasil. Guilherme
Piso, reconhecendo o valor do saber indígena dedica-se a tentar compilá-lo. O seu
trabalho de pioneirismo etnobotânico o inscreve numa vertente experimentalista da
ciência moderna que informa-se junto às culturas indígenas americanas. Esta exposição
visa expor os debates sobre a natureza dos processos de encontros entre culturas
enfocando o exemplo dos naturalistas europeus no Brasil do século XVII.
CARNEIRO, Henrique Soares. (UFOP). Carl Lineu, a botânica e a sexualidade
humana: um debate so século XVIII. A classificação botânica proposta por Carl Lineu
no século XVIII foi exposta com metáforas sexuais extraídas d n ('()mportamento
humano. Por essa razão, a botânica Iineana sofreu acusações de úuscenidade. Esta
comunicação visa investigar os impactos culturais da botânica moderna, enfocando
particularmente a influência de Lineu na Europa e suas possíveis repercussões no Brasil.
CARNEIRO, Juliana da Silva Pinto. A memória e a história oral: comunistas e
espíritas constroem um mito. 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
mitológica, existente hoje a respeito de Nina Arueira,jornalista e militante comunista,
que viveu na cidade de Campos-RJ, na década de 1930. Ao morrer, aos 19 anos de
idade, no auge de sua atividade política e intelectual, ela passa a ser a personagem
principal de dois projetos (comunista e espírita) que disputam a "posse sobre sua
memória" e constroem um discurso mitológico a seu respeito. A História Oral e
conceitos como "memória dividida" (Alessandro Portelli) e construção de identidade
(Michel Pollack) têm contribuído de maneira significativa para a leitura do significado
dos discursos concorrentes e para a compreensão das lógicas que orientam cada um
destes projetos.
CARNEIRO, Regina Célia Lima. Mulheres criminosas no interior paulista. O projeto
de construção do modelo de mulher ideal aprimorou-se, no Brasil, com o advento da
República. Para que a nova sociedade constituída em torno do projeto republicano,
voltado para a ordem, realizasse seu intento, uma cruzada de moralização congregou
diversos setores da classe dominante: médicos higienistas e sanitaristas, industriais,
pedagogos, religiosos e juristas. Este modelo preconizava para as mulheres o cultivo
das virtudes burguesas: "boa educação", religiosidade, docilidade, submissão e total
devotamento ao lar. Mas as pesquisas relativas aos processos- crime em que as mulheres
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atuaram como criminosas evidenciaram que a influência dos discursos normativos
alinhados com a ordem republicana, não ressoaram com a persuasão necessária para
modificar o comportamento feminino nas classes menos destituídas da população.
Violentas, as mulheres mataram, roubaram e se prostituíram. Demonstrar de que maneira
as mulheres ignoraram as fronteiras da ordem e de como foram julgadas
institucionalmente é o objetivo da apresentação deste trabalho.
CARRETEIRO, Rosane Oliveira. (PPGACP/UFF) Sobre manicômios e prisões.
Neste trabalho analiso categorias que informam sobre o campo psiquiátrico-forense a
partir de etnografia realizada em um manicômio judiciário, instituição onde se
encontram profissionais especialistas em psiquiatria e em segurança pública, cujas
funções são tratar e manter presos, cerca de uma centena de homens classificados pela
medicina e pelo direito como perigosos para o convívio social fora daqueles limites.
Tal discussão está inserida em minha dissertação de mestrado, defendida no Programa
de Pós-Graduação em Antropologia e Ciência Política da Universidade Federal
Fluminense, intitulada "A Loucura no Manicômio Judiciário: a prisão como terapia, o
crime como sintoma, o perigo como verdade".
CARVALHO FILHO, Silvio de Almeida. (UERJ/UFRJ) Fronteiras sociais: negros
e brancos na Angola de Pepetela. Análise, na obra literária de Pepetela, um dos maiores
escritores angolanos, da polifonia sobre as fronteiras sociais entre brancos e negros
em Angola, na segunda metade do século XX, estabelecendo as continuidades e as
rupturas nas relações interétnicas não apenas durante a crise do colonialismo português,
mas também no novo Estado Nacional independente. Neste relacionamento interétnico,
acha-se em jogo o poder de impor uma visão de mundo, delimitando ou rompendo as
fronteiras sociais naturalizadoras das relações de dominação/subordinação,
concretizando-se desse modo uma concepção de nação. Demonstra-se através desta
práxis teórico-metodológica como um texto literário pode tornar-se uma rica fonte
sobre as relações interétnicas, aprofundando-se os vínculos entre história e literatura.
CARVALHO Jr, Almir Diniz de. Do índio imaginado ao índio inexistente (A
construção da imagem do índio na viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira).
Em 1783, saiu de Portugal a primeira expedição de um naturalista organizada pela
Coroa, com fins eminentemente científicos, em direção a sua maior colônia ultramarina
- o Brasil. Chefiada pelo naturalista baiano Alexandre Rodrigues Ferreira, essa
expedição percorreu durante 9 anos parte da região amazônica - os atuais estados do
Pará, Amazonas e Mato Grosso. Embora não tendo tido seus dados publicados, reuniu
uma grande quantidade de relatos, desenhos, aquarelas e diversos objetos indígenas,
ainda hoje acompanharam Rodrigues Ferreira ( Joaquim José Codina e José Joaquim
Freire ), e os relatos do naturalista - buscando perceber essa relação na produção de
enredos imagéticos sobre os índios. A abordagem desse material iconográfico quer
demonstrar uma visão em mutação dos indígenas na Viagem Filosófica de Alexandre
Rodrigues Ferreira em função da experiência do contato interétnico .preservados.
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CARVALHO Jr, Francisco .. Lembrar e confrontar memórias: uma narrativa. Numa
perspectiva benjaminiana de desfragmentação dos indivíduos na modernidade,
procuramos problematizar a possibilidade de estabelecermos um diálogo via
confrontação de memórias através da narrativa. Para a elaboração de tal narrativa que
expõe a história de vida e constatação de identidades étnicas, no caso, por exemplo, de
comunidades determinadas como a judaica, a desfragmentação não somente aparece
em termos de indivíduos- " sou judeu e brasileiro ", "sou judeu e polonês ", como na
própria comunidade - judeus sefaraditas e asquenazitas. Além disso, no caso de judeus
imigrantes, tal narrativa, além de ser pontuada por uma história, ousaria dizer, "em si"
e "para si", pontua-se, também, por uma" história por fazer" no sentido de estar em
desenvolvimento formas e maneiras de inserção social que, certamente, imprimem
marcas na narrativa de tal identidade. Constatá-las significa apreender um momento
da relação dialética que permeia o processo histórico onde tais indivíduos e/ou
comunidades estão inseridos.
CARVALHO NETTO, Tania Maria de Castro. Elites discriminadas: a participação
de mulhes na Universidade. A comunicação pretende demonstrar através de dados
qualitativos e quantitativos, a participação das mulheres nas diferentes áreas do saber,
que compõem a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se do desdobramento
de um capítulos da tese de doutoramento da autora e visa aprofundar, atrvés destes
dados, as permanências e/ou mudanças ocorridas no interior da universidade locus da
pesquisa onde a questão de gênero permanece latente, embora a inserção de mulheres,
nas diversas carreiras, tenha se intensificado nos últimos anos.
CARVALHO, Alessandra. "1984: O Fim da Ditadura Militar - civis e militares na
batalha da transição". No estudo da transição do regime militar brasileiro, a atenção
dos pesquisadores tem se concentrado em dois pólos principais. De um lado, colocamse os estudos sobre a atuação dos militares, vistos como os vetores principais da
transição, perspecti va extremamente rica pois ressalta o papel central que estes agentes
desempenharam na abertura. Um segundo conjunto de estudos situa-se em posição
contrária. No lugar dos generais, concentra-se nos inúmeros movimentos sociais de
oposição que surgiram a partir do final dos anos 70 e alcançaram grande repercussão
nos primeiros anos da década seguinte. Assim, o fim do regime militar se deveria à
mobilização crescente de distintos setores sociais; teria sido, então, destruído por fora,
pela força da sociedade civil organizada. Neste trabalho, propomos o estabelecimento
de um diálogo que permita conjugar as duas interpretações numa análise capaz de
considerar tanto a capacidade de controle militar sobre o processo de transição como
os desafios que lhe foram colocados. Em outras palavras, defendemos que a força e o
poder que os militares apresentaram durante a abertura não se deveram apenas à
dinâmica dos elementos internos à corporação militar, mas esteve sempre em estrita
relação com os grupos sociais, seus interesses e demandas.
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CARVALHO, Alessandra. Democracia e Estado: uma análise da transição do Estado
Novo em 1945. O período da história brasileira compreendido entre o fim do Estado
Novo em 1945 e o golpe militar de 1964 é conhecido como o "interregno democrático",
durante o qual as instituições e métodos democráticos funcionaram com regularidade.
Nesta democracia, o Estado/poder executivo ocupava uma posição de destaque pois
concentrava poderosos mecanismos de regulação das relações sociais - principalmente
na regulação das relações trabalhistas e na intervenção direcionada na economia. Esta
hipertrofia do Estado central tornou-o objeto de incessantes disputas entre os grupos
sociais, acarretando o surgimento de grandes tensões entre os diversos atores políticos
que conduziram a conjunturas altamente traumáticas - o suicídio de Getúlio Vargas
em 1954, a contestada e atribulada posse de Juscelino, a eleição e renúncia de Jânio e,
por último, a posse e a deposição de João Goulart em 1964. Nossa exposição busca
analisar o desenvolvimento destes conflitos na transição, principalmente durante o
ano de 1945 pois ali já podemos encontrar colocadas as questões que mobilizaram as
disputas da arena política brasileira entre 1945 e 1964.
CARVALHO, Alessandra. Montanha e memória: a construção de uma identidade
cultural no Marumbi. Ao se perguntar a uma montanhista porque ele escala uma
montanha, não raramente a resposta é simples: porque ela está ali. As montanhas sempre
estiveram ali, mas foi preciso milhares de anos para que o homem criasse e estabelecesse
uma relação com elas, e mais, fundasse uma cultura de montanha. No Marumbi, aqui
objeto de estudo, quando se caminha por seus vales, seus cumes, suas cristas, o escalador,
por vezes, é invadido por uma sensação de vazio, como se fosse a primeira vez que
alguém estivesse passando por aqueles caminhos. É a sensação do sublime e do
maravilhamento. Outras vezes, o que era esquecimento dá vazão a uma memória comum,
rememora-se histórias de outras pessoas que ali estiveram, histórias de outras gerações
distintas e distantes que se fazem repentinamente presentes. Neste 'sentido, o que se
pretende explorar é como se constrói essa cultura de montanha e como ela vem
sobrevivendo e se desenvolvendo nos diferentes momentos da nossa história.
CARVALHO, Alexsandro Donato. Fronteiras: literatura e ensino de história. A
presente comunicação tem por objetivo apresentar uma proposta de trabalho que resultou
no livro: As aventuras de Qfto e Açaí na cidade de Frederica. Uma obra de equipe
que, partindo de um tratamento interdisciplinar, busca articular o conhecimento do
espaço e do tempo, fundamental para a criança. Inicialmente voltado para a primeira
fase do ensino fundamental, pois sabemos da dificuldade do ensino de História e
Geografia nesta fase, o livro é uma tentativa de aproximar do cotidiano dessas crianças
o ensino dessas disciplinas, fugindo ao tradicionalismo da "decoreba". O livro é uma
releitura de um dos mais importantes documentos - Descrição Geral da Capitania da
Paraíba - sobre a Capitania da Paraíba quando da presença dos holandeses. O "relatório
Herckmans" foi escrito em 1639 por Elias Herckmans, então diretor da Capitania da
Paraíba, representante da Companhia das Índias Ocidentais. A partir de um trecho do
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relatório, criamos uma história vivida por duas crianças (dois meninos: um holandês e
um índio). Nesse trecho do relatório, Elias Herckmans descreve a cidade de João Pessoa,
que à época chamava-se Frederica. A nova leitura deste documento, não é tão somente
dirigida as crianças da primeira fase do ensino fundamental, mas por todos aqueles
que queiram conhecer um período pouco estudado da história da Paraíba.
CARVALHO, Antonio Carlos Duarte de. Nas fronteiras do conhecimento: visões e
representações a respeito das práticas de curandeirismo em São Paulo nas décadas
de 1930 e 1940. Esta comunicação apresenta as visões e as representações existentes a
respeito das práticas de curandeirismo, em São Paulo nas décadas de 1930 e 1940.
Através da análise de artigos de revista, jornais, livros e documentação que consta de
processos crime, onde médicos, intelectuais, advogados, promotores e juizes se
expressaram a respeito das práticas de curandeirismo, busca-se identificar qual era a
visão que se tinha a respeito delas, bem como as soluções apontadas para se obter a
repressão e mesmo a extinção das mesmas.
CARVALHO, Antonio Carlos Duarte de. O Historiador e o documento judiciário:
análise de um processo-crime movido contra um "Médium Célebre" em São Paulo
na década de 1940. Nesta Comunicação, abordo as possibilidades da pesquisa com as
fontes do judiciário, e em especial com os processos-crime, a partir da análise da
documentação que consta de processos movidos contra o médium Carmine Mirabelli,
em São Paulo nas décadas de 1930 e 1940. Objetivamos demonstrar a riqueza desta
documentação quando se trata de realizar um trabalho na área da História Cultural,
sem no entanto deixar de apontar os eventuais perigos que esta documentação apresenta
ao historiador.
CARVALHO, Carlos Henrique de. A crise urbana: reinterpretando um antigo debate.
A chamada crise urbana, na ótica do Estado e demais segmentos da classe dominante
tem merecido um tratamento que procura restringir o problema a fatores conjunturais
e externos às suas reais causas - uma crise de crescimento e planejamento da estrutura
urbana. Portanto, não levam em conta que para se buscar explicações para a crise
urbana, tem-se, necessariamente, de entender como se dão no espaço da cidade as
relações de produção e atuação dos mais diferentes agentes sociais na busca de condições
que garantam, não só as condições gerais de produção capitalista, mas a própria
reprodução destes vários agentes sociais. Daí, se esquecem tais explicações de que a
crise urbana se origina no modelo de acumulação e nas formas de atuação destes agentes
sociais, que se dão de modo contraditório e competitivo, com base em lutas, conquistas
e divergências dos diferentes interesses de que estão imbuídos tais agentes.
CARVALHO, Carlos Henrique de. A expansão do ensino no triângulo mineiro na
Primeira República: análise dos periódicos educacionais. Na esteira das mudanças
de enfoque oriundas da historiografia francesa contemporânea, na qual alargou-se a
interpretação do passado, para além da análise dos aspectos econômicos e macrosociais, através da incorporação de estudos dos aspectos culturais, particulares e
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singulares, está emergindo uma História educacional atenta não apenas aos elementos
macro-societários, mas também às especificidades advindas do regional e do local. O
presente estudo procura analisar as especificidades do discurso educacional em
Uberlândia na segunda década desse século, através de periódicos direcionados a
educadores, como também de jornais que veiculavam notícias sobre a educação, pois
esta mesma imprensa, especializada ou não, desempenhou um papel pioneiro na
propagação do ideário republicano no campo educacional da cidade. São justamente
estes aspectos, pouco explorados pela História da Educação, que analisamos durante
o desenvolvimento de nossa investigação, isto é, buscamos nos periódicos e nos jornais
as iniciativas locais no campo educacional e, como já colocamos anteriormente, a sua
tentativa de consolidar o republicanismo na cidade, no momento em que a oração foi
substituída pelo hino nacional no interior do espaço escolar. Todas essas transformações
estão expressas nas reportagens dos jornais e nas revistas especializadas, que captaram
e fixaram para a posteridade as metamorfoses relativas à educação vivenciadas pelo
país no período que trabalhamos.
CARVALHO, Carlos Henrique de. Os submundos das cidades: a realidade do menor
abandonado. Esta pesquisa objetivou estudar a problemática do menor no espaço
urbano, no período compreendido entre 1980 a 1995 no qual analisamos o seu
comportamento na esfera social, isto é, como ele reage à sociedade que o nega ao
considerá-lo como sendo um "corpo estranho" a ela. Tal reação se materializa nos atos
infracionais (furtos, roubos, uso de drogas, roubos, uso de drogas, entre outros) contra
aquela que lhe deu vida. Este estudo também buscou compreender os mecanismos que
os poderes constituídos de Uberlândia lançam mão para construir a imagem do menor
infrator como forma de dissimular as contradições presentes na sociedade uberlandense.
Para tanto fizemos levantamentos dos processos-crimes sobre os menores. Como
também das Atas da Câmara Municipal, dos Arquivos dos Jornais e realizamos ainda
entrevistas com autoridades que estão envolvidas com a problemática do menor,
procurando trazer à tona a sua verdadeira situação no espaço urbano.
CARVALHO, Gissele Viana. Simpósio de plantas medicinais: levantamento e
organização de fontes documentais. Apresentaremos aqui o processo de levantamento
dos documentos referentes aos Simpósios de Plantas Medicinais do Brasil, que em
geral constituem-se como Cadernos de Resumos dos trabalhos apresentados nos eventos.
De 1967, ano que foi realizado o r Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, até
1998 ocorreram 15 simpósios. Os dados relativos a estes eventos foram localizados
nas bibliotecas de várias instituições e mesmo em arquivos particulares. As informações
foram agrupadas e reorganizadas em tabelas e gráficos proporcionando uma análise
por meio de dados estatísticos, buscando identificar, inicialmente, os núcleos de
pesquisas das instituições que se dedicam à esse campo de investigação e os membros
que os constituem, assim como as linhas de investigação criadas ao longo do período
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trabalhado. Mapear esses 15 simpósios extraindo deles dados estatísticos que contribuam
para um maior conhecimento do desenvolvimento desse campo de pesquisa - plantas
medicinais - é o objetivo desse trabalho.
CARVALHO, Héllen Batista. (UFGO) Agora e na hora da 1I0ssa morte. A presente
comunicação visa divulgar os resultados obtidos na pesquisa realizada no Cemitério
Santana, primeiro campo santo da cidade de Goiânia-GO. Através da analise da cultura
material e da iconografia tumular, dentro da perspectiva de uma história social, serão
apresentadas algumas questões ligadas ao comportamento sócio-cultural do goianiense.
A ocupação do espaço funerário e sua relação com a ocupação do espaço social será
também enfocado de forma a demonstrar como se dão as relações de poder nesta
sociedade e de que forma elas estão presentes no interior do Cemitério Santana
caracterizando permanências e transformações, continuidades e descontinuidades em
relação à sociedade goianiense.
CARVALHO, Héllen Batista. (UFGO) Cultura material e vida cotidiana fIOS sítios
de agricultura no Julgado de Santa Cruz de Goiás 1I0S séculos XVIII e XIX. Nesta
comunicação pretende-se fazer algumas considerações sobre o estudo do cotidiano de
grupos domésticos, tendo como fonte a cultura material exumada de refugos domiciliares
de sítios arqueológicos rurais pesquisados no município de Santa Cruz de Goiás, um
dos núcleos de povoamento mais estáveis do período da exploração do ouro em Goiás.
Tais vestígios materiais encontrados nestes sítios, aliados às fontes escritas (relatos de
viajantes, inventários, códigos de postura, etc.), constituem elementos altamente
elucidativos para a compreensão das relações sócio-econômicas e comportamentos
culturais de uma parcela da sociedade goiana colonial pouco mencionada pela
historiografia regional: as famílias que se fixaram e se dedicaram à produção agrícola
para o abastecimento dos arraiais mineradores.
CARVALHO, João do Prado Ferraz de. (PUC/SP) As classes populares na história
da educação brasileira: uma análise da produção discente do I ESAE. A historiografia
da educação brasileira resultante da produção discente dos programas de pós-graduação
em educação, entre os anos de 1972 e 1995, teve como um de seus objetos de pesquisa
as classes populares. A análise dos dados levantados sobre essa produção permite
afirmar que esses grupos sociais foram tema de grande importância nessa produção.
Após constatar a importância que as classes populares assumem na produção acima
aludida, toma-se natural indagar sobre a forma como esses grupos aparecem, ou melhor,
procurar entender o tratamento que a produção analisada dispensou à esta temática e a
imagem de classes populares que daí resultou. Na impossibilidade de se trabalhar com
toda a produção classificada como História da Educação Brasileira, optou-se pela
produção de um programa em específico onde o tema foi objeto de pesquisa de
fundamental importância. Assim, a produção discente do Instituto de Estudos Avançados
em Educação da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, entre os anos de 1982 e
1994 foi submetida a análise em busca do tratamento dispensado às classes populares
e a imagem desses grupos daí resultante é apresentada neste texto.
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CARVALHO, Marcos Rogerio Ribeiro de. Imagens da ordem: considerações sobre
as fotografias de Congregados Marianos da década de 30 existentes no Arquivo da
Cúria Metropolitana de São Paulo. O objetivo desta comunicação é realizar algumas
reflexões sobre as potencialidades da documentação fotográfica de acervos
institucionais, no caso, o acervo fotográfico do Arquivo da Cúria Metropolitana de
São Paulo, para a elucidação de inúmeros aspectos da sociedade no passado. Para
tanto, elencou-se uma série de imagens da década de 30 que retratam concentrações de
grupos de Congregados Marianos em vários locais da cidade de São Paulo. Na análise
dos conteúdos destas fotografias é possível ver a reiteração de alguns elementos, como
ordem, hierarquia, volume, o que permite estabelecer algumas inferências sobre idéias,
valores e crenças que permeavam estas produções na época. Procura-se pensar no
fotógrafo como agente ativo na construção e disseminação de um pensamento que é
expresso através dos signos visuais existentes nas imagens, daí a possibilidade de sua
leitura. De outro lado, tenta-se relevar a importância do estudo destas imagens do
passado para a compreensão de aspectos que não podem ser abordados através de
outros tipos de documentos. A pesquisa sobre o documento fotografico, por suas
características próprias, aponta novas abordagens, novos problemas e novos olhares
para questões que interessam a História.
CARVALHO, Marcos Rogerio Ribeiro de. Pratos, xícaras e tigelas: um estudo de
arqueologia histórica em São Paulo, séculos XVIII e XIX - resultados finais. Em
comunicação anterior, discorreu-se sobre as potencialidades das louças arqueológicas,
enquanto restos de cultura material, para a compreensão de diversos aspectos
relacionados às sociedades do passado, com base nos materiais escavados de três sítios
arqueológicos históricos, localizados na região central de São Paulo: os sítios Solar da
Marquesa, Beco do Pinto e Casa n° 1. A presente comunicação tem por objetivo apontar
as contribuições e os problemas surgidos na realização da referida pesquisa e discorrer
sobre os principais resultados alcançados. Aqui, a Arqueologia Histórica, como campo
da ciência que faz uso dos vestígios materiais para a compreensão do homem do passado,
é vista como possibilitadora de uma infinidade de novas abordagens, pois faz uso de
documentos com características diversas, conjugando vestígios arqueológicos,
documentos escritos e iconográficos, com o intuito de produzir conhecimento.
CARVALHO, Marcus J. M. de. (UFPE) A "república dos Afogados": a volta dos
liberais depois da Confederação do Equador. A derrota da Confederação do Equador
e a repressão que a sucedeu teve um profundo impacto sobre a política pernambucana.
A posição da corte ficou marcada, mesmo depois de pacificada a província, ao ser
nomeado Presidente o desembargador que havia conduzido o inquérito. Todavia,
paulatinamente os desdobramentos políticos na corte, o contexto internacional e as
vicissitudes econômicas por que passava o país, levaram a coroa a rever suas relações
com setores das elites locais em diversas províncias, inclusive Pernambuco. Os atritos,
negociações e conflitos entre a Corte e os representantes provinciais na Câmara iriam
desaguar na queda de Pedro em 1831. As eleições de 1829 no Recife representam a
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volta dos liberais históricos à arena política. Pela primeira vez, com a província em
paz, fala-se abertamente nos jornais dos excessos centralistas da política bragantina.
As alianças locais são revistas, e os eleitores são chamados a se manifestarem em meio
intensa agitação, que traz novamente à tona, embora que sob novos parâmetros, a
discussão sobre as relações entre a corte e as províncias. A análise deste período ajuda
a desvendar os nexos entre 1817, 1824 e a Praieira, em 1848. (MR)
CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Tradição republicana brasileira: André
Rebouças. O monarquista André Rebouças, paradoxalmente, representa uma vertente
do republicanismo brasileiro que interessa à discussão contemporânea. Os temas da
participação política e da democratização da terra constituem o lastro da reflexão
republicana daquele personagem.
CARVALHO, Maria Bernardete Oliveira de. (UFF) Os limites do nacionalismo e
da modernidade da burguesia brasileira. Neste trabalho direciono minha análise para
dois temas muito freqüentes no discurso de diferentes frações burguesas do Brasil: o
nacionalismo e a modernidade. Podemos identificar nos projetos políticos montados
por esses atores a significativa referência a essas questões, o que indica preocupação e
necessidade de refletir/agir sobre elas. No governo JK essas questões eram apontadas
como catalizadores sociais, políticos e econômicos; os sujeitos políticos coletivos que
hegemonizavam o Estado e o governo procuravam articulá-las ao desenvolvimento da
Nação. Assim, esses elementos transformaram-se em temas discutidos e apropriados
por toda a sociedade. As questões motivadoras de análise aqui são: o que representavam
esses temas para as frações burguesas mais representativas no momento histórico
mencionado, como eles se articulavam com o seu projeto/ação política e quais os limites
e avanços que representavam para toda a sociedade.
CARVALHO, Maristela Moreira de. (UFSC) Entre manchetes e noticias: O debate
sobre aborto em jornais e revistas (1994-1996). O aborto vem sendo objeto de
publicização nos últimos anos na mídia em geral. Em nossa pesquisa temos percebido
que seu debate na imprensa escrita brasileira tem acompanhado a tramitação dos projetos
de lei que circulam no legislativo entre 1994 e 1996 e principalmente por conta das
autorizações judiciais nos casos de anomalias fetais. A composição do debate tem sido
discutida na impresa sob a voz de "Especialistas", entre eles médicos, juristas, políticos
e feministas, que opinão sob a sexualidade feminina compondo argumentos favoráveis
ou desfavoráveis ao aborto. Neste sentido analisamos os jornais de circulação nacional
Folha de São Paulo e Jornal do Brasil, juntamente aos jornais de circulação local
DiárioCatarinense e O Estado, além das revistas Veja, 1stoÉ, Manchete e Claudia,
cada qual a sua maneira, tem dando publicidade a este debate específico no cenário
brasileiro. Através da análise destas manchetes e notícias foi possível perceber uma
imprensa ainda conservadora com relação a possibilidade de descriminilazição do aborto
no Brasil.
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Pedagogia e impresso de destinação
pedagógica: incursão nos domínios de história cultural dos saberes pedagógicos. As
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transformações que nos últimos anos vêm reconfigurando a historiografia educacional
brasileira deixam às suas margens a História da Pedagogia. Nesse processo, são
~()bretudo as perspectivas abertas e as questões lançadas pela chamada Nova História
Cultural que vêm redesenhando as fronteiras e redefinindo os métodos e objetos da
Histúria da Educação e se delineia, hoje, o campo de uma história cultural dos saberes
pedagógicos. Pretende-se discernir, na proliferação dos discursos que, no Brasil, a
partir do final do século XIX e nas primeiras quatro décadas do século XX, buscaram
legitimar-se como saber pedagógico de tipo novo, moderno, experimental e científico,
estilos distintos de configuração do campo dos saberes e das práticas pedagógicas.
São visados os discursos pedagógicos dispostos na forma de livros ou coleções que,
destinados ao uso de professores, organizam e constituem o campo dos saberes
pedagógicos representados como necessários à prática docente. A atenção sobre essas
modalidades didáticas de organização do campo da Pedagogia vincula-se, assim, ao
interesse pelas pedagogias como sistemas de regras. Regras que, regulando os discursos
pedagógicos, constituem o campo, os objetos e os objetivos da intervenção escolar,
incidindo sobre os processos de produção, difusão e apropriação da multiplicidade de
impressos de destinação escolar.
CARVALHO, Martha Maria Falcão de. "Ó abre alas, eu quero passar": mulher e
fronteiras na historiografia paraibana - 1928-1940. Na perspectiva teórica da História
dos excluídos e, inspirada na obra de Michelle Perrot, Mary Del Priore, Jim Scharpe,
Eni Mesquita, Robert Paris e outros, esta comunicação discute o Projeto PIBIC/CNPq/
NDIHR/UFPB "RESGATE HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
MULHER - PARAÍBA: 1928-1940, ou seja, da efervescência e transição dos anos 20,
ao apogeu do Estado Novo. Através dos metódos comparativo, narrativo e descritivo,
estamos utilizando fontes bibliográficas, jornais, revistas, almanaques, e etc.,
complementadas por fontes iconográficas e por depoimentos orais, objetivando a
elaboração de um Estudo Monográfico, de um Banco de Dados e de um Dicionário
das Mulheres, onde suas falas e lutas possam transpor as fronteiras da exclusão a que
foram relegadas pela historiografia dominante.
CARVALHO, Rosana Areal de. (USP) História regional e local: problemas teóricos
e metodológicos. A partir de uma revisão bibliográfica dos aspectos teóricometodológicos envolvidos na produção da história local, nos propomos expor questões
e reflexões suscitadas durante uma pesquisa em andamento com vistas à elaboração de
uma tese abordando a interiorização da economia brasileira. Nosso objeto de estudo é
a dinâmica da economia do município de Uberlândia nas décadas de 50 e 60. Nessa
pesquisa vimos identificando inflexões próprias à história local que nos possibilitam
esse debate acerca do espaço e tempo na História Local. Ao mesmo tempo que tomamos
a história nacional como uma referência, a elaboração de uma história local tem nos
permitido revisitar essa história geral observando que tal generalidade se estilhaça a
partir de uma visão das conseqüências das medidas políticas e econômicas tomadas a
nível federal ou mesmo estadual. Por outro lado, também verificamos que a inserção
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de uma região ou um local mais restrito numa divisão político-administrativa não se dá
de forma automática, ao contrário, a compreensão das relações regionais nos permite
visualizar a extrapolação dos limites dados por essa divisão. Estamos concluindo que
categorias como espaço e tempo na produção da história local adquirem outra dimensão,
própria, dada pelo movimento das relações sócio-políticas e econômicas estabelecidas
pela região.
CARVALHO, Silvia Aparecida Santos de. O ensino de leitura e escrita à época da
proclamação da República: um aspecto da relação entre educação e modernidade. O
presente trabalho tem por objetivo apresentar uma comunicação que trata da relação
entre Educação e Modernidade, à época da proclamação da República brasileira,
verificada particularmente, no debate desenvolvido no começo do século, por defensores
de diferentes métodos de ensino de leitura e escrita. Para engendrar a formação de um
homem novo, com novos valores, moderno, urbano e leitor torna-se condição
imprescindível para a constituição do regime republicano, formar cidadãos leitores,
com uma certa mentalidade, uma certa moralidade, um certo corpo de condutas
compatíveis com a vida republicana. Além de letrado, o novo homem deve estar
preparado para a nova sociedade em construção, moderna, científica, urbana, industrial,
sendo necessário abandonar os antigos valores da sociedade arcaica, escravista e agrária.
E para formar os cidadãos leitores, torna-se preocupação relevante, eleger o melhor
método pedagógico capaz de produzir o cidadão leitor. Com este intuito, desenvolvese um intenso debate no qual revelam-se divergências no modo de encaminhar a
formação republicana através do ensino de leitura e escrita. Defensores do método
analítico e defensores do método sintético disputam a preferência dos legisladores e
educadores do começo do século, munidos de cientificidade e determinados em eleger
o melhor método de ensino de leitura e escrita, capaz de formar adequadamente o
cidadão republican·o.
CASTRO, Eloah Rocha Monteiro de. Arquitetura e política cultural nos anos 30:
Moderno / Mecenato. A comunicação proposta aborda alguns aspectos da relação
entre a produção da arquitetura moderna oficial no Brasil e sua promoção através de
ações do Estado, nos anos 30/40. O modernismo ocupou um espaço institucional no
campo da cultura, fruto de disputas entre diversas concepções sobre a nação que deveria
ser construída. Neste processo em que se buscava a constituição de uma nação moderna
e de sua identidade, o Estado - através do Ministério da Educação e Saúde, na figura
do ministro Gustavo Capanema - promoveu uma série de ações no terreno da cultura
que poderiam ser compreendidas como uma versão moderna da atividade de mecenato.
O modo como foi escolhido o projeto da sede do Ministério, o episódio da encomenda
da escultura do "homem brasileiro" a Celso Antônio, ilustram procedimentos que
acabaram por determinar rumos para a arte e a arquitetura modernas no Brasil, e
consequentemente a vida profissional dos arquitetos e artistas envolvidos. Para fazer
essa abordagem o texto de Annateresa Fabris, Arte e Política: algumas possibilidades
de leitura. (Fabris, A . Arte e Política. SP: Fapesp; BH: C/Arte, 1998, pp. 7 a 17 ),
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ofereceu a chave que Hugh Trevor - Roper desenvolve no prefácio de Princes and
Artists, onde analisa as atividades de mecenato das cortes de Espanha, da Boêmia e
dos Países Baixos, entre 1517 e 1633.
CASTRO, Fernando Luiz Vale. O sertão, o mundo do folclore e história na trajetória
de Gustavo Barroso. Ao longo das duas últimas décadas vem ganhando relevo na
historiografia brasileira os estudos sobre a intelectualidade nacional. Nesse sentido,
nossa pesquisa versa sobre a trajetória intelectual do pensador cearense, radicado no
Rio de Janeiro, Gustavo AdolfDodt Barroso. Buscamos compreender a sua produção
intelectual ao longo do período que vai de 1918 a 1932, inserindo-a no contexto
intelectual da época. Salientaremos as principais questões do período marcado pela
tentati va de nossa intelectualidade em romper com os paradigmas cientificistas europeus
dominantes até a Primeira Guerra Mundial. O trabalho tem como objetivo analisar o
projeto de construção da nação brasileira elaborado por Barroso, que incluía uma
concepção de cultura de elite e de cultura popular, bem como uma certa forma de
diálogo entre elas. Portanto, história e folclore são a pedra de toque de nossa pesquisa.
CASTRO, Fernando Luiz Vale. Pensando o popular: um estudo da obra do
folclorista Gustavo Barroso. A partir de fins do século XIX, segmentos significativos
de intelectuais voltaram-se para o interior do brasil, em busca de sua cultura popular,
de suas raízes e tradições. Tratava-se de valorizar a cultura local-regional na construção
de uma identidade nacional, ou seja, de um novo conceito de brasilidade. Logo, os
estudos sobre cultura popular ganham relevo no debate intelectual brasileiro. Nesse
sentido, trabalharemos com a produção sobre folclore do escritor cearense Gustavo
Barroso, que em vastíssima obra procurou compreender os costumes do povo brasileiro,
analisando sua música, religião, festas etc.
CASTRO, Maria Inês Malta. História dos usos dos recursos naturais em Mato
Grosso: Conflitos e Ajustes. Neste trabalho, serão analisados os elementos fundamentais
que nos ajudam a compreender o processo pelo qual se instauram disputas, conflitos
e ajustes pelo acesso, uso e controle dos recursos naturais em Mato Grosso, durante as
últimas décadas do século XIX e as primeiras deste século. Frente à diversidade dos
recursos naturais existentes em Mato Grosso, diferentes grupos sociais buscam
apropriar-se deles de formas diversas e conflitantes, embasados em perspectivas e
concepções distintas sobre o mundo natural e social. A partir do último terço do século
XIX, tais disputas assumem maior visibilidade e intensidade, passando a constituir-se
num ponto crucial na vida econômica e social da região mato-grossense. Entre os
fatores que contribuem para isso, pode-se citar, entre outros, a intensificação das
atividades comerciais, a acentuada preocupação dos governos imperial ou republicano
em conhecer e ocupar áreas de fronteiras do Centro-Oeste e o crescente interesse,
tanto de nacionais como de estrangeiros, em devassar a região e conhecer suas
potencialidades.
CASTRO, Meire Cristina. Cidades: a economia informal em Ribeirão Preto (19301960). A preocupação com a história das cidades deriva das possibilidades de explicação
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dos processos de transformação do espaço e dos atores mais destacados dessas
mudanças. No que diz respeito à cidade de Ribeirão Preto (SP), a economia informal
tem papel fundamental em seu processo de transformação. Esse fato se comprova
quando se observa que Ribeirão Preto passa de maior produtor do café nacional (período
áureo do modelo agrário exportador do Brasil) a centro regional de comércio e serviços
(período atual). De acordo com dados obtidos em pesquisa nos jornais de 1930 a 1960,
percebe-se , já no início da década de 1950, um grande número de trabalhadores
informais na cidade. A exemplo desse dado, encontram-se anúncios de parteiras,
costureiras, garagistas, fotógrafos, alfaiates, publicitários, agiotas, empresários de teatro
e touradas, entregadores de jornais, verdureiros ambulantes, floristas, cabeleireiros e
professores particulares. Pode-se constatar, portanto, que a maior parte das atividades
no Setor Informal são economicamente eficientes e lucrativas, apesar de pequenas na
escala e limitadas por tecnologias simples, pouco capital e falta de vínculos com o
Setor Formal, o que pode explicar o predomínio do comércio e serviços sobre as
atividades agrícolas na cidade de Ribeirão Preto.
CASTRO, Ricardo Figueiredo de (UFRJ). O antifascismo e os intelectuais cariocas
e paulistas (1933-1935). Entre 1933 e 1935 o antifascismo contou com a importante
participação da intelectualidade paulista e carioca. Jornalistas, advogados, estudantes
e professores universitários aderiram às organizações patrocinadas pelo Partido
Comunista do Brasil (Comitê Antiguerreiro) ou pela Liga Comunista e Partido Socialista
Brasileiro de São Paulo (Frente Única Antifascista). Estas duas organizações disputaram
a hegemonia da luta antifascista realizando uma importante campanha de propaganda
através de panfletos e jornais e de agitação política por intermédio de conferências,
comícios e confrontos diretos com os integralistas. Nas últimas semanas de 1934 o
antifascismo convergiu com as tentativas de união das esquerdas e com a luta contra o
governo de Vargas e ganhou a adesão de muitos intelectuais independentes que aderiram
à Comissão Jurídica e Popular de Inquérito que se converteu num núcleo aglutinador
da intelectualidade carioca e, subsidiariamente da paulista, estabelecendo contatos
pessoais e institucionais para a formação da Aliança Nacional Libertadora, então em
andamento. A rede de contatos, profissionais sobretudo, permitiu a divulgação dos
objetivos da luta antifascista e a união dessa intelectualidade de centro-esquerda fora
dos estreitos limites da estrutura partidária dos partidos e grupos de esquerda.
CASTRO, Rosimeire A . A. Projeto Memória: imagem e som da Sercomtel S/A
Telecomunicações. Esta comunicação pretende apresentar o desenvolvimento e os
resultados de um Convênio de Cooperação firmado entre o Centro de Documentação
e Pesquisa História/Universidade Estadual de Londrina e Sercomtel S/A, empresa do
ramo de telefonia em Londrina e região, na execução do Projeto Memória Sercomtel Imagem e Som. Para tanto, objetiva-se levantar considerações teóricas e metodológicas
acerca do objeto história e memória de empresas, eixo temático comum da coordenação
coordenada.

297

CASTRO, Rosimeire A. A. Acervo do centro de documentação e pesquisa histórica
e as possibilidades de pesquisa. Esta comunicação propõe-se a relatar uma experiência
de gestão do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica, da Universidade Estadual
de Londrina, no momento em que memória e patrimônio tomaram-se assuntos relevantes
no contexto nacional, regional e local. Este Centro de Documentação universitária
iniciou suas atividades nos anos 70 e preserva documentos de origens diversas, bem
como apoia a pesquisa e o ensino. Objetiva-se ainda apresentar o potencial do acervo
do CDPH para a pesquisa.
CATANI, Denice Barbara (USP) Asfontes autobiográficas e a escrita da história da
educação. O trabalho propõe-se a analisar as diversas formas de contribuição dos
textos autobiográficos para a escrita da história da educação. Retomando a discussão
acerca da especificidade das operações da "escrita de si", busca-se examinar as
possibilidades de inclusão da experiência pessoal na história da educação e, em especial,
na história da profissão docente. São apresentadas algumas modalidades de escrita
autobiográficas e a maneira pela qual as mesmas reconstróem o testemunho de seus
autores relativamente à vida no espaço da instituição escolar e da profissão docente.
Discute-se, ainda, implicações da incorporação dos testemunhos e versões e a
necessidade de se considerar as condições de produção desses discursos em sua
integração à história.
CATARINO, Acácio José Lopes (UFPB) Atravessar, esquadrinhar, descrever. A par
de uma bibliografia considerável relativamente à formação de juristas e eclesiásticos
no império luso-brasileiro, considera-se que há lacunas importantes com respeito à
participação dos militares, particularmente quanto à sua produção intelectual.
Exploradores e cartógrafos, artilheiros e engenheiros, os soldados especialistas
conformam uma rica e variada presença no espaço colonizado. Neste sentido, a
comunicação pretende levantar, a partir de diversos textos produzidos por um setor
específico da burocracia, uma determinada apreensão dos saberes da Ilustração. A
descolonização marcaria o ápice e o desfecho de uma tradição narrativa que não só
manifesta um novo patamar de representações sobre a conquista, mas que também
compõe a base dos registros que marcariam as identidades da nação, do Estado e do
homem brasileiro.
CAULFIELD, Sueann (Michigan, EUA). O divórcio e o desquite: Debates públicos
e práticas privadas no ínicio do século xx. Segundo Clóvis Bevilaqua, o tema do
divórcio provocou um dos mais importantes debates que marcaram a elaboração do
código civil no início do século XX. Estes debates não cessaram com a passagem do
código de 1916, e nem com as sucessivas proclamações constitucionais sobre a
"indissolubilidade do casamento" como fundamento da nação brasileira. A minha
comunicação neste congresso traçará um panorama dos debates públicos entre cléricos,
políticos, e juristas sobre o divórcio na primeira metade do século XX. Mostrarei que
apesar da proibição formal do di vórcio, na prática jurídica o matrimônio foi ao longo
desse período sofrendo modificações e permitindo que as pessoas depois de separadas
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fossem formando novas uniões que não careciam inteiramente de reconhecimento
jurídico. Através da análise de processos de desquites nas cidades de Salvador e Rio
de Janeiro, demonstrarei que na prática privada também houve mudanças na concepção
dos deveres e direitos matrimoniais e nos motivos que levavam as pessoas a por fim
aos casamentos. Discutirei também a relação entre a classe social e as práticas formais
e informais de casamento e separação. (MR)
CAVENAGHI, Airton José. "Imagens que falam: olhares fotográficos sobre São
Paulo (Militão Augusto de Azevedo e São Paulo Light and Power Co.), fins do século
XIX e início do século xx. " Busca-se uma interpretação histórico-social para as imagens
fotográficas urbanas da cidade de São Paulo, do final do século XIX às primeiras
décadas do século XX, produzidas pelo fotógrafo Militão Augusto de Azevedo presentes
em seu Álbum Comparativo da Cidade de São Paulo (1862-1887), em conjunto com
as imagens fotográficas produzidas pela empresa "Light and Power Co." presentes no
Álbum organizado pela ELETROPAULO : "A cidade da Light (1899-1930)" e no
acervo da atual FPHEP. Esta interpretação baseia-se não só na análise do efeito
comparativo proposto inicialmente por Militão A. de Azevedo, mas também na análise
seqüencial das imagens produzidas em função de elementos imagéticos preponderantes
em ambos os trabalhos. Tal interpretação busca provar que estas imagens, em conjunto
com outros fatores, foram usadas como propagadoras ou justificadoras de um
comportamento social, a ser seguido sobre o urbano da cidade de São Paulo, como
também, na disciplinarização do olhar de seus habitantes na procura de elementos
condizentes com as novas realidades elaboradas na cidade de São Paulo no período
proposto. A fusão de um trabalho ao outro
CEBALLOS, Rodrigo Um corpo em mutação: imagens, discursos e práticas na
construção histórica do tipo regional nordestino.
CEBALLOS, Rodrigo. Mulher que outro beija, tem cheiro de outro bigode: a
desconstrução do nordestino no adultério feminino. No começo do século XX a região
Nordeste emerge como sendo um espaço pobre e estéril, assolado por contínuas secas.
Junto à ela constitui-se seu habitante, o nordestino, homem que tem todas as suas
práticas "falocratizadas" para cristalizar um saber que deve manter-se e legitimar a
nova região. O homem nordestino é, antes de tudo, um "cabra-macho" dominador das
mulheres. Quando traídos por elas ultrapassam a fina rede demarcadora da
masculinidade, fronteiras que descaracterizam o próprio estereótipo viril do nordestino;
"homens tristes" que são ridicularizados e depreciados por serem fracos e covardes,
incapazes de honrar seu próprio nome. Baseado no "Diario de Pernambuco" nas décadas
de 10 e 20 e em processos-crimes do Fórum de Campina Grande no período
compreendido entre os anos 40 e 60, este trabalho apresenta a emergência de novos
lugares de sujeito para o nordestino.
CEBALLOS, Viviane Gomes de. Rascunhos e Pinturas: ícones construtores da
masculinidade nordestina. Construída como uma região castigada pelas secas, o
Nordeste também tem na iconografia um lugar de construção e de legitimação desse
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estereótipo. O seu discurso se faz presente na obra de Graciliano Ramos (a que me
dedico a analisar neste trabalho), onde ilustradores como Aldemir Martins lançam
mão do recurso iconográfico para a criação de uma visibilidade que passe a caracterizar
não somente a região Nordeste (seca e estéril), como o nordestino (ser rude como sua
terra). Esse trabalho consiste em analisar, através de algumas dessas ilustrações, a
construção imagética-discursiva que possibilitou a emergência do Nordeste e do
nordestino. A iconografia enquanto produtora de saberes é múltipla, pois permite que
vários olhares se entrecruzem e formulem novas imagens e novos dizeres, construindo
a cada momento discursos diversos. Dando margem à criação de novas visibilidades e
novas dizibilidades.
CERQUEIRA FILHO, Gisálio (UFF). Desafi(N)Ando o tom no coro dos contentes.
Discute-se neste ensaio a pregnância do favor, ideologia e prática, na formação social
brasileira, muito especialmente na vida intelectual. Como o título sugere, o objetivo da
reflexão em pauta é buscar as reais possibilidades de se dizer um rotundo NÃO ao
favor sempre que este aponte para compromissos espúrios decorrentes de um padrão
político fundado na hierarquia e na submissào, negando-se a autonomia e a alteridade.
Explora-se a figura do alegria da casa, sugerida por Mário de Andrade, como capaz de
catalizar uma espécie de desafio bem humorado ao clientelísmo e à conciliação "pelo
alto"; apresentando-se ainda como um ponto de fuga das práticas absolutistas, inclusive
afetivas, que se impõem sob a forma de um pensamento único no Brasil, anuladas
tanto as diferenças quantos os conflitos daí decorrentes.
CERQUEIRA, Adriano S. Lopes da Gama (UFOP) Opinião pública e ação política.
Este trabalho pretende discutir a emergência da noção de opinião pública na França da
Idade Moderna, em especial nas proposições de Robespierre e Rousseau. Esses
intelectuais depositaram grande preocupação sobre a capacidade de ação política das
massas através do poder da opinião pública sobre os costumes e o desenvolvimento de
uma sociedade mais liberal, bem como uma grande preocupação quanto aos interesses
dos governantes de manter tal poder sob a mais estrita vigilância.
CERQUEIRA, Adriano S. Lopes da Gama. A representatividade do estado do antigo
regime: os limites institucionais de sua atuação. Este trabalho pretende investigar a
capacidade de atuação e de governo dos Estados do Antigo Regime na Idade Moderna,
época que representou um grande incremento das relações de mercado na Europa
Ocidental. Com o incremento do mercado, instituições antigas da sociedade européia,
como as guildas de mercadores, passaram a pressionar os Estados em tomo de políticas
mais condizentes com os seus interesses. Por outro lado, foi notório o aumento da
intervenção dos governantes na economia, com o objetivo de aumentar o seu poderio,
notadamente através de políticas tributárias. No conjunto, estas políticas pressionaram
as antigas instituições européias, oriundas da época medieval, que absorveram em boa
medida as tentativas de negociação da parte dos principais atores políticos da sociedade
tradicional. O resultado foi o desenvolvimento de situações críticas na representatividade

300

das antigas instituições envolvidas nas negociações, como os Parlamentos, o que levou,
como no caso da França e da Inglaterra, a situações revolucionárias de quebra da
ordem tradicional.
CERQUElRA, Roberta Cardoso. (UERJ) Os caminhos da loucura na cidade do Ri
na virada do século XIX. Nas últimas décadas do século passado a cidade do Rio de
Janeiro passaria por transformações significativas que a marcariam profundamente. O
advento da proclamação da República, trazendo à tona ideais como progresso,
civilização, liberdade e trabalho acabou impondo uma estruturação urbana e social, na
qual os indivíduos seriam obrigados a se enquadrarem. A necessidade de se retirar da
vida pública aqueles que perturbavam a ordem social, tornava-se determinante. Isto
foi possível graças a legislação da época, que permitia a ampliação do número de
pacientes internados como loucos. Alguns fatores iriam contribuir para o surgimento
de caminhos mais apropriados para lidar com a problemática da loucura, como a criação
da Assistência Médico-Legal de Alienados e suas reorganizações. Na verdade,a busca
por caminhos mais adequados para lidar com a questão dos loucos, encobriria outros
aspectos da sociedade da época. Aspectos estes que se relacionavam com a tentativa
de configurar um projeto "civilizatório", onde estariam envolvidos fatores políticos,
econômicos, sociais e religiosos, entre outros.
CERRI, Luís Fernando A representação espacial da nação e o seu ensino. Partindo
do pressuposto de que a nação não é um dado natural que emana das pessoas comuns,
mas um componente ideológico estabelecido e generalizado a partir "de cima", esta
comunicação pretende abordar algumas imagens destinadas a tornar visível este conceito
abstrato, durante alguns momentos do regime militar brasileiro, notadamente seu auge
( 1969-74) e sua derrocada ( 1984-88).
A principal imagem abordada será o mapa
usual do Brasil, construção arbitrária que transforma-se em logotipo da nação, dentro
da lógica nacionalizadora que internaliza as fronteiras externas, naturalizando a
coletividade nacional e tornando estranhas e implausíveis os discursos que se choquem
No ensino, a aparição
com esta delimitação do mundo, do "nós" e dos "outros".
do mapa usual nos contextos em que ele ainda não existia ( como no momento do
Tratado de Tordesilhas) é interpretada como uma extensão indevida da nacionalidade
brasileira no tempo, artifício ideológico que contribui para a aceitabilidade da idéia da
nação na medida em que pereniza-a e faz com que seja compreendida como desígnio
em vez de devir.
CERRI, Luis Fernando (Universidade Estadual de Ponta Grossa e Doutorando na
FE-UNICAMP.) Currículos e diretrizes nacionais de história e aformação do professor.
No contexto da discussão dos Parâmetros Curriculares Nacionais, das Diretrizes
Curriculares para o Ensino Médio e para os Cursos Universitários de História, esta
comunicação pretende contribuir com uma análise do perfil do professor de História
exigido pelas reformas, para o que é preciso discutir as concepções de sociedade, de
ser humano e de educação presentes nos documentos governamentais, que é um dos
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objetivos dessa comunicação coordenada. Argumenta-se que, apesar de termos
inovadores e de alguns avanços, em essência as reformulações curriculares,
principalmente no ensino fundamental e médio, não demandam um professorpesquisador, mas um preparador de mão-de-obra para um mundo que é compreendido
como um império da tecnologia e da globalização sob o domínio dos países do primeiro
mundo. Abandonam-se os objetivos de formação de um cidadão capaz de transformar,
em favor da formação de um cidadão produtivo capaz de adaptar-se ao mundo como é
e sobreviver.
CERRI, Luis Fernando. Imagens publicitárias como fonte para o estudo do ensino
de história na ditadura militar (1969 - 1973). A publicidade oficial e não oficial no
período é rica em imagens visuais/conceituais, tendo por eixo temático a nação brasileira
tal como era vista pelas forças dominantes. Essas imagens veiculadas pela mídia
impressa compõem um conjunto de documentos que expressam elementos ideológicos
que influem decisivamente sobre o ensino da história do Brasil (escolar e não escolar),
seguindo uma lógica específica do período, cumprindo uma série de funções no
exercício da dominação.
CÉSAR, Maria Rita de Assis. Emergência e morte do sujeito "adolescente ". A
literatura científica sobre a adolescência instaurou-se entre o final do século XIX e o
início do século XX, quando o sujeito "adolescente" fez sua aparição no discurso
científico. Esse saber toma a "adolescência" como um universal desde sempre
constituído. Desconstruindo-se tal sujeito, anuncia-se também a sua "morte". Para
Deleuze, a sociedade disciplinar, na qual o adolescente surgiu, esgotou-se, dando lugar
à sociedade de controle. Nessa perspectiva, sujeitos e instituições modernos estariam
desaparecendo, sendo substituídos por novas figuras e diferentes vínculos sociais.
CESÁRIO, Ana Cleide Chiarotti. A construção da memória. A análise do processo
discursivo do jornal Paraná-Norte permitirá a compreensão de como o jornal, ao
selecionar acontecimentos fixando sentido aos mesmos com vistas 'a informação,
produziu um discurso que tanto articula os acontecimentos da história local à história
(Martins, 1992) quanto narrativas das experiências vividas pelos e nos grupos
(Halbwacs, 1950). A construção discursiva do Paraná-Norte pode oferecer de um lado
sentidos para a história de Londrina relacionados ao tempo de longa duração e, de
outro, uma referência de sentidos para a memória coletiva. Levando-se em conta o
caráter de incompletude da linguagem, temos que o gesto interpretativo não é único,
que a origem ou resultado deste gesto não é, em momento algum, o próprio texto, e
sim o discurso. Cabe ao analista desfazer as evidências, recusar a transparência da
linguagem e não permitir que o desejo da "verdade"intervenha, mas sim o insconsciente
e a ideologia. Sobre esta determinação ideológica da interpretação temos que a análise
do processo discursivo do Paraná-Norte deve ocorrer entre a memória institucional
(arquivo) e os efeitos da memória (interdiscurso) (Orlandi, 1996).
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CHAGAS, Fábio André G. das (UNESP-Franca) As formas de enfrentamento à
ditadura militar vistas pela extração social e experiência política dos quadros militantes
da VPR .. As divergências e polêmicas internas de luta a ser adotada, exigem, a nosso
ver, analisar estes conflitos como sonsequências da composição social da organização
referida. No bojo da esquerda armada que entre 1968 e 1974 enfrentou o regime militar,
a VPR foi a organização que incorporou maior volume de ex-militares - por dissidentes
da POLOP (Política Operária), lideranças e ativistas dos movimentos operário e
estudantil, e alguns membros egressos do PCB (Partido Comunista Brasileiro). Se, por
um lado, os militares da VPR remontam aos movimentos de sargentos e marinheiros e
alguns deles apontando a herança armada de Caparaó, por outro, uma parcela
significativa dos não militares advém das mobilizações sociais de 1968, apontando
assim, à política de massas como vetor preponderante, para uma outra forma de luta
política. Deste modo, observamos como propulsores das divergências no interior da
VPR, a extração social formadora desta organização e as diferentes experiências de
luta política de seus militantes.
CHAGAS, Waldeci Ferreira (DSN-UNIPÊlPB). Bairro de Jaguaribe: um espaço
além do visível. Os estudos que analisam a cidade de João Pessoa, no período que se
estende do final do século XIX a década de 1930, tendem a compreendê-la a partir do
binômio cidade alta e cidade baixa, pois sua paisagem, nesta época, foi sendo alterada
em virtude da urbanização a que foi submetida. A denominação cidade alta e cidade
baixa contribuiu para a configuração de uma imagem da cidade restrita respectivamente
aos bairros das Trincheiras, Centro, Tambiá e Varadouro. Ultrapassando essa construção,
visivelmente identificada na historiografia, nos dispomos a estudar o processo de
edificação do espaço denominado bairro de Jaguaribe, recuperando-o historicamente.
Tendo em vista o fato de que a ocupação desse bairro esta relacionado ao período de
concessão das primeiras sesmarias - a antiga Nossa Senhora das Neves (atual João
Pessoa) - e ao seu processo de urbanização no período anteriormente citado, fez-se
necessário analisar a documentação referente a ocupação e povoamento dessa cidade,
principalmente as declarações de terra e os processos de compra e venda de imóveis.
Desta forma "reconstruir" a história dessa bairro e vislumbrar outras imagens da cidade,
sobretudo os espaços denominados periféricos, que a historiografia a pouco tempo
ainda considerava invisíveis e sem relevância no contexto do período histórico a que
nos referimos.
CHALANDES, Jean Philippe. Tradição intelectual e cultura política no
Brasil:António Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva. Irmão de José Bonifácio,
nascido em 1773, António Carlos faz indiscutivelmente parte da restringida elite
ilustrada brasileira do início do século XIX. Formado em Coimbra em direito e filosofia,
ele demostrou muito cedo o seu carater contestador da ordem estabelecida e foi o
primeiro Andrada a agir na vida política brasileira. Membro do governo republicano
de Pernambuco em 1817, ele saiu das cadéias bahianas em 1821 para representar São
Paulo nas Cortes Gerais de Lisboa onde ele foi o principal porta-voz das instruções de
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José Bonifácio. Deixando Portugal, ele foi eleito deputado da mesma província em
1823 na Constituinte brasileira. Muito influinte na redação do projeto de constituição
em 1823 - do qual a Constituição de 1824 ia ficar muito próxima - ele foi sem dúvida
o maior orador das duas assembléias, um verdadeiro tribuno cuja eloquencia incarnou
um liberalismo bastante radical, um anti-absolutismo extremo porém raliado ao
monarquismo constitucional a partir de 1822. Jurista de grande qualidade, ele foi um
dos raros deputados em 1822-1823 a ser capaz de definir conceitos chaves (nação,
soberania, etc ... ) e eu me proponho de efectuar um sobrevôo conciso do conteudo de
alguns de seus discursos afim de ilustrar como começou a se construir no Brasil uma
tradição própria de cultura política.
CHANG-SHENG, Shu (UFF). Ser chinês: A cultura e a identidade nacional. O
nacionalismo chinês moderno nasceu no início deste século, provocado pelas
humilhações impostas pelo imperialismo ocidental. Ele se fortaleceu através das lutas
nacionais contra o absolutismo imperial, da missão de preservar a unidade nacional
ameaçada pela agressão dos poderes ocidentais e japoneses, e acarreta a aspiração
nacional a democracia e liberdade. Como na Europa onde nasce o nacionalismo
moderno, a nação chinesa também possui todas as caraterísticas "tradicionais" de
identificação: o fator racial, político, territorial, cultural, etc. Porém, ao contrário do
nacionalismo ocidental, que é claramente identificável com a cultura e tradição judaicacristão, o nacionalismo chinês representa uma ruptura com a cultura chinesa. O choque
do Ocidente deslocou os intelectuais da sua ancoragem confuciana que foram forçados
a buscar uma nova orientação num mundo novo, cruelmente definido em termos de
poder e riqueza. As frustrações e humilhações que a China sofreu, provocou várias
ondas de nacionalismo político e iconoclasmo cultural, que não só emoldurou o contexto
da sua identificação nacional mas também a "psique chinesa". O nacionalismo moderno
da China é culturalmente incompleto, pois incorporou os valores modernos tais como,
"liberdade", "democracia" e "ciência", etc., mas ele é essencialmente uma mistura de
patriotismo com anti-tradicionalismo. A sua tarefa de construir uma nova cultura ainda
não está cumprida.
CHAUL, Nasr Fayad Marchas para o oeste. Este estudo pretende analisar o período
estadonovista em Goiás no contexto da representação do progresso na marcha para
oeste. A Construção de Goiânia e a Transferência da Capital, bem como as bases
históricas locais, possuem profundas ligações com os anseios nacionalistas que
resultaram na marcha para o oeste. A marcha para Oeste veio a se constituir em Goiás
na consolidação dos projetos regionais e nacionais frutos dos anos 30. A proposta
liberal do governo Ludovico que pretendia ser uma ruptura com as bases de domínio
oligárquica da Primeira República em Goiás, foi, ao longo dos anos 30, incorporando
um viés autoritário que se consolidou em 1937 no Estado Novo e marcou as estruturas
políticas e culturais de Goiás ao longo de seu processo histórico. A transferência da
capital da cidade de Goiás para Goiânia no estado de Goiás na década de 1930 foi,
além dos anseios regionais, uma expressão política nacional de interiorização
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implementada pelo governo Getúlio Vargas. Com a construção da nova capital, a anterior
representante política do estado emergiu num "vazio". Durante os primeiros anos que
sucederam a mudança, a reação mais eficaz para os moradores, parecia ser inclusive,
a construção de novas casas - na intenção de demonstrar sua capacidade de crescimento.
Entretanto, dentre da política do Estado Novo, Goiânia se sobressaía e ganhava a cada
dia um importância maior. Foi no governo de Eurico Gaspar Dutra - um intermediário
entre os governos de Vargas - que se pode perceber a negação à ditadura, tomando
rumos contrários à mesma. Nesse sentido, a política do governos J.K., vinda após o
segundo governo Vargas, foi a abertura aos capitais internacionais.
CHAVES, José OliveDos Souza. Secas, trabalho e festas: memória e história de
velhos sertanejos do Baixo-Jaguaribe - CE. A história cultural, enquanto possibilidade
interpretativa da história, cuja tarefa fundamental reside na decifração do significado,
tem apresentado o seguinte desafio: como olhar culturalmente uma certa história; tendo
em vista que cada povo se distingue de outro justamente por carregar um olhar cultural
o qual condiciona a sua capacidade de interpretação e compreensão do mundo em que
vive. Nesse sentido, a abordagem semiótica da cultura tem como principal propósito
auxiliar-nos na percepção do mundo conceitual no qual vivem os sujeito "objetos" de
nossas pesquisas. Num sentido lato, a abordagem semiótica da cultura nos permite
conversar com nossos sujeitos não apenas como estranhos, ao mesmo tempo que nos
faz compreender o papel importante da cultura na vida humana. Nesse sentido,
procuramos analisar a problemática da seca a partir da diversidade de saberes, de
experiências, de histórias, de juízos, enfim, rastrear nas memórias de velhos sertanejos
as imagens e os significados que estes têm elaborados sobre a seca, com o objetivo de
estabelecer outros níveis de compreensão que não àqueles já consagrados. Portanto,
esse trabalho se encaminha na direção que nos permita pensar a seca como um
acontecimento culturalmente vivido e emocionalmente sentido, onde passado e futuro
presentificam-se na própria tessitura de um cotidiano de desilusões, de desigualdades,
de trabalho, mas, também, de sonhos, desejos e festas.
CHEREM, Rosângela Miranda. (UDESC)A participação dos intelectuais da capital
catarinense no início republicano. Quer priorizando argumentos e conclusões
fundamentadas numa vasta pesquisa documental e/ou cuidadosa análise interpretativa,
em boa parte da historiografia brasileira prevalece a noção de que a República foi
protagonizada a partir de uma parcela social muito reduzida. Então, uma das questões
que se colocam como desdobramento desta concepção diz respeito, precisamente, àquela
que procura entender como um regime promovido por uma minoria conseguiu se
viabilizar. Por sua vez, atuando como coadjuvantes, encontramos os intelectuais, os
quais com certos privilégios em relação ao conjunto da sociedade, tiveram acesso às
informações do mundo burguês, além de estarem muito próximos ou até participarem
dos círculos decisórios da época. Procurando no convívio com políticos e no usufruto
dos cargos, refúgio seguro para as incertezas e infortúnios da época em que viveram,
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testemunharam a prioridade dos destinos e trajetórias individuais, inclusive deles
próprios. Valorizando em suas obras a dimensão da interioridade humana, em detrimento
dos assuntos da vida pública e dos acontecimentos políticos, expressaram parte de um
uni verso cultural no interior do qual as relações de amizade, os interesses pessoais e as
necessidades de sobrevivência estiveram acima dos valores coletivos e dos princípios
da rés-pública.
CHIAPPINI, Ligia (Universidade Livre de Berlim) Fronteiras do conhecimento:
literatura e história. Pretende-se discutir, através de alguns exemplos, como a literatura
conta a história, indagando pela especificidade da narrativa literária em relação à
narrativa historiográfica. Essa reflexão levará em conta a concorrência dos discursos
numa sociedade midiática, o problema dos gêneros discursivos e dos gêneros literários,
recolocando questões hoje um tanto fora de moda, como a da objetividade, da verdade
e da beleza. (MR)
CHIARADIA, Filomena. Teatro de revista: mercadoria e obra de arte. Na última
década do século XIX, o empresário italiano Paschoal Segreto lança no Rio de Janeiro
o cinema por sessões e em seguida, nas primeiras décadas do século XX, o teatro por
sessões: um teatro voltado para o público, destinado a dar lucro a seu empresário.
Poder-se-ia concluir que as peças apresentadas por suas companhias deixavam para
trás a preocupação artística e estética para preocupar-se apenas com o mercado.
Entretanto, se analisarmos (e essa foi uma parte de nossa pesquisa de mestrado) algumas
peças de teatro de revista da Companhia de Revistas e Burletas do Teatro São José,
podemos perceber que o sistema do teatro por sessões exigia de seus autores o uso e
domínio de técnicas dramatúrgicas específicas para alcançar o êxito pretendido. Estas
técnicas eram utilizadas para criar cenas que combinassem qualidade artística e
"enchentes" de público. O sucesso alcançado com a implantação do sistema do teatro
por sessões por essa companhia da Empresa Paschoal Segreto fez com que a maioria
das casas de espetáculos da cidade do Rio de Janeiro o adotasse também. Recuperar
para a história de nosso teatro as obras cômicas populares admiradas pelo público mas
quase sempre excluídas pela crítica e perceber que as fronteiras entre mercadoria e
qualidade estética devem ser relativizadas são os objetivos de nossa comunicação.
CHINDEMI, Julia Valeria. Oposición política, frontera internacional y espacio
geográfico en Rio Grande dei Sur (1923-1933). EI margen de autonomia que Rio
Grande dei Sur ejerció en las negociaciones internacionales que afectaban intereses
vinculados ai funcionamiento de su frontera internacional constituye una de las
características que definieron su regionalismo en el siglo XIX. Este trabajo analiza las
transformaciones de esas prácticas autonomistas através de los vinculos que el gobierno
de RGS y su aparato partidario (Partido Republicano Riograndense) establecieron com
el gobierno federal para garantizar tanto la represión de un foco revolucionario en la
frontera como la negociacion de intereses internacionaUregionales com Argentina y
Uruguay durante la coyuntura de crisis politica estadual y nacional de 1923-1933.

306

CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. (UFJF) Pintura Histórica no Brasil
republicano: a produção e recepção de iconografias locais. A partir do acervo do
Museu Mariano Procópio, do município de Juiz de Fora (MG), discutiremos a pintura
histórica no contexto federativo brasileiro, analisando as obras de Henrique Bernardelli
(1857 -1936) e Rodolpho Amoêdo (1857-1941), cuja temática versa sobre os
bandeirantes. Enfatizaremos as condições de produção e recepção das mesmas, em
relação às modificações do sistema de arte brasileiro no período. Estas obras foram
produzidas em 1929 e estão ligadas ao projeto de Affonso D'Escragnolle Taunay,
enquanto diretor do Museu Paulista (1917-1946), em transformá-lo numa alegoria
histórica. Durante as comemorações do Centenário da Independência, Taunay
encomendou a vários artistas obras para comporem a decoração do hall do Museu
Paulista, como mais um elemento de afirmação do bandeirante como construtor da
nacionalidade brasileira. A correspondência entre Taunay e os artistas cariocas
convidados permite perceber a clareza e os limites desse projeto, como também o
porquê de algumas encomendas pertencerem hoje a outros acervos.
CIMÓ, Paulo Roberto. A trajetória da estrada de ferro Noroeste do Brasil e sua
presença em Mato Grosso - 1918-1956. Esta comunicação visa relatar alguns resultados
de uma pesquisa em andamento, a qual busca investigar diversos aspectos relacionados
com a história da E. F. Noroeste do Brasil, particularmente os efeitos de sua presença
no espaço sul-mato-grossense. O trecho inicial dessa ferrovia - de Bauru, no Estado
de São Paulo, a Porto Esperança, às margens do rio Paraguai - foi concluído em 1914.
Nossa pesquisa busca, inicialmente, caracterizar a trajetória posterior da ferrovia,
principalmente sua ampliação e remodelação a partir do citado trecho inicial- incluindo
seu prolongamento até Corumbá (fronteira com a Bolívia) e a construção de um ramal
até Ponta Porã (fronteira com a República do Paraguai). Buscamos igualmente
caracterizar o sentido político da estrada, sentido esse relacionado com as políticas
interna e externa do Estado brasileiro na época considerada. Em seguida, pretendemos
efetuar uma discussão acerca dos problemas enfrentados pela Noroeste, envolvendo,
entre outros aspectos, seu desempenho econômico-financeiro. Finalmente, tencionamos
discutir os impactos da ferrovia sobre a economia, a sociedade e a política de Mato
Grosso, particularmente de sua porção sul.
CIPRIANO, Maria do Socorro. As maneiras de amar na Paraíba( 1900-1940). Esta
comunicação visa analisar as maneiras de amar na Paraíba(l900-1940). Essas práticas
que investidas de conceitos de ameaça e de perigo à sociedade, à sua moralidade,
aparecem em discursos de autoridade, como devendo ser controladas e reteritoria/izadas
para evitar, segundo falas de época, a destruição das famílias e até do Estado republicano.
Nesse sentido, o adultério feminino ganha visibilidade e materializa-se em problema
pelos discursos da Imprensa e da Justiça. Mas, o adultério não é apenas, circunscrito a
partir de signos de uma negati vidade e de uma (des )moralização criada, estrategicamente
e isoladamente, por campos de discursividade autorizadas, pois os praticantes dos
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"desvios", as "mulheres pérfidas", os "imorais", também são fundadores de sua própria
escrita, de sua própria linha de fuga. Na medida que esses praticantes, também traçam
trilhas, também traçam caminhos ermos para além das normas estabelecidas; criam
constantemente, os espaços de liberdade, espaços esses, recriados a partir da
reelaboração de limites impostos.
CITTADINO, Monique. (UFPE) Autoritarismo e reforma administrativa: Paraíba1966/1971. Neste trabalho pretende-se discutir o processo de reforma administrativa
implementado na Paraíba ao longo do primeiro governo do regime militar pós-64.
Este governo, que estendeu-se de 1966 a 1971, teve na figura do seu chefe executivo,
o governador João Agripino, o autor de uma reforma do aparelho estatal que atingiu os
mais diversos setores da vida pública, modificando substancialmente a face do Estado.
Inserido e comungando dos ideais modernizadores advindos do estado autoritário
implantado com o golpe de 1964, a reforma administrativa implantada no governo
João Agripino objetivou, fundamentalmente, fornecer ao Estado uma feição mais ágil
e atuante que lhe permitisse adequar-se aos padrões de desenvolvimento econômico
exigido pelas novas diretrizes político-econômicas nacionais.
CODATO, Adriano Nervo. (UFPRlUNICAMP) Estrutura de poder e mecanismos
político-burocráticos do Estado Novo. A ideologia política dos anos 20 e 30 no Brasil
enfatizou, na sua crítica às instituições "carcomidas" da República Velha, a baixa
legitimidade dos partidos políticos e dos mecanismos eleitorais como instrumentos de
representação de interesses. A Revolução de 30 e os processos políticos que se seguiram
a ela, especialmente durante o Estado Novo (1937-1945), encarregaram-se então de
reformar o antigo sistema político, alterando o arranjo institucional vigente. Essa
reforma, que empolgou toda uma geração de políticos e intelectuais, e cuja face mais
conhecida é a irresistível centralização das decisões político-administrativas no governo
federal, não se limitou, contudo, à edificação de mecanismos institucionais que
permitissem a unificação da capacidade governativa real em agências burocráticas
bastante específicas (principalmente em torno do "planejamento" e da "intervenção
econômica"). Esse movimento de concentração do poder do Estado foi complementado
por uma nova estrutura de representação de interesses que previa, numa ponta, as
Interventorias e, na outra, os Deparmentos Administrativos dos estados. O objetivo
desta comunicação é determinar o significado mais amplo desses aparelhos para a
compreensão do sistema político estadonovista.
COELHO NETO, Eurelino. História e socialismo no pensamento de esquerda:
indeterminação em última instância. Trata-se de discutir o processo de reformulação
teórica e programática que vem sendo praticado pela esquerda brasileira a partir da
segunda metade dos anos 80 e que, dentre várias outras facetas, proporcionou o
aparecimento de outras maneiras de conceber a história. Documentos produzidos por
setores da esquerda que sofreram profundamente a chamada crise de paradigmas e o
desabamento do muro de Berlim traduzem a percepção de que a história não pode
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mais ser pensada como portadora de uma legalidade objetiva, inscrita, passível de ser
apropriada pelo sujeito. Além das categorias do materialismo histórico, são contestados
os seus fundamentos filosóficos, o próprio paradigma. Ao propor conceber o ser humano
na esfera da liberdade, o novo pensamento de esquerda cancela a vigência dos
parâmetros teóricos da determinação e institui a noção de história aberta, oferecida à
criação humana. Destruída a noção de necessidade, o socialismo passa a ser uma escolha
ética entre outras, igualmente possíveis e legítimas. Há, no entanto, importantes
inconsistências no programa do novo socialismo que podem ser apontadas e debatidas
no quadro de uma crítica geral à sedução pós-moderna pela casualidade e pela
indeterminação.
COELHO, Araei Rodrigues. As intervenções pedagógicas e a construção do
conhecimento e raciocínio históricos. Nesta comunicação pretendemos socializar
experiências de intervenções pedagógicas construídas com a intenção de criar um espaço
favorável ao desenvolvimento de noções, conceitos e habilidades relacionadas a
construção do conhecimento e raciocínio históricos. Pretendemos elucidar alguns
pressupostos que norteiam as nossas opções metodológicas tais como: valorização do
saber da criança e suas diferentes formas de aquisição; respeito as suas capacidades
cognitivas reais e potenciais; escolhas temáticas sintonizadas com a realidade social
vivida; apropriação dos métodos de construção do conhecimento histórico.
Evidenciaremos ainda, os desafios e avanços presentes em um processo de ensinoaprendizagem voltado para a concretização desses pressupostos.
COELHO, Frederico (UFRS). Desafinando o coro dos contentes: Torquato Neto e o
campo cultural brasileiro - 1967 - 1972. A trajetória de Torquato Neto deve ser vista
como um auto-retrato da produção cultural brasileira, entre meados da década de 60 e
início da década de 70. Compositor, jornalista e poeta, Torquato surge em 1967 como
um dos ideólogos do movimento intitulado Tropicália, ao lado de nomes como Caetano
Veloso, Gilberto Gil e José Carlos Capinam. Após a instauração do AI-5 e o exílio das
principais figuras do movimento - Caetano e Gil -, o espaço de ação dos artistas e
intelectuais surgidos no bojo da proposta tropicalista passa a ser repensado de acordo
com as novas possibilidades de produção cultural que o momento histórico permitia.
Nomes como Hélio Oiticica, Wally Sailormoon, Rogério Sganzerla - incluindo Torquato
Neto fazem parte desta produção cultural que, no aprofundamento das contradições
sociais brasileiras e na incorporação da chamada contra cultura internacional, entra
para a história com o rótulo de cultura marginal . É na análise desta trajetória, de
compositor respeitado a poeta obscuro e jornalista radical, que a obra de Torquato
Neto nos servirá como ponto de partida para a discussão em torno da "marginalidade"
deste campo de produção cultural no início dos anos setenta, onde a música popular, as
artes plásticas, o cinema e outras manifestações trazem à tona a relação entre cultura e
poder, tanto no que diz respeito ao Estado militar quanto ao próprio campo cultural do
período.
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COELHO, Geraldo Mártires (UFPAlAPEP) Uma memória tardia: propaganda e
imigração portuguesa na iconografia republicana no Pará de 1910. Do final do século
XIX às primeiras décadas do XX, produtos saídos das fábricas do Pará serviram como
veículo de representação e de difusão de imagens republicanas no Brasil e fora dele.
Embalagens de massas alimentícias, medicamentos ou cigarros atuaram como veículos
de uma iconografia que combinou variada simbologia. No início dos anos de 1910, a
proclamação da República em Portugal estimulou em terras amazônicas o
reaparecimento da alegoria feminina da República, na sua representação francesa: a
Marianne. Neste caso, a floração da iconografia deu-se no interior de uma comunidade
de sentidos, representada pelo espaço da sociabilidade portuguesa da imigração. (MR)
COELHO, Geraldo Mártires. Alegoriafeminina e propaganda republicana no Pará
de 1910. A difusão e representação de imagens no século XIX geralmente é captada
através de estudos iconográficos em estatuárias e telas de artistas brasileiros e
estrangeiros. No entanto, a iconografia republicana no Brasil, em geral, e no Pará, em
particular, esteve presente em muitos outros locais como nas propagandas de cigarros,
de alimentos e de tantos outras embalagens. Paralelamente, imagens femininas
circundavam o velho e no novo mundo, indo além das grandes telas e estatuária. A
Marianne, por exemplo, ganhou relevo no Pará, sobretudo depois de 1910, quando da
proclamação da República em Portugal, sendo trazida e reapropriada por imigrantes
portugueses, que abundavam na Belém da época da borracha.
COELHO, Mauro Cézar (UNIFAP). Terra e trabalho na fronteira norte da América
Portuguesa - reflexões acerca da questão fundiária no século XVII/. A historiografia
acerca da história agrária - resultante dos desdobramentos partidos da tese de Caio
Prado Jr. - funda o seu argumento no "sentido da colonização". Assim, segundo esta
leitura, a estrutura fundiária estaria baseada na grande propriedade e no trabalho e
escravo - base da economia colonial. Algumas áreas, no entanto, não respeitam essa
normatização. O grande vale amazônico é uma destas áreas. A especificidade geográfica
e a estrutura econômica ali desenvolvidas não engendraram relações de produção
similares a da economia de plantation. A exploração fundada no extrati vismo e a cultura
da mandioca - realizada às margens dos rios ou em pequenas roças, base da alimentação
regional - suscitaram outras formas de apropriação do solo e outras relações sociais. A
reflexão em torno das políticas metropolitanas para essa região permitem a discussão
sobre os limites daquele argumento da historiografia e da necessidade de leituras
circunstanciadas para as regiões de fronteira. No caso específico do vale amazônica, a
atividade de coleta das chamadas Drogas do Sertão e as políticas agrícolas pensadas
para a região trazem à tona o debate vivido no século dezoito a respeito de uma nova
alternativa para o pacto colonial- fundado na pequena propriedade e no trabalho livre.
COLAÇO, Thais Luzia. (UFSC) Missões jesuíticas: um conflito entre dois mundos.
Nem sempre existiu a convivência harmônica entre a cultura indígena Guarani e a
cultura cristã ocidental nas Missões Jesuíticas Platinas. Os indígenas também reagiram
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em defesa de seus direitos e de seu antigo modo de ser, isto é, em defesa do direito de
continuarem vivendo nas suas terras e de serem o que sempre foram de acordo com as
leis de seus antepassados. Eles buscaram a reconquista da independência perdida em
função da criação da idéia de incapacidade físico-mental e a conseqüente implantação
da tutela religiosa, que impôs um direito alienígena, responsável pela tentativa da
transformação de seus costumes.
CONCEIÇÃO, Rosemeri Maria da (Doutoranda UNICAMP.) Barbeiros baianos
no século XIX: etnicidade e experiências urbanas. Na Bahia do século XIX, uma
atividade se destacava pelo seu aspecto paradoxal: o ofício de barbeiro sangrador.
Ofício dominado por escravos e forros, este misto de estética e medicina era exercido
nas tendas, ruas, caminhos e navios, gerou muitas diárias para seus senhores e foi a
única esperança de cura dos escravizados. Entretanto, sobre eles reinam informações
genéricas ou impera o silêncio. Nesta comunicação, através da análise dos pedidos de
licença enviados à Fisicatura-Mor por aqueles que pretendiam exercer o ofício, pretendo
abordar alguns aspectos de sua mobilidade espacial, aprofundar o estudo de suas
especificidades étnicas e avançar no universo das trocas culturais que envolviam o
cotidiano desta personagem que ora se confundia com músicos, ora com feiticeiros.
CONDURU, Roberto. "Ilhas da Razão". A arquitetura racionalista produzida no
Rio de Janeiro entre as décadas de 1920 e 1960 seguiu a prática do Movimento Moderno
de elaborar projetos totalizantes visando a transformação radical do espaço urbano. Os
princípios arquitetônicos calcados em procedimentos técnicos e de formalização
inovadores iriam transformar o modo de vida na cidade a partir da criação da forma
plástica inusitada. Se esta transformação total poucas vezes se consumou (Brasília é o
maior dos poucos exemplos), o sentido de totalidade é um traço que distingue esta
vertente arquitetônica, sendo elemento constitutivo até mesmo das menores
intervenções. Desde pequenos, médios ou grandes edifícios até conjuntos urbanos na
dimensão de um quarteirão ou um bairro, os projetos eram pensados como protótipos
da racionalidade pretendida para a totalidade da urbe. De onde surge a imagem da ilha,
tematizada na maioria dos projetos e concretizada em alguns (o campus da Uni versidade
do Brasil sendo o projeto paradigmático). A autosuficiência e o isolamento programático
e plástico estabeleceram um alto contraste entre estas realizações e o entorno préexistente, histórico ou historicistas, configurando-as como verdadeiras "ilhas da razão".
CONSTANTINO, Nuncia Santoro. História oral e memória: Sabe-se que a maior
parte da sociedade não consegue fazer chegar à História a sua voz, seus pontos de vista
e juízos. Diversos autores apontam a História Oral como um importante recurso através
do qual pode-se buscar o registro da experiência destes sujeitos. Discutiremos as
possibilidades de que, com a História Oral, os depoentes possam verbalizar suas
experiências e construir a história de si mesmos. Em sua narrativa, mesmo um momento
de pausa pode ser parte da reconstrução do passado. O depoente, uma "pessoa comum",
muitas vezes afirma a princípio nada haver para contar sobre sua vida. Sabemos, no
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entanto, que esta negação, por si só, contém ricos elementos apontando para as grandes
diferenças sociais e até mesmo para as injustiças. Como pesquisadores, desejamos
poder e saber ouvir, sem censurar dados à medida que emergem, e assim, estimular o
afloramento de outros dados, de novas intuições. É necessário ter consciência de que
somos estranhos, seja pela proveniência, grau de instrução, idade, etc. Ser estranho
como ouvinte pode provocar alteração maior, pois a alteração já há pela nossa simples
presença com um gravador. Mas, por outro lado, nossa presença estranha cria um
momento emergente, inexistente no cotidiano: contar a quem não se conhece. Propomos
pensar as possibilidades que se abrem com a relação que aí se estabelece, avaliando a
História Oral como possibilidade de recuperação de memórias que normalmente não
chegam à História ou não são por ela reconhecidas como importantes.
CONTI, Rosemari. (UFSC) Gênese e ação da diretoria de instrução pública na
constituição da rede de ensino na Província de Santa Catarina: J830- J889. A pesquisa
tem por objetivo investigar as alianças, rupturas e enfrentamentos que permearam o
processo de gênese e ação da Diretoria de Instrução Pública, na Província de Santa
Catarina, no período Imperial. Trata-se de investigar os embates que levaram à criação
da Diretoria, a luta travada pela definição do perfil exigido do ocupante do cargo de
Diretor Geral, as efetivas condições para sua ação e, levantar quais as tarefas que lhe
cabiam e como a realização destas se caracterizava. Busca-se, também, discutire analisar
a Diretoria de Instrução enquanto espaço de organização do aparelho governamental,
que em seu processo de definição vai historicamente delineando uma política
educacional na Província catarinense como instrumento necessário à melhoria do estado
em que o ensino s.e encontrava, bem como a ação desempenhada pelos ocupantes do
cargo de Diretor Geral da Instrução Pública, legalmente criado, pela primeira vez, no
ano de 1854.
CORCINO, Jacqueline Ventapane Freitas Luduvice. O impacto da navegação a
vapor nas mudanças econômicas e políticas da região. Após 1853, a introdução da
navegação a vapor favoreceu o fim da cobrança de pedágios fluviais entre as cidades
platinas no estuário, todas dependentes de Buenos Aires, que perdeu desta forma o
monopólio sobre o comércio regional, embora mantive-se a hegemonia. Caso especial
é o do Paraguai, país mediterrâneo que continuou a depender no século XIX do porto
hegemônico para exportar seus produtos extrativos, principalmente a erva mate (Hevea
paraguaensis). A região ervateria do Prata correspondia aproximadamente à antiga
região das missões coloniais (do sul do Mato Grosso ao sudoeste gaúcho). Assim, o
povoamento da área pelo lado brasileiro foi garantido pela mão-de-obra explorada na
extração e no beneficiamento dos ervais.
CORD, Marcelo Mac (UNICAMP). "Differellçando-se os que occupão cargo na
mesa". hierarquias, disputas e solidariedades na irmandade do Rosário dos Pretos
da Freguesia de St." Antônio do Recife. Temos por objetivo estudar a construção de
hierarquias entre os confrades negros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos
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Homens Pretos de Santo Antonio do Recife e as disputas e os conflitos que a conquista
de postos de poder (Juiz, Secretário, Rei, Rainha, etc.) proporcionavam no corpo
confraternal. Tais disputas ajudam a entender melhor as articulações, os grupos, os
interesses díspares, as solidariedades parciais e os ajustes entre alguns irmãos e a ordem
senhorial. Estudando estes processos, procuramos contribuir para a relativizar as leituras
polarizadas e a homogeneizadoras do "mundo negro". Nosso recorte temporal iniciase em 1848, com a coroação de D. Antônio de Oliveira como Rei do Congo, e encerrase em 1872, com sua morte. Este período é marcado por articulações de praieiros com
os governadores de nação que precisavam manter a ordem para permanecer no cargo;
pelo conturbado pedido de anulação da escolha de D. Antonio para Rei, seguido pelo
embargo de bens do ex-tesoureiro e muitos outros conflitos - tantos que D. Antônio,
segundo o Conde do Congo, não pôde ser enterrado com a pompa e solenidade previstas
pelo Compromisso da Irmandade, pois houve boicote de irmãos. Mais que perceber as
irmandades como espaço de resistência ou acomodação, procuramos entendê-las como
espaços de arranjos e disputas de interesses que, na experiência cotidiana, não se
reduzem a simples polarizações. (FAPESP)
CORDIOLLI, Marcos. (PUC-SP e UTP). Padres parlamentares e educação na
década 1820 no Brasil. (Assembléia Constituinte e Primeira Legislatura da Assembléia
Geral Legislativa). Esta comunicação se constitui no primeiro produto de uma pesquisa
mais ampla, que investiga o local do clero no debate de idéias no Brasil Império. A
nossa hipótese básica é de que os padres que exerciam mandatos parlamentar, em
algumas situações, formulavam ou tornavam-se partidários de posições distintas e até
mesmo tensionadoras em relação a oligarquia governante e as adotadas oficialmente
pelo clero. Os resultados apontam para uma presença significativa dos padres
parlamentares na formulação dos Projetos Educacionais embora não possamos afirmar
que eles possuíam um pensamento educacional formulado, mas que priorizavam a
educação, num desdobramento do pensamento iluminista, o qué pressupunha um grau
de independência diante das oligarquias dominantes e do círculo político em torno do
Imperador. O grupo de padres parlamentares responsável pela expressiva maioria das
proposições e intervenções nas questões educacionais é também o dos representantes
das regiões mais populosas e que de alguma maneira viveram experiências de ação
popular no processo de independência política nesta mesma década. As ausências
importantes neste caso são das províncias do Rio Grande do Sul e de Pernambuco.
CORRÊA, Alexandre Furtado de Albuquerque. (UFPE) Texto literário como elo
entre a ficção e História. É possível constatar que o discurso literário pode surgir
como alternativa para discussão de variados aspectos da vida de um povo, no momento
em que percebemos que no mundo ficcional estão inseridos conflitos político-sociais,
ideologias, mitos, cotidiano e alguns fatos históricos. Desta forma a literatura permite
uma releitura da sociedade tornando-se espaço de considerações e debates importantes
a respeito, dentre outras coisas, do processo de formação e construção da identidade.

313

As obras literárias oferecem portanto um amplo campo de investigações e
interpretações, de uma certa época e lugar, servindo tanto como fonte de pesquisa e
análise históricas, quanto como elemento didático. Através do" Viva o Povo Brasileiro
" e "O Feitiço da Ilha do Pavão" João Ubaldo Ribeiro repensa o Brasil usando a
ironia, o humor e a desconstrução para inserir vozes silenciadas como as do negro,
índio e da mulher , rever discursos tradicionais, por vezes excludentes, e recontar
peculiarmente o passado. O texto litérario possibilita desta maneira que a ficção e a
História façam parte de um universo comum podendo constituir uma forma diferente
e também eficaz de questionamentos e estudo interdisciplinar.
CORRÊA, Dora Shellard. O sertão paulista: uma fronteira natural? A comunicação
versa sobre as descrições do sertão paulista elaboradas por historiadores da primeira
metade do século XX. Ainda que exista entre eles um consenso quanto ao sertão
representar uma fronteira, não há, contudo, um acordo quanto ao significado dessa
fronteira. Essas divergências são claras nas descrições que esses autores elaboram da
paisagem. Enquanto alguns como Sérgio Buarque de Holanda mostram um quadro
onde o índio tem um papel ativo na elaboração do cenário, outros como A. de Taunay,
Alfredo Ellis Júnior e Basílio Magalhães apresentam uma natureza virgem onde o
índio se esconde. Moldando essa narrativa, fixando os elementos a comporem o quadro
paisagístico apresentado, há a idéia de Brasil que cada um desses intelectuais quer
expor. O objetivo desta comunicação também é questionar a reintrodução do meio
ambiente na narrativa histórica como uma realidade concreta, tal qual é a proposta de
uma vertente do que vem sendo denominando de história ambiental.
CORRÊA, Helidacy Maria Muniz. O Bumba-meu-boi e a identidade cultural do
Maranhão. O teatro do Bumba-meu-boi constitui um dos itens da cultura popular
maranhense que traz no seu cenário, desde a sua origem, uma história repleta de beleza,
magia, sedução e significados.Entretanto, a relação do Bumba-meu-boi com a cidade,
com a sociedade maranhense ou com os órgãos oficiais nem sempre foi marcada pela
imagem que hoje representa o Estado: a de identidade cultural do Maranhão.
Observamos, através de depoimentos de donos de bois, que o Bumba-meu-boi passou
por um período de exclusão social( décadas de trinta e quarenta deste século) para
posteriormente, a partir da década de sessenta, adentrar em um novo espaço: o espaço
da elite maranhense. Essa mudança de olhar da cidade e de seus atores sociais para
com o Bumba-meu-boi é percebida através das cantigas de boi, de depoimentos de
donos de bois e dos discursos do político José Sarney que a partir da década de sessenta
traça um projeto político cuja preocupação era dar uma nova imagem ao estado do
Maranhão. Assim interessa-nos compreender as determinações desta mudança.
CORRÊA, Jussara Odete. Permanências, rupturas e reelaboraçães culturais. (Uma
análise do cotidiano das mulheres em Caxambu do Sul, nas décadas de 1930 a 1960,
SC). Este Projeto de Pesquisa está sendo desenvolvido na Universidade do Oeste de
Santa Catarina, financiado pelo FAPE (Fundo de Apoio à Pesquisa) com compromisso
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de escrever uma face da História das mulheres de Caxambu do Sul, com outros olhos,
percebendo as minúcias para que se possa mostrar esta invisível inserida numa
sociedade machista. Uma vez que a mulher encontra - se nos diversos espaços
produtivos e sociais, mesmo que a leitura esteriotipada de que a mulher é trabalhadeira,
no sentido de estar fazendo sempre alguma coisa no espaço doméstico - a casa (lavar
roupa, cozinhar, cuidar das crianças ... ), muitas vezes ofusca seus atos, sua participação,
queremos dar visibilidade também à mulher trabalhadora, que para além de realizar
seus "serviços" cotidianos também executa, em uma linguagem masculina, o trabalho
produtivo. É nesse espaço de dentro de casa e também em outros espaços que vamos
procurar tornar visíveis as mulheres através de depoimentos, histórias e conversas
trazendo à tona o que vivenciaram no período de 1930 a 1960 em Caxambu do Sul. A
Relevância Histórica e Social desta pesquisa reside no fato de vislumbrar sujeitos da
que receberam papéis coadjuvantes na História do Oeste Catarinense e, então, trazer à
tona, parcela da História que não foi contemplada pela Historiografia oficial.
CORRÊA, Maria Leticia. A Política para o Setor Elétrico Brasileiro: o Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica (1937-1961). O trabalho visará dar conta da
abordagem do papel do Conselho Nacional de Águas e Energia - agência reguladora
do poder público federal - no contexto da estruturação econômica do setor elétrico e
da industrialização brasileira no pós-1930, enfatizando a problemática da definição de
uma política energética no país a partir da identificação e análise dos grupos de interesse
e respectivos conflitos nele representados.
CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira (PUC/Campinas). Escolas Estrangeiras X princípio
da nacionalização: embates educativos na r República. O princípio de Nacionalização
passa a fazer parte das preocupações de educadores e de lideranças regionais face a
valorização crescente da língua e cultura de outras nacionalidades (italiana, francesa),
por exemplo, que são objeto de propagação na sociedade brasileira, principalmente
através de escolas estrangeiras. Para essas lideranças, faz-se necessário recuperar o
devido lugar da língua portuguesa nessas escolas em defesa da nacionalidade brasileira
que precisa ser valorizada e resguardada. Trata-se da necessidade de desenvolver entre
os filhos de imigrantes nascidos no Brasil, uma educação que tome como princípio a
língua e a cultura brasileira para a difusão de valores próprios dessa cultura. Combatem,
pois, o que consideram a "estrangeirização das escolas brasileiras". Procuramos abordar
essa problemática em particular, direcionando o olhar para escolas de imigrantes
italianos na cidade de Campinas, em São Paulo, que durante trinta e quatro anos (fins
do século XIX e começo do século XX), desenvolveram um processo de formação
escolarizada tendo como pressuposto básico o ensino da língua italiana.
CORRÊA, Viviane R. (UFSC) Associativismo civil em Florianópolis: evolução e
tendências. Este trabalho examina a relação entre a institucionalização das associações
civis em Florianópolis/SC (Brasil), durante o período histórico de 1964 a 1995, que
corresponde ao fechamento e à abertura do sistema político, nos anos que se seguiram
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ao golpe militar. A pesquisa incluiu e classificou tematicamente as associações
registradas oficialmente. A seguir, as tendências dos diferentes tipos de associações
foram analisadas em três períodos históricos: 1964-73 (fechamento do sistema político);
1974-83 (transição para a democracia); 1984-93 (institucionalização da democracia).
O trabalho discute a evolução dos diferentes tipos de associações e as oportunidades
democráticas oferecidas pelo estado. Na fase autoritária, a tendência é em direção a
um tipo não político de associação, mas com o processo de democratização, a
contestação política floresceu.
CORREIA, Iara Toscano. João Relojoeiro: ladrão e mártir. Esta pesquisa trata da
reconstituição do caso "João Relojoeiro", ocorrido no Triângulo Mineiro, na cidade
de Uberlândia, Minas Gerais, no ano de 1956. Pretendemos resgatar os atos de violência,
arbitrariedades e negligência cometidos pela polícia e pela Justiça, que por motivos
políticos levaram um inocente a morte, através de bárbaras torturas e espancamentos.
Neste caso, não apenas discutimos o uso da violência legitimada, como também
levantamos questões mais profundas como disputa pelo poder, questionamos a
participação da perícia médica e o papel da imprensa que no decorrer do processo
serviu como grande influenciadora da opinião pública, tendo como destaque dois jornais
impressos, dirigidos por duas facções políticas da cidade em disputa eleitoral. O
resultado dessa trama tem como resultado final um tríplice desdobramento, quais sejam:
a absolvição dos culpados pela morte de João Relojoeiro, o partido de oposição sai
vencedor nas eleições e, posteriormente, a absolvição pública de João transformandoo em santo no imaginário popular. Esta investigação tem como fontes documentais os
processos crimes dos envolvidos, os jornais impressos e as histórias de vida.
CORREIA, Maria da Glória Guimarães. Assassinato de Maria da Conceição faz
de Visgueiro réu. Sede de justiça de prostitutas mobiliza o "poviléu". Com base nos
autos do processo e em notícias de jornal acerca do crime que, em 1873, vitimou a
prostituta Maria da Conceição, esta comunicação visa a analisar o movimento de
denúncia, indignação e exigência de justiça, em São Luís do Maranhão, impulsionado
por seres comumente tidos como desclassificados sociais, que levou o desembargador
Pontes Visgueiro ao banco dos réus. Recupera, ainda, tensões entre experiências e
imagens do masculino e feminino que a prostituta e o desembargador personificam.
CORSETTI, Berenice. O ensino de história: uma proposta em construção. A presente
comunicação aborda o desenvolvimento e os resultados dos projetos de pesquisa
educacional relacionados ao ensino de História, que foram concretizados pela equipe
do Laboratório de Ensino de História da Universidade Federal de Santa Maria,
vinculados ao PROLICEN - Programa das Licenciaturas, desde 1995. Tendo como
objetivo norteador a melhoria da qualidade da formação da graduação, esses projetos
buscaram articular a atuação da Universidade com a rede escolar de 1° e 2° Graus de
Santa Maria/RS, através do desen vol vimento de pesquisas que detectassem os principais
problemas relacionados com a metodologia do ensino da História praticada nas escolas
da região. Os principais resultados obtidos nas diversas etapas das investigações
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permitiram perceber vários limites no processo de ensino de nossa disciplina. O retorno
das conclusões às escolas teve a finalidade de possibilitar o desenvolvimento de
estratégias que oportunizassem a superação das dificuldades percebidas e uma
ampliação da integração da Universidade com a rede escolar.
COSTA NETO, Pedro Leão da (Universidade Tuiuti do Paraná)A estruturação das
instituições de ensino dafilosofia no Brasil: 1930 - 1968. O presente trabalho propõe
a discussão da estruturação da reflexão e do ensino da filosofia no Brasil, a partir de
três marcos fundadores: a formação da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo; a formação do Instituto Brasileiro de Filosofia e a formação
do ISEB. A primeira tem como Professor emblemático a pessoa de João Cruz Costa e
desenvolve suas reflexões na direção da constituição de um radicalismo de classe média.
O segundo, que tem em Miguel Reale sua liderança, juntamente com Pedro Pain,
desenvolve suas considerações filosóficas em torno da noção de Revolução Passiva.
O terceiro vai centrar suas atenções na estruturação da noção de Nacional Desenvolvimentismo que marcarão os anos cinquenta do presente século. As
Instituições acima marcarão não só o processo da formação da reflexão sobre a filosofia,
como também se inserem em uma discussão mais ampla, qual seja aquela sobre a
construção das Instituições de Ensino Superior no Brasil. A reflexão acima se insere
no processo de discussões que vêm sendo desenvolvidas pelos professores integrantes
do Eixo Temático História e Educação, da Linha de Pesquisa História e Sociedade do
Curso de História da Universidade Tuiuti do Paraná.
COSTA, Ana Maria Batista da (UERJ) . Americanistas e lberistas: Fronteiras da
nossa identidade. A presente comunicação pretende analisar a construção da identidade
nacional, tendo como referencial a experiência histórica íbero-americana em
contrapartida à anglo-americana, observando-se o "senso da diferença", visão básica
que embasa o estudo de Richard M. Morse, em O Espelho de Próspero.
COSTA, Angela Maria Soares da. (Universidade de Tuiuti do Paraná) A prática
pedagógica do professor de História na escola básica de Curitiba. O estudo sobre a
prática pedagógica no ensino de História, constitui-se a preocupação central da pesquisa.
A escolha pela temática vincula-se a vários aspectos. Destaco o trabalho de pesquisa
de minha autoria que teve como objeto de estudo o uso do livro didático pelo professor
de História, que apontou várias questões com relação a prática pedagógica, somando a
outros estudos no sentido de superar ( ... ) insuficientes explicações que se tem hoje
sobre o ambiente escolar, suas possibilidades e limites. É preciso "abrir a caixa-preta
da escola". Se esse desafio referir-se à prática pedagógica desenvolvida no interior da
sala de aula, envolvendo professores e alunos, ele terá mais sentido ainda. Foi possível
verificar também que o teor das discussões são sempre voltadas com o objetivo de se
superar o ensino tradicional da História. O estágio supervisionado deve ser considerado
um instrumento fundamental no processo da formação do professor. Auxiliando-o a
compreender o espaço em que irá atuar. Este o estudo concentra na seguinte
problematização que se apresenta sob duas faces indissociáveis: como o professor de
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História da escola básica realiza o seu trabalho em sala de aula, que valores e concepções
de História estão presentes na rotina escolar, explícita e/ou implicitamente.
COSTA, Aniele Fructuoso da. (UFSC) Mulheres, memória e experiência. A
medicalização do parto e a interferência médica sobre o corpo das mulheres, presentes
na história da civilização ocidental - principalmente a partir do século XVIII -,
promoveu a desarticulação de muitas redes de solidariedade feminina e desqualificou
conhecimentos populares; também apagou da memória muitas técnicas de conhecimento
popular que promoviam a interrupção da gravidez indesejada. Entretanto, ainda hoje é
possível, através de entrevistas com mulheres idosas, recuperar e enumerar as diferentes
ervas, infusões e métodos utilizados, muitos deles ainda hoje em utilização. Entretanto,
muita coisa perdeu-se, especialmente a quantidade, qualidade e forma de utilizar os
diferentes métodos abortivos. Tratava-se de um conhecimento que transformava o
"veneno" numa infusão, capaz de interromper a gravidez sem matar a mulher. A perda
desse conhecimento destruiu os limites conhecidos entre o "remédio" e o "veneno".
Por outro lado, a manutenção de muitas destas práticas e destes conhecimento, aponta,
também, para a resistência dos costumes, bem como para as contradições do "processo
civilizatório". A focalização de tais conhecimentos, recuperados através de entrevistas
com mulheres idosas, é o que pretende esta comunicação.
COSTA, Claudia de Lima (UFSC) Gênero e tradução: transmudações e
deslizamentos. Diante da reconfiguração das divisas do saber e do remapeamento das
fronteiras culturais uma das principais preocupações nos debates teóricos feministas
mais recentes tem sido a questão da tradução cultural. Como as teorias viajam e como
são traduzidas em diferentes contextos históricos? Se a ênfase recai sobre processos
(muitas vezes descontínuos) de tradução, estes não devem ser entendidos como
reprodução transparente de um conceito ou significado através de múltiplos contextos,
mas sim como uma série de apropriações (propositalmente indevidas) deste mesmo
conceito na produção de novos significados, subvertendo-se, assim, qualquer noção
de autenticidade ou originalidade. Para analisar este processo de tradução, tomo como
ponto de partida o conceito de gênero e seus diversos deslocamentos através de fronteiras
geográficas, institucionais e teóricas, buscando questionar o impacto político de suas
transmudações. Concluo fazendo uma reflexão sobre a necessidade de re-politização
dos estudos de gênero dentro de um marco teórico feminista explícito.
COSTA, Cléria Botelho da. O mundo oral 110 mundo escrito: a literatura oral do
movimento dos Sem- Terra. Este texto objetiva entender a literatura oral (
canções,poesias ,prosas)., produzida pelos trabalhadores rurais que integram o
Movimento dos Sem Terra, no período de 1996-1998. Essa literatura oral será apreendida
como representsção imaginária que estimula os trabalhadores rurais a continuar lutando
pela terra ,ao mesmo tempo ,que contribui juntamente com a escrita, para a preservação
de suas identidades de trabalhadores rurais sem terra.
COSTA, Izabel Cristina Gomes da (UFF) O socialismo contemporâneo na fronteira
da restauração do capitalismo. Troca de sinais tece uma análise histórica sobre a
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leitura feita pelo jornal O Globo em relação ao processo de reformas e desagregação
da União Soviética, no período de 1985 a 1991, destacando o seu emprego na disputa
pela hegemonia no Brasil. A nossa principal questão refere-se à produção de um
novo sentido imputado ao binômio esquerda/direita, relacionando o primeiro à defesa
de uma perspectiva conservadora e arcaica e segundo aos novos caminhos de uma
propalada modernidade do final do milênio. Compreendendo a leitura com um ato de
apropriação do texto, demonstraremos como o jornal o Globo se apropriou de uma
leitura tradicionalmente feita sobre a díade, subvertendo o seu sentido, para tentar
impor a sua definição de mundo social.
COSTA, José Fernandes. (Mestrando -UFSC) As políticas deformação em serviço
da secretaria municipal de educação de Florianópolis para os professores de história
entre 1987 e 1991- Dos encontros pedagógicos aos conteúdos programáticos. Esta
comunicação refere-se à pesquisa que realizo junto Curso de Mestrado da UFSC, sobre
dos Encontro Pedagógicos (EP) de História no Município de Florianópolis, no período
de 1987 a 1991. A período refere-se à época da chamada "redemocratização" política
do Brasil, onde governos ditos populares assumem alguns municípios, trazendo também
conseqüências para o setor educacional. Os EP foram uma das ações da Secretaria
Municipal de Educação de Florianópolis naqueles tempos, com objetivo de oferecer
formação em serviço aos profissionais de Educação da Rede. A pesquisa que realizo
centra-se nos EP de História, iniciados em 1987, tendo como um dos objetivos
específicos a elaboração de uma "nova proposta curricular". A proposta foi oficializada
em 1991 e é apontada como resultado dos EP. Mas que concepção de História se
passava nos encontros? Como se deu esse processo de mudança nas disciplinas de
conteúdos Históricos? Nessa época a disciplina de OSPB era obrigatória nas grades
curriculares. O que preocupava no currículo que estava em vigor que precisa ser
alterado? Essas são algumas das questões que me movem nessa pesquisa, cuja
documentação até o momento disponível vem me ajudando a encontrar indícios para
oferecer algumas respostas, ainda que provisórias.
COSTA, José Jonas Duarte da. (UFPB) O lugar do trabalho no atual processo
histórico. O projeto tem como objetivo compreender as conseqüências econômicas e
sociais, no mundo do trabalho brasileiro, decorrentes do atual processo de acumulação
de capital e da reestruturação produtiva desencadeada a partir dos anos 80. A crise do
modelo de produção a partir dos conceitos do Fordismoffaylorismo, apresentando
sinais de superação em relação aos métodos aplicados nas células de produção asiáticas,
o chamado Toyotismo, faz-se sentir na reestruturação produtiva no Brasil. Em todos
os setores: primário, secundário e terciário, há um reordenamento no sentido de se
adequar aos "novos tempos" da economia globalizada, proporcionadas por uma
acelerada "tecnificação" em algumas áreas, ou nos métodos administrativos e de
organização empresarial, em particular, provocando profundas transformações no
mundo do trabalho. Como causa, observa-se um desemprego estrutural, onde vagas
são eliminadas.
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COSTA, José Jonas Duarte da. (UFPB) Origens da Indústria Têxtil-Algodoeira na
Paraíba. Apresenta a evolução da indústria têxtil algodoeira no estado da Paraíba.
Partindo das organizações primitivas, nas quais os nativos já aproveitavam o algodão
selvagem, sem cultivo planejado, na confecção de utensílios e trabalha'vam
artesanal mente as fibras daquele produto, passando pelas" "bolandeiras," descrevendo
as "usinas de algodão" nas fazendas, até a indústria moderna urbana, observando seu
desenvolvimento, auge e declínio. Formada por um grande pente giratório, movido
por juntas de bois ou por escravos e depois "trabalhadores de eito", a bolandeira retirava
os caroços do algodão, separando a lã para o comércio. A bolandeira espalhou-se pelo
interior da Paraíba, a partir da Segunda metade do século XIX. As "usinas de algodão"
foram mecanismos mais avançados de descaroçar o algodão e obter a lã pura, para
comercializar. Movidas por motores a gasolina e diesel. Com uma maior produtividade,
as 'usinas' intensificaram a demanda pelo produto na região. Estas localizavam-se em
logradouros rurais, mantendo características de relações de produção ainda "précapitalista". A indústria moderna, urbana, caracteriza-se pela organização fabril clássica,
tal como o modelo inglês. Geralmente localizadas em cidades empórios com facilidade
para o escoamento e a recepção do produto, essas indústria estão na base de
desenvolvimento de muitas cidades do interior paraibano.
COSTA, Lenira Lima da. O DOPS e a imprensa na era de Vargas: O discurso
estatal e a prática policial em Pernambuco, 1935 a 1937. O objetivo da pesquisa é a
sistematização e análise de documentos do DOPS-PE e da imprensa
pernambucana:Diario de Pernambuco e Folha do Povo. Foram selecionadas noticias
relacionadas ao coletivo que representava a resistência na era Vargas em Pernambuco.
A sistematização de várias noticias durante os dois anos definidos na pesquisa, fase
em que a imprensa não era tão controlada como o seria posteriormente no Estado
Novo, possibilitou perceber a criação da imgem do comunista e o controle realizado
na vida dos que representavam alguma resistência ao governo. A sistematização dos
seguintes prontuários: 1) Sindicatos dos sapateiros; 2) Federação das Classes
Trabalhadoras de Pernambuco (F.C.T.P.); 3) Célula Comunista do bairro de Camaragibe;
4) Fábrica de Tecidos da Torre; 5) Socorro Vermelho; 6)"Biografias Diversas" de
menbros do partido e 7) Partido Comunista, possibilitou perceber o controle realizado
na vida dos que representavam alguma resistência ao governo. A análise dos
prontuários acima citados demonstrou que os membros ou simpatizantes do PC eram
acusados de responsáveis de todos os males sociais e seus líderes eram acusados de
antipatriotas.
COSTA, Maria de Fátima (UFMT) Fronteiras luso-castelhanas na América
setecentista: a criação do Pantanal. A imensa planície inundável do interior da América
do Sul que hoje conhecemos como Pantanal, foi por quase três séculos a fabulosa
Laguna de los Xarayes. Xarayes foi o emblema da região banhada pelo rio Paraguai e
fronteira aquática a que os espanhóis se impuseram na conquista das terras interiores
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da América Meridional. Esta Laguna foi eclipsada pelo Pantanal no transcurso do
século XVIII. Isto demonstra o fato político fundamental da supremacia portuguesa
sobre a área conquistada além de Tordesilhas, já que o termo Pantanal como
denominativo deste ambiente inundável só começou a apa;ecer em meados do século
XVIII. Pantanal, portanto é uma criação luso-brasileira, realizada em meados dos anos
de 1750. Neste contexto, pretende-se demostrar como a destruição da castelhana Laguna
de los Xarayes e, consequentemente, a criação do luso-brasileiro Pantanal está
estreitamente relacionada com as questões de Limites entre as duas Américas Ibéricas,
durante as demarcações de fronteiras do final do século XVIII
COSTA, Maria de Fátima. (UFMT.) Fronteiras: demarcação e ocupação. Em meados
do século XVIII as terras mato-grossenses passaram a pertencer à América portuguesa;
antes, eram territórios castelhanos. Foi visando garantir o território aurífero conquistado
que a coroa lusitana passou a criar núcleos de povoamento nas regiões pantaneira e
amazônica. Por força dos Tratados de limites (Madri, 1750, e Santo I1defonso, 1777)
que, através do Uti possidetis, asseguravam àquelas coroas ibéricas a posse dos
territórios ocupados além de Tordesilhas, que Portugal, entre 1753-1780, passou a
tomar posse de extensas áreas na raia Oeste da Demarcação. Quando as Expedições
Demarcadoras de 1780 passaram a fixar a linha fronteiriça, os portugueses já haviam
fundado povoações e fortes, tanto na bacia paraguaia como na amazônica. Nas
negociações, os novos núcleos garantiram a efetiva incorporação de Mato Grosso às
terras portuguesas, depois brasileiras. Parte deste trabalho deve ser creditado à Viagem
Filosófica, chefiada por Alexandre Rodrigues Ferreira, que realizou o reconhecimento
destas áreas. Assim, esta comunicação tem como objetivo demonstrar como a ocupação
luso-brasileira no Centro Oeste do Brasil, está ligada aos Tratados de Limites e à
expedição naturalista de Rodrigues Ferreira.
COSTA, Marli de Oliveira. Relações de vizinhança entre as famílias operárias
mineiras do Bairro Próspera: Crisciúma SC/1950. As Vilas Operárias foram construídas
para abrigar e disciplinar a força do trabalho operariado desde que o capitalismo
atraiu para os Centros Urbanos um grande contingente de pessoas para o trabalho nas
fábricas. As relações de vizinhança, nestas vilas, deram-se a partir das relações sociais
do trabalho e das condições concretas do ambiente que habitavam: casas muito pequenas
e próximas umas das outras, espaço para lavar as roupas de uso comunitário, problemas
de saúde, tllas para a água, carne e alimentação ... Ao habitar um mesmo espaço, as
pessoas criam normas e estabelecem formas de controle sobre o comportamento umas
das outras. Em Criciúma, na Vila Operária Próspera, as redes de solidariedade, as
diferenças, e os conflitos entre os moradores tornam.-se visíveis pelas narrativas daqueles
que conheceram e habitaram a Vila na década de 1950.
COSTA, Simone Pereira da (Universidade Estadual de Maringá) Casa-grande e
senzala e a descrição do Brasil rural. Esta comunicação tem por objetivo analisar as
"representações" que Gilberto Freyre, em Casa Grande e Senzala, constrói do espaço
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social agrário brasileiro. Trata-se de uma reflexão sobre os métodos e as estratégias
adotadas por Freyre para elaborar uma forma de descrever o meio rural brasileiro,
particularmente o universo canavieiro, que viria a se transformar naquilo que Pierre
Bourdieu cha~a de "enunciados performativos". Argumenta-se que Freyre consolidou,
a partir da elaboração de um discurso bastante persuasivo, imagens que mostrariam a
positividade de um Brasil rural. Nossas heranças rurais, segundo Freyre, teriam sido
fundamentais para garantir um certo "equilíbrio de antagonismos" na constituição da
organização social brasileira.
COSTA, Simone Pereira da. (Universidade Estadual de Maringá) A atuação dos
tecnocratas estatais em áreas de fronteira. Esta comunicação tem por objetivo discutir
o papel de um grupo de agentes do Estado em uma área considerada por alguns
especialistas em desenvolvimento agropecuário como a "última fronteira agrícola do
mundo" : os cerrados brasileiros. Percebe-se que a inserção dos técnicos do Estado no
momento da chamada ocupação capitalista dessa região, nas décadas de 70 e 80, alterou
completamente os padrões de gestão das atividades produtivas e criou um conjunto de
novas representações da população local e do meio ambiente. Os antigos moradores
dos cerrados passaram a ser considerados não-aptos para implementar as modernas
técnicas de cultivo e a vegetação do cerrado, apreendida como feia e hostil, foi
completamente arrasada.
COSTA, Suely Gomes. (UFF). Entre práticas escravistas e caritativas, transformações
da gestualidade feminina (Rio de Janeiro, primeira metade do século XIX). Observações
de viajantes, fontes literárias e cartas sobre o Rio de Janeiro da primeira metade do
século XIX revelam transformações da gestualidade feminina moldada no cotidiano
doméstico sob a experiência escravista. Nelas, um novo padrão de sociabilidade, apoiado
em práticas caritativas, abre novas fronteiras do feminino.
COUTO, Ana Mágna Silva (Mestranda da PUC/SP.) Formas de ocupação
apropriação do espaço: os catadores de papel na cidade. Nessa comunicação pretendo
discutir alguns aspectos da pesquisa que venho realizando acerca dos catadores de
papel em Uberlândia. Estabelecendo a temática da cidade como "pano de fundo" do
trabalho, percebo a necessidade de buscar problematizar as vivências desses
trabalhadores, suas formas de viver, morar, trabalhar, ocupar e usar o espaço urbano,
enfim suas experiências. Considero importante a reflexão acerca das relações que os
coletores de papel estabelecem no dia-a-dia, relações essas de solidariedade com os
vizinhos no bairro, os colegas de trabalho, dentre outras formas de convivência e
práticas sociais pertencentes a esses sujeitos. E evidentemente os aspectos relativos ao
trabalho, os conflitos com a administração local em conseqüência do controle que se
tenta exercer sobre a atividade de coletar papel, assim como a exploração pelos
empresários compradores de papel são objetos de análise. Para além das fontes orais,
dotadas de um significado especial, venho realizando uma pesquisa aos jornais referentes
ao período estabelecido, pois acredito que isso poderá contribuir no processo de
interpretação das entrevistas orais realizadas. As leituras dos textos de autores como
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Alessandro Portelli, Raymond Willians e E.P. Thompson, além dos textos mais
específicos sobre a temática da cidade vem sendo grande fonte de inspiração para o
desenvolvimento dessa pesquisa.
COUTO, Antonieta Miguel. Vida material e cotidiano na Imperial Vila da Vitória no
século XIX. A Imperial Vila da Vitória alcançou este status em 1840 após consolidação
do território da pecuária através de disputa violenta com os índios que habitavam o
local, Mongoyós, Pataxós e Aymorés. Em seu processo de formação e de afirmação
diante do domínio indígena, as estradas e caminhos, para a sociedade oitocentista
conquistense, desempenharam fatores importantes enquanto vias de trocas de
mercadorias e imposição de uma nova ordem espacial. Este trabalho, através da análise
de série de inventários, objetiva discutir o processo de apropriação, produção e consumo
de bens na Vila da Vitória, considerando suas especificidades de ordem geográficas e
culturais. Os dados apontam para a presença de objetos ligados à pecuária, consoante
de atividades agrícolas, principalmente o algodão e a mandioca, que enfatizam a idéia
de hegemonia desta atividade; de diferenças patrimoniais consideráveis e verifica a
presença de uma "economia" em relação ao consumo de objetos de conforto que se
alterou ao final do século.
COUTO, Katia Cilene do. (UFG) Cuba: usinas açucareiras, espaço, etnias e memória.
As Usinas de açúcar em Cuba, constituem-se, em um espaço privilegiado da memória,
devido as diversas etnias que trabalharam nesta área, caracterizando um alto índice de
imigração dos países vizinhos nos primeiros trinta anos do presente século. Este trabalho
busca estudas as diversidades étnicas nas relações, nos espaços constituídos pelos
grupos e no processo de construção da memória, especialmente enquanto forma de
resistência. A relação destes dentro da Usina e sua organização para reivindicar
melhores condições políticas vigentes no país neste período. Esta pesquisa visa
contribuir para um maior conhecimento acerca dos países do Caribe, fomentando
objetos de estudo e proporcionando uma ampliação do conhecimento histórico acerca
dos países latino-americanos.
COVRE, Rafael de Aguiar (Mestrando em Ciências Sociais pela PUC-SP) Mário
Ferreira dos Santos: a amplitude de um libertário. A deficiência da historiografia em
relação ao anarquismo, sobretudo aquele existente a partir das décadas de 20 e 30, é
responsável pela ausência de Mário Ferreira dos Santos, entre outros, e sua vasta obra
em meio ao ambiente acadêmico. Desta forma, este trabalho se propõe a estudar e
divulgar tal pensador e militante libertário com o intuito de, somando-se a outras
pesquisas, suprir tal deficiência. Mário foi um dos fundadores do pensamento filosófico
brasileiro. Criador de um sistema e método filosófico próprios, respectivamente a
chamada Filosofia Concreta e a Decadialética, propôs a superação do paradigma
epistemológico baseado apenas em especializações reducionistas, nelas identificando
e reconectando os aspectos positivos, o que corresponderia a um saber mais amplo e
bastante mais fiel à realidade concreta do cosmo. Assim, Mário possui uma grande
capacidade de diálogo com os mais diferentes discursos e autores. Analisando-os
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segundo o seu método e sob os princípios libertários-cristãos, que segundo ele estariam
no âmago da ontologia humana, ele conecta num só sistema, pensadores como
Proudhon, Marx, Nietzsche, Spengler, Platão,etc.
CRIPA, Ival De Assis (USP). "O Sexênio Cardenista ( 1934-1940): Um "welfare
state" latino-americano?". A comunicação pretende discutir os vínculos dos agentes
sociais do governo de Lázaro Cárdenas com as políticas Keynesianas no México. Na
América Latina, as instituições características do "Estado do Bem Estar Social",
principalmente as de seguridade social, foram fruto de um "compromisso" entre o
Estado, as empresas privadas e os sindicatos, durante o período que vai do pós-guerra
até os anos 80 e que garantiram novos direitos aos trabalhadores. No México, a
experiência da Revolução Popular, a presença das massas armadas na cena política, as
conquistas dos trabalhadores na esfera dos direitos sociais durante o governo Cárdenas,
os seus vínculos com um programa de reformas sociais de inspiriação Keynesiana,
definido como uma "terceira via" para a Revolução, permitem aproximar sua gestão e
suas ações, das políticas do Welfare State na América Latina (como pretendemos
demonstrar), muito antes da "Revolução Prebischiana" que moldou uma parte
significativa do pensamento latino americano no pós-guerra, inspirados na CEPAL
(comissão Econômica para América Latina e Caribe).
CRISTOFOLINI, Nilton José (Mestrando - UFSC) A nacionalização do ensino em
Joinville. Joinville era inicialmente uma colônia sem qualquer infra-estrutura, mas a
vinda de imigrantes, em sua maioria alemães, mudou com o passar dos anos esta situação
com a fundação de sociedades recreativas, escolas e igrejas. Tais entidades, além de se
preocuparem em preservar a língua pátria dos imigrantes, moldava também suas
tradições e padrões culturais. Face à esta realidade, dá-se início ao processo de
nacionalização do ensino a partir do ano 1906 com a vinda, para Joinville, do professor
paulista Orestes Guimarães que, contratado para dirigir a "Escola Pública Municipal",
substitui o uso da língua alemã pelo português e implanta um novo sistema de ensino
já em vigor no Estado de São Paulo. Em 1911 a referida escola é transformada no
primeiro grupo escolar modelo do Estado de Santa Catarina com ensino seriado, ou
seja, no primário o professor passa a dar aulas para cada série separadamente. Apesar
destas mudanças, a nacionalização do ensino só vai se consolidar efetivamente sob o
governo do Presidente Getúlio Vargas e do Intervantor Federal Nereu Ramos, motivada
pelos movimentos totalitários nazi-fascistas, pela 11 Guerra Mundial e pela política do
Estado Novo (1937-1945).
CRIVELENTE, Maria Amélia Assis Alves. Família escrava em Mato Grosso - "Nos
melhores engenhos dos Cuyabanos" - Chapada dos Guimarães - 1796-1888. Este
projeto visa evidenciar a presença de núcleos familiares escravos em Mato Grosso,
região de fronteira e mineradora. Especificamente em Chapada dos Guimarães com
sua característica de economia de abastecimento de Cuiabá e redondeza, com larga
produção de cereais e aguardente, no período de 1796-1888. Não exclusivamente
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encontrá-las e quantificá-las. Mas, identificar o grupo étnico majoritário que para lá
foi levado desde a instalação dos primeiros engenhos. Suas peculiaridades sócioculturais que comprovarão que a "anomia" a ela atribuída em suas relações afetivas,
representa tão somente o pré-conceito de um período da historiografia brasileira quando
reconheceu a "família" apenas em seu modelo clássico: o patriarcal. A documentação
pesquisada, principalmente os registros paroquiais da Igreja Matriz, dos casamentos,
batizados e óbitos as tem iluminado, bem como suas origens. Mesmo que os registros
de casamento apontam apenas as uniões de modelo cristão. Outros, como os registros
de batismo e ainda os Inventários nos darão elementos indiciários que possibilitarão
compreender como, numa região de fronteira com os domínios espanhóis, agravada as
necessidades de ocupação e posse devido as minas de ouro e diamantes ali descobertas,
marcada por constantes flutuações demográficas devido a movimentação itinerante de
mineiros, entre outros aspectos.
CRUXEN, Edison Bisso (UFRGS). Fronteiras culturais, na região da Samaria do
século I a. C ao século 11I d. C. Esta comunicação tem o objetivo de trabalhar as fronteiras
culturais existente entre samaritanos, romanos, judeus e cristãos na província Palestina,
na região da Samaria entre o século I a.C. e o século III d.C.. Por ocasião da escavação
do sítio arqueológico de Apollonia realizada de 12 a 31/07/98, em que foi evidenciado
o estrato romano, tomou-se necessário um estudo mais completo das tradições que
ocuparam a região na época da dominação romana. Este trabalho tem como proposta
servir de suporte para melhor contextualização da área pesquisada pelo Projeto
Apollonia. A cidade portuária romana de Apollonia localizava-se na região da Samaria,
local de confluência de di versas culturas que proporcionaram fronteiras etno-religiosas
que devem ser conhecidas e esclarecidas. Dentro desta perspectiva o objetivo deste
trabalho é estabelecer os diferentes fundamentos culturais, políticos e religiosos
existentes entre samaritanos, romanos, judeus e cristãos, sua coexistência confllituosa
ou pacífica e procurar demonstrar que visões uns tinham em relação aos outros,
especialmente quanto a espaço e identidade. O trabalho se desenvolverá basicamente
a partir de pesquisas de fontes bibliográficas existentes sobre o tema.
CRUZ, Ana Lúcia Valença de Santa. (UFRJ) O sindicalismo oficial e os bancários
em luta. O trabalho analisa as relações dos bancários com o Estado e com os patrões
através de quatro importantes mobilizaçàes, três das quais resultando na deflagração
de greves. A primeira, a luta pela jornada de seis horas em 1933, pelo ineditismo da
reivindicação; as demais pelas formas específicas em que se estabeleceram relação
com o governo e com o patronato: a luta pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões
dos Bancários, em 1934: a luta pelo quadro de carreira em 1946; e a campanha por
50% de aumento de salários em 1961. Demonstraremos que, mesmo restringidos aos
espaços institucionais, os sindicatos e os trabalhadores em bancos levaram ao limite
suas mobilizações, reagindo contra os elementos de acomodação presentes no
sindicalismo oficial. Usando a metodologia proposta por Michelle Perrot, trabalharemos
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com as greves como um momento e um espaço de libertação do trabalhador do cotidiano
opressor, "como irrupção do desejo". Nosso objetivo será o de apreender as
singularidades de cada uma das mobilizações, reconstruindo-lhes a dinâmica interna
e, explorando-as em uma dupla perspectiva: enquanto meio de pressão e modo de
expressão do grupo em ação. Como meio de pressão dos trabalhadores para obterem
suas reivindicações, mas também como forma de expressão dos seus mais íntimos
desejos e aspirações.
CUKIERMAN, Henrique Luiz (COPPEIUFRJ). Nos tempos da tapera. Utilizandose dos diálogos entre cientistas enquanto valioso instrumento para surpreendê-los em
ação, o trabalho investiga alguns aspectos do dia-a-dia na velha casinha da fazenda de
Manguinhos, improvisada em fábrica de soro antipestoso, ao alvorecer do século XX,
naquilo que se constituía como embrião do futuro e majestático laboratório de
Manguinhos. Muitos elementos da moral saxônica do trabalho, necessários à
experimentação científica, tais como disciplina, perseverança e abnegação, contrastavam
com a mentalidade aventureira que regia os negócios no Brasil, desde os tempos
coloniais, uma mentalidade forjada na obtenção de resultados rápidos e sem maiores
sacrifícios. Entretanto, um "verdadeiro cientistas" tinha que carregar consigo a noção
do estrito cumprimento de suas obrigações, sem lassidão, sem tibieza, sem desleixo,
palavra à qual Sérgio Buarque de Holanda dedica especial atenção em Raízes do Brasil,
sintetizando com clareza as mazelas que aqueles pioneiros, em Manguinhos, tratavam
de evitar. Para garantir a sanção dos principais centros científicos do mundo "ci vilizado"
a um "laboratório-bangalô", perdido ao sul do Equador, os cientistas brasileiros tinham
de superar fortes diferenças culturais entre valores luso-ibéricos e o mundo anglosaxônico no qual a ciência florescera.
CUNHA Jr, Henrique (UFCE) Afro-descendentes, trabalho e educação no início da
República. A idéia mais freqüente a respeito do destino de nossos antepassados negros
ao término da instituição escravista, isto é, a partir do dia 14 de maio de 1888, é de um
simplismo quando não de uma ausência de conhecimentos, que nos demonstra a
necessidade de uma revisão conceitual e historiográfica e nos leva a interrogar porquê
apesar de todos esses adjetivos, os meios acadêmicos ainda hoje os repete e os reforça?
O simplismo ou desconhecimento consiste basicamente da suposição de que desta
data em diante todos os ex-trabalhadores escravizados estiveram automaticamente
desempregados, impossibilitados de competir no mercado de trabalho, pois não
possuíam os pré-requisitos básicos exigidos por este mesmo mercado capitalista
emergente que eliminou a possibilidade de sua inclusão no mercado de trabalho e em
outras esferas da sociedade. Análise tão mecânica desta situação quase sempre aceita
sem grandes dificuldades, apresenta para nós a necessidade de uma revisão históricoconceitual a respeito dos espaços anteriormente ocupados pelos ex-escravos, do
movimento dessas populações no pós-abolição, das especificidades do tipo de
capitalismo aqui implantado como também, do contexto ideológico da sociedade

326

brasileira nos fins do século passado e início deste no que se refere as idéias sobre
raça, progresso e civilização que geraram propostas de intervenção com vistas a
solucionar o problema da identidade nacional.
CUNHA, Cacilda Maesima. Arquivos de empresa: organização dos documentos
históricos da Sercomtel SIA Telecomunicações. Esta comunicação pretende relatar uma
experiência de organização de arqui vo histórico empresarial, composto de documentos
técnicos, administrativos, financeiros e comerciais em suportes diversos. Contou com
a participação de 3 estagiários remunerados, alunos da graduação em História, 2 técnicos
especialistas em organização de arquivos e 4 professores do Departamento de História!
UEL.
CUNHA, Jorge Luiz da. (UFSM) Os interesses políticos e econômicos na colonização
do sul do Brasil com alemães. A proposta deste trabalho é analisar de que forma os
interesses do Império Brasileiro, relacionados com a colonização de seu território,
articulam-se com os interesses das elites alemãs empenhadas, durante todo o século
XIX, em criar as condições para a unificação nacional da Alemanha. Neste sentido,
são examinadas: 1) as políticas e ações de colonização com imigrantes alemães do
governo brasileiro e sua correspondência ao processo de transformação da questão de
emigração nos Estados alemães em questão nacional ( - o nacionalismo crescente, a
partir dos anos 1840, englobou a questão da emigração como questão nacional
apontando claramente sua vinculação com a unificação da Alemanha - ); 2) a tentativa
de desviar a corrente emigratória alemã da América do Norte para o sul do Brasil e
região do Rio da Prata, para criar aí uma "Neudeutschland über See" ( - um lugar que
os alemães poderiam povoar mantendo-se ligados por laços culturais a sua pátria em
proveito dos interesses políticos e econômicos da Alemanha - ); e, 3) os projetos de
empreendimentos de colonização envolvendo governo brasileiro e capitalistas alemães
que influenciaram a fundação de colônias privadas, principalmente em Santa Catarina
e no Rio Grande do Sul. (MR)
CUNHA, Jorge Luiz da .. A imigração e a colonização alemã no Rio Grande do Sul
do século XIX: Fronteiras em transformação. A consolidação do território sul-riograndense durante o século XIX, enquanto fronteira com os antigos domínios espanhóis,
deu-se através da colonização com imigrantes luso-brasileiros (paulistas, vicentinos,
açorianos) e imigrantes europeus (principalmente alemães e italianos). Populações
que se constituíram em grupos: - universos econômicos, sociais e culturais distintos empenhados, especialmente a partir da segunda metade do século XIX em construir
uma identidade para obter dignidade e reconhecimento diante da população brasileira.
A história deste processo de construção identitária ajuda a explicar porque no Rio
Grande do Sul é a origem histórico - cultural (étnica - nacional): - o passado, e não o
presente: - com suas realizações e objetivos -, que nos definem enquanto sujeitos sociais.
CUNHA, Lídia Nunes (UFPE) Afro-descendentes, trabalho e educação no início da
República. A idéia mais freqüente a respeito do destino de nossos antepassados negros
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ao término da instituição escravista, isto é, a partir do dia 14 de maio de 1888, é de um
simplismo quando não de uma ausência de conhecimentos, que nos demonstra a
necessidade de uma revisão conceitual e historiográfica e nos leva a interrogar porquê
apesar de todos esses adjetivos, os meios acadêmicos ainda hoje os repete e os reforça?
O simplismo ou desconhecimento consiste basicamente da suposição de que desta
data em diante todos os ex-trabalhadores escravizados estiveram automaticamente
desempregados, impossibilitados de competir no mercado de trabalho, pois não
possuíam os pré-requisitos básicos exigidos por este mesmo mercado capitalista
emergente que eliminou a possibilidade de sua inclusão no mercado de trabalho e em
outras esferas da sociedade. Análise tão mecânica desta situação quase sempre aceita
sem grandes dificuldades, apresenta para nós a necessidade de uma revisão históricoconceitual a respeito dos espaços anteriormente ocupados pelos ex-escravos, do
movimento dessas populações no pós-abolição, das especificidades do tipo de
capitalismo aqui implantado como também, do contexto ideológico da sociedade
brasileira nos fins do século passado e início deste no que se refere as idéias sobre
raça, progresso e civilização que geraram propostas de intervenção com vistas a
solucionar o problema da identidade nacional.
CUNHA, Lídia Nunes (UFPE). Negros na Educação: O que dizem as imagens. A
partir do arcevo iconográfico (fotografias) existente no Arquivo Público Estadual Jordão
Emerenciano no Estado de Pernambuco, especificamente aquele que foi produzido
pela extinta Secretaria de Educação e Proteção ao Menor, nosso trabalho tentou
compreender a imagem do afro-descendente na educação escolar do período que vai
de 1930 a 1936, levando em consideração o contexto ideológico destes anos e da
década anterior no que diz respeito a temática da raça, da civilização e do progresso
como alicerces para a construção de uma identidade nacional. Este arcevo é composto
de fotografias com datas limites entre os anos de 1930 a 1967, perfazendo um total de
412 documentos iconográficos que abordam diversificados temas. Para a nossa pesquisa
foram selecionadas trinta fotografias, sendo que destas, 90 % se referem a imagem de
pessoas vivenciando o ambiente escolar e as demais - 10% - se referem a prédios
escolares, exposição de produções escolares, fachadas de prédios escolares e outros.
Ao lidar com esta documentação foram constatadas algumas pistas que reforçou a
viabilidade de nossa hipótese de trabalho: que a presença afro-descendente na educação
escolar básica acompanha de maneira progressiva o movimento de ampliação da oferta
escolar que atinge um público maior e diversificado. Isto porque a ideologia do progresso
civilizatório implicava numa reunião de esforços que visavam adaptar e remodelar os
homens e mulheres tidos como inaptos para a civilização
CUNHA, Maria Clementina Pereira. Discutindo as fronteiras da diversidade na
cultura popular. Há alguns anos, os estudos envolvendo cultura popular ganharam
grande dimensão e contribuíram para o alargamento das fronteiras da pesquisa histórica,
tanto em termos temáticos, como em termos interdisciplinares, ao incorporarem, por
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exemplo, a antropologia, o direito e a psicologia. Neste sentido, procurarei demonstrar
como os trabalhos de Magali Engel e Martha Abreu contribuem para o aprofundamento
das discussões sobre as possibilidades de utilização do conceito de cultura popular,
abrindo caminho para se pensar o conceito como expressão de diversidades e de
diferentes identidades.
CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. (CEFET-MAlBrasil e Doutoranda no
ICCP em Havana-CUBA.) História e currículo: uma contribuição à formação
humanística para os cursos técnicos profissionalizantes dos CEFET's e Escolas
Técnicas. Nossa investigação científica objetiva contribuir na formação humanística
dos Cursos Técnicos Profissionalizantes dos CEFET's e Escolas Técnicas, de uma vez
que a atual estrutura que conforma o ensino técnico e sua organização a nível do desenho
curricular, evidência a necessidade de um novo projeto educativo pautado em princípios
axiológicos e pedagógicos estruturados nos parâmetros interdisciplinares, vinculando
assim, a educação ao mundo do trabalho e à prática social, preparando o indivíduo
para o desempenho de suas funções na experiência profissional e no exercício da
cidadania. Para tanto, propomos na nossa investigação contribuir para solucionar as
deficiências existentes na formação dos alunos dos cursos técnicos profissionalizantes
dos CEFET's e Escolas Técnicas , a partir da criação, inserção e planificação da
disciplina História e Cidadania na área humanística do desenho curricular dos referidos
cursos. Assim sendo, como resultado do nosso trabalho dotaremos os alunos dos cursos
técnicos profissionalizantes, dos dias de hoje, a partir de sua formação escolar, de
saberes e elementos que possibilitem tanto o atendimento das necessidades de mercado
(na versão da internacionalização da economia), quanto da construção e manutenção
dos espaços de participação dos mesmos em seus múltiplos sentidos.
CUNHA, Maria de Fátima (UEL) A esquerda armada e as mulheres - Brasil anos
60-70. O Brasil dos anos 60-70 foi palco de uma tentativa de construção de uma
sociedade mais justa, projeto que alguns homens e mulheres pensaram ser possível
realizar, através do combate guerrilheiro. Ao analisarmos as memórias dos personagens
que atuaram nessa experiência percebemos, à primeira vista, uma atuação
marcantemente masculina. Entretanto, sabemos que existiram mulheres na guerrilha.
Essa comunicação tem por objetivo, verificar como é abordada pela esquerda
guerrilheira - ou mesmo.
CUNHA, Maria de Fátima da (UEUUNICAMP) Masculino e feminino nos anos
60: um modelo definido? Aparentemente, os anos 60, deste século, constituíram-se em
um momento de ruptura -ou pelo menos de tentativa- de determinados padrões de
comportamentos, de certos valores culturais, impulsionando mudanças, especialmente
no âmbito das questões femininas e na relação homem/mulher. Essas questões permitemnos pensar na possibilidade de existência de um "modelo de mulher" e de relação
amorosa ou conjugal e de um universo definido e definidor de papéis masculinos e
femininos. Essa comunicação busca, portanto, refletir se havia um rompimento ou
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reafirmação desses "modelos", nesses anos, que poderia facilitar ou dificultar a
participação das mulheres em certas instâncias, como, por exemplo, na atuação na
esquerda armada.
CUNHA, Maria Teresa Santos. (UDESC) Diários femininos: A escrita memorialística
em questão. Este trabalho pretende analisar dois conjuntos de diários femininos, escritos
entre 1964 e 1974, por duas jovens normalistas residentes nas cidades de Florianópolis
e Capinzal, em Santa Catarina. Nesta reflexão procura-se dar visibilidade a essas práticas
de escrita memorialística tanto ao que se refere ao processo de construção do magistério
como profissão feminina como ao cotidiano dos anos de 1968/69, pela ótica dessas
jovens que iam registrando regularmente como estavam sendo vivenciados momentos
políticos importantes na História do Brasil. A proposta em relação ao texto
memorialístico é apresentar o passado ali descrito como uma representação que se faz
lançando mão de significados disponíveis no contexto social. Esta abordagem, baseada
nos pressupostos da História Cultural, permite pensar na importância do sujeito na
História - o eu significante - e na valorização das ações da experiência vivida.
CUNHA, Renata Thereza Fagundes. Construindo os gêneros na modernidade: um
novo olhar para o masculino e o feminino. Esta pesquisa trata das relações entre os
gêneros em Curitiba, de 1890 a 1920, período em que a cidade vive várias
transformações com o advento da modernidade. O desenvolver da vida urbana traz
uma série de experimentações, criando um movimento incessante de reformulação nas
condições de trabalho, no consumo, no lazer e nos espaços de sociabilidade, verificandose neste momento uma maior visibilidade e participação das mulheres. Através da
análise da imprensa periódica e de obras literárias pretende-se perceber, em meio as
novidades modernas e ampliação de espaços onde convivem homens e mulheres, como
se edificam novos olhares e formas de percepção do masculino e do feminino,
instaurando uma nova sensibilidade no construir das relações entre os gêneros.
CURADO, Ramir. Os bandeirantes na expansão da fronteiras goianas: um estudo
sobre a ocupação da região da Serra dos Pireneus no século XV/lI ( J730- J840). A
colonização do atual território goiano foi fruto da Guerra dos Emboabas que levou os
paulistas a buscarem novas regiões auríferas e teve início em 1726 com a fundação do
arraial de Sant'ana. Entretanto já em 1730 as minas de ouro situadas no vale do Rio
Vermelho começam a esgotar-se fazendo com que alguns portugueses que ali
garimpavam organizassem uma bandeira e com ela avançassem rumo à Serra dos
Pireneus onde descobriram ouro no Rio das Almas. Coincidentemente nesse mesmo
ano uma outra bandeira organizada por um paulista parte de Minas Gerais em busca de
ouro nessa mesma região encontrando-o no Rio Corumbá situado a 18 km do achado
da dos portugueses. Estas duas expedições vão dar início a colonização de uma vasta
região até então ocupada apenas por indígenas, ocupando o espaço rural com garimpos
e fazendas agropastoris e fundando os núcleos urbanos de Meia Ponte e Corumbá
cujas relações vão caracterizar-se pelo intercâmbio e pela resistência cultural.
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CURTIS, Regina (pPGIUFRGS.) O Regime Militar de 64 pensado à luz da Nova
História Cultural: Representações e Imaginário Social. Este estudo analisa as
representações construídas em torno do regime militar instalado no Brasil em 1964, no
jornal Zero Hora durante o período compreendido entre março de 1964 e março de
1974. Me detenho fundamentalmente nos dias 31 de março dos respecti vos anos, alguns
dias anteriores e outros subseqüentes a esta data, quando o movimento será alvo de
comemoração pelas passagens de seu "aniversário". Tenho como idéia norteadora do
trabalho hipótese de que o conjunto das representações delineadas neste veículo de
comunicação contribuíram deliberadamente para a consolidação de um imaginário
positivo do regime perante a sociedade rio-grandense. Da mesma fOÍma, servindo como
mais um canal para construção de sua legitimidade. De acordo com a limitação do
trabalho a pesquisa permanecerá restrita à análise do jornal Zero Hora cuja circulação
restringe-se ao estado do Rio Grande do Sul. Portanto, os resultados aqui apresentados
serão apenas representativos no marco desta delimitação espacial.
CURY, Cláudia Engler. Portas e janelas em uma pequena cidade do sul de Minas.
Este trabalho é parte das preocupações teórico-metodológicas de meu projeto de
doutorado desenvolvido junto à Faculdade de Educação da Unicamp, no Departamento
de Metodologia de Ensino. O eixo central do trabalho de pesquisa são as possíveis
articulações entre memória e preservação de patrimônio histórico-cultural, em uma
pequena cidade do sul de Minas Gerais - Ouro Fino que conserva um conjunto
arquitetônico do final do século XIX e primeiras décadas deste século, praticamente
intocável, apesar da especulação imobiliária que compete com os processos de
tombamento iniciados pela prefeitura local. As relações entre o desenho do espaço
urbano, imbricadas com a memória e as lembranças coletadas, através da oralidade,
pretendem apreeender de que forma as marcas deixadas pelo tempo, na arquitetura das
casas, é tida como um valor histórico/cultural para os moradores locais e como a questão
da preservação do espaço urbano que traz referências de outras temporalidades configura
uma das identidades da cidade.
CYTRYNOWICZ, Roney. "As políticas e os efeitos da mobilização civil em São
Paulo durante a Segunda Guerra Mundial". Durante a Segunda Guerra Mundial,
principalmente após a entrada do Brasil na guerra ao lado das forças aliadas, várias
ações definiram a mobilização da população civil e a constituição de um 'front interno'
na cidade de São Paulo. Campanhas como a do pão de guerra e do gasogênio (que
impuseram um regime de escassez), a suspensão dos direitos trabalhistas na indústria
têxtil, as ambiguidades na ação da Comissão de Mobilização Econômica, a repressão
aos imigrantes japoneses, a criação do serviço civil de defesa anti-aérea, a propaganda
em torno da formação de um corpo de enfermeiras da FEB e várias medidas para
disciplinar o que se chamava de 'multidão' urbana, permitiram que se engendrasse um
'front interno' que mantinha a população em estado de permanente mobilização segundo
os ideais do Estado Novo e tendo a guerra como álibi mais do que como causa objetiva
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derivada do conflito mundial. Estas políticas, que sofreram uma difusa oposição popular,
acirraram o processo de exclusão urbana e desigualdade social na cidade de São Paulo.
CZESNAT, Ligia de Oliveira. (UFSC) Teatro das máscaras: Di Cavalcanti e a cultura
política nos anos Vargas. Se ao anos 20 instauraram o processo de modernização no
Brasil, revelam o aparecimento das massas, das reivindicações sociais e de uma nova
estética visual forjada na constatação da necessidade de retomada das "raízes da
nacionalidade brasileira". Os anos 30 todavia, inauguram a necessidade de
transformações e o impasse de instrumentalizar alternativas que viabilizassem a
instalação de um novo Estado e sua adequação a esse "novo espírito". Foi o Estado, o
mediador desse impasse, e apropriando-se dos novos signos em circulação, destacou
aqueles capazes de indicarem a identidade brasileira, configurados em uma nova estética.
O Ministério de Educação e Saúde incumbiu-se do projeto ambicioso relativo às
atividades culturais e artísticas, chamando para si os intelectuais e os artistas. Montase, o teatro da cultura política - lugar e espaço da máscara e da manipulação - campo
privilegiado de intervenções sociais e políticas. As encomendas do Ministério são
reveladoras e se destinavam a preparar, compor e afeiçoar o homem brasileiro. Di
Cavalcanti não foi um militante estadonovista, mas estava envolto nas discussões
"modernistas de 22", e apesar de discordar das práticas políticas dos anos 30, expressou
uma pintura capaz de se revestir de referências estéticas a muitos artistas da época,
delineando um estilo, uma problemática.
DABAT, Christine. (UFPE) De "Aguirre" às "formigas verdes" - Homens e
Natureza, uma história De Fronteiras. Nos estudos das relações Sociedade-Natureza,
as fronteiras ocupam lugar de destaque. Com efeito, constituem recortes de espaços/
tempos reveladores dos encontros entre a ci vilização ocidental e as outras. O
privilegiamento deste eixo ilumina as diferenças de concepções básicas da relação
HomernlNatureza, inclusive na dimensão HomemIHomem. O exercício de revisitar as
construções humanas sob esta perspectiva, revela vasto elenco de matrizes. Possibilita
assim novos caminhos de abordagem da questão ambiental, tão premente atualmente,
inspirando novas práticas. No contexto da "novelha" globalização e da trama
multicultural, esta necessidade urge, como vimos constatando na prática do ensino/
pesquisa em Estudos Ambientais. Para tal propósito, impõe-se a adoção de perspecti vas
multidisciplinares, apostando na dinâmica de apreensão dessa realidade, despojandose os grilhões comtianos. A fronteira móvel de permanências e inovações reivindica,
pois, no seu tratamento a utilização de arsenais diversos: geográficos, históricos,
antropológicos e, finalmente mas não por último, filosóficos.
DAHER, Andréa (UFRJ). Indivíduo e sociedade: a biografia em questão. Este
trabalho consiste numa reflexão teórica e metodológica em tomo da biografia, buscando
articular os problemas por ela suscitados, em particular naquilo que diz respeito à
escala de análise e à sua utilização nas ciências sociais. Partindo da tipologia das
utilizações da biografia proposta por Giovanni Levi, discutiremos as questões voltadas
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para a relação entre normas e práticas, entre indivíduo e grupo, etc. O trabalho busca
mostrar, enfim, os procedimentos historiográficos que permitem uma desnaturalização
das noções de indivíduo e sociedade, evidenciando seu caráter historicamente datado
e socialmente analisável, recusando a falsa antinomia entre estes dois termos.
DAMASCENO, Francisco José Gomes. (UECE).) Rota do sol poente: fortaleza no
final do século -leituras da juventude sobre a cidade. O MH20-Ce (Movimento Hip
Hop Organizado do Ceará) é criado em 1990, articula manifestações culturais como o
Break, o Rap e o Grafite em Fortaleza e passa a produzir fascinantes leituras do universo
social cearense com forte tendências utópicas, marcando de forma definitiva as
organizações de cunho político e cultural na cidade e no estado, e até no Brasil como
um todo, já que se institui em uma rede de relações que abarca todo o país, se
configurando em importante movimento sócio-política-cultural. As inúmeras letras de
rap por eles feitas, ouvidas e analisadas de forma atenta, revela-nos um universo cultural,
característico desta "tribo" marcadamente jovem. Traços de comportamento,
sentimentos, idéias, valores, atitudes e ideologias deste grupo, insinuam-se a cada letra,
delineando seu perfil sócio-político-cultural. Além disto, pode-se perceber de forma
muito clara a constituição de um imaginário, que reforçado a cada letra, a cada debate
gerado por elas, caracteriza-se por uma noção de identidade, de cotidianidade e de
sociedade, que se fundamenta nas raízes históricas do próprio Hip Hop, ou seja, nas
diferenças sociais do mundo contemporâneo, e como fenômeno urbano, nas abissais
discrepâncias entre as classes sociais e seus diversos atores sócio-históricos.
DAMASCENO, Francisco José Gomes. Grupos mistos: novas formas
desconfiguração juvenil. Esta pesquisa em fase inicial, parte de constatações levantadas
em minha dissertação de mestrado, e desenvol vo-a para projeto de tese de doutoramento.
A partir do estudo do movimento Hip Hop Organizado do Ceará (MH20-Ce), enquanto
manifestação juvenil, parto agora na tentativa de mostrar como os grupos juvenis
contemporâneos se manifestam politicamente no espaço definido pela arte/cultura numa clara politização da arte, e estetização da política e do cotidiano - e de como os
seus movimentos ao absorverem características típicas do universo político
propriamente dito, acabam por se transformar radicalmente, em formas antes não vistas
deste ator sócio-histórico. Assim temos movimentos que guardam características dos
chamados Grupos de Estilo definidos a partir de articulações em torno de um estilo, e
por recorrerem a linguagem musical e/ou visual para se substantivarem; que guardam
características também dos chamados Grupos de Estilo definidos por estruturas
construídas em torno de projetos para o social, de articulações de interesses de classe
e com uma linguagem própria; se tornando no que venho categorizando como Grupos
Mistos por absorverem características de ambas as estruturações, mas se tornando
substancialmente diferentes de ambas, se constituindo na grande novidade dos
movimentos juvenis contemporâneos.
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DANTAS, Andréa Maria Lopes "Crônica de uma reforma anunciada: uma análise
da seção estudos e debates da revista brasileira de estudos pedagógicos - Rbep nos
anos de 1961/1962 e 1972/1973. "O propósito deste estudo concentra-se em contribuir,
mediante análise das matérias veiculadas por uma seção de um periódico institucional
- a seção Estudos e Debates da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, publicada
pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - Inep - voltada para temas educacionais
e com circulação nacional para a compreensão do modo como essa publicação tratou
a educação em dois momentos distintos, 1961/1962 e 1972/1973 período de implantação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 4024/61 e Lei n° 5692/71
que reformulou o ensino de 1° e 2° graus. Tais leituras buscaram por em relevo a
pluralidade de vozes que compuseram aqueles textos em suas respectivas épocas. São
vozes que falam de dentro do governo, que representam a universidade e que, a
determinado momento dirigem a implantação de uma lei de ensino. A leitura da seção
em estudo sugere o grau de importância da revista, na divulgação de idéias e projetos
educacionais para a formação de uma mentalidade em matéria de educação, de acordo
com o propósito que a anunciado na apresentação de seu primeiro volume. Captar
portanto o projeto educacional que estava se dando a ler em dois momentos distintos
dessa publicação é o intento desse leitor.
DANTAS, José Adalberto Mourão. No tempo do desenvolvimentismo: os
disseminadores e suas idéias. As décadas de cinqüenta e sessenta foram ricas na
disseminação das idéias desenvolvimentistas. A partir de trinta o centro dinâmico da
economia, com base na produção agrária, transfere-se para a produção industrial. Neste
momento, a correlação de forças, tanto no plano econômico quanto no político transferese para outros grupos: os industriais e os militares. A modernização industrial com
base no capital nacional passa a ser a tônica dos discursos da época. Era necessário
articular um conjunto de idéias que explicasse a mova ordem em curso, e, ao mesmo
tempo, legitimasse os novos grupos dominantes. Assim, várias idéias, ao assumirem o
caráter de ideologia, permitiram que se retomasse, ainda que com novas roupagens,
um debate entre os defensores da industrialização, com base no capital nacional e os
representantes da velha ordem que deixava a cena mas cujo discurso ainda tinha força
suficiente para se manter na ordem do dia. Desta forma, o objetivo do presente trabalho
é analisar, ainda que rapidamente, o discurso de três economistas que, de uma certa
forma, representavam as idéias que se esgrimam no Brasil desde os anos trinta. Vale
ressaltar que tal debate era reflexo do que acontecia em nível mundial.
DANTAS, José Adalberto Mourão. (UEM) Feudalismo e modernidade no
pensamento de Celso Furtado. Celso Furtado é considerado um dos mais expressivos
economista da América Latina. Desde o início de sua formação teórica dedicou-se a
estudar a problemática do desenvolvimento econômico. Para entender tal problemática
Furtado recorre a História. Isto porque para ele um fenômeno econômico não se restringe
a um fenômeno puramente econômico. É uma síntese de um conjunto de variáveis.
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Para o autor, tanto o desenvolvimento como o subdesenvolvimento dos países da
América Latina resultam da expansão capitalista do centro para a periferia. No que
tange ao subdesenvolvimento, este é o resultado de uma deformação estrutural causada
pela forma como a tecnologia se expandiu dos países centrais para os países hoje
subdesenvolvidos. Esta expansão, na ótica de Furtado, desde o seu início conformou
nos países atrasados uma estrutura denominada de dual. Em vários momentos de sua
vasta obra ele faz referência à tal estrutura às vezes, como dual, outras vezes como
feudal, atrasada, arcaica, etc. Mas como toda estrutura dual apresenta dois lados, além
do feudal e do arcaico, há o lado moderno. O objetivo do nosso trabalho é dissecar os
componentes do feudal e do moderno no pensamento de Celso Furtado. Para tanto, é
necessário entender a construção teórica da dualidade.
DANTAS, Mariana L. R. Escravos e libertos na capitânia de Minas Gerais: Um
estudo comparativo das populações de algumas vilas coloniais mineiras. A escravidão
é um tema que tem sido intensamente explorado na recente produção historiográfica
brasileira. Mas enquanto vários trabalhos têm se concentrado em explorar novos temas
e novas interpretações existe ainda uma deficiência de trabalhos lidando com aspectos
quantitativos das populações escravas e libertas. Através do uso de listas de população,
mapas de população, certidões de batismo e de óbito, esse trabalho visa oferecer uma
contribuição neste sentido. Assim, ao desenvolver uma análise quantitativa desta
documentação procuramos observar quais vilas em Minas Gerais apresentavam maior
concentração de escravos e quais eram sua procedência (se nascidos no Brasil ou
africanos); quais apresentavam percentagens mais significativas de libertos; aonde o
crescimento natural destas populações era maior ou menor. A observação dos dados
coletados nos permite, portanto, ter uma idéia mais clara de como estas população
estavam distribuídas na região das Minas e, até certo ponto, de sua dinâmica de
crescimento.
DANTAS, Monica Duarte, (FFLCH-USP) "Fronteiras sociais e estratégias de
sobrevivência: as relações entre homens livres pobres, índios e escravos no agreste
baiano oitocentista ". A comunicação versará sobre as condições de sobrevi vência de
uma população de homens livres pobres, escravos e índios que habitavam o agreste
baiano no século XIX. As dificuldades de vida destes segmentos lhes impunham a
utilização de expedientes como a itinerância, a busca de proteções temporárias junto
aos grandes fazendeiros e, por fim, o auxílio mútuo entre todos que se encontravam
nos limites da sobrevivência. Estes grupos viam-se envolvidos em teias de relações
que desafiavam as diferenças de condição jurídica, etnia e cor. A história do agreste
era tramada por relações de troca entre livres e escravos; batuques indígenas que
congregavam todos os agregados, posseiros e cativos da região; ligações e disputas
amorosas entre aqueles que vivam dentro de uma mesma vizinhança; proteção a escravos
fugidos, as vezes à procura de seu antigo senhor; busca de terras melhores ou com
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menos exigências por parte dos proprietários; enfim, situações comuns a populações
de regiões rurais de pouca expressão econômica no Brasil imperial.
DANTAS, Monica Duarte, (FFLCH-USP) "O agreste baiano no século XIX: a difícil
luta pela sobrevivência em uma sociedade marcada pela descensão social. ". Esta
comunicação visa tratar de um traço comum à vida de quase todos os homens livres
que habitavam o agreste baiano oitocentista: a dificuldade de sobrevivência e a constante
ameaça de descensão social. A comarca de Itapicuru era formada por poucos fazendeiros
de grande cabedal, um número ligeiramente maior de médios proprietários e uma massa
de despossuídos - vaqueiros, carpinas, roceiros, agregados nas terras de algum
fazendeiros ou simplesmente posseiros. Os grandes fazendeiros, senhores de engenho
ou proprietários de vastos rebanhos, aliavam, às suas atividades produtivas, a
arrematação de cobranças de impostos e cargos públicos que lhes possibilitavam uma
circulação política regional, provincial e, em alguns casos, imperial. Tal combinação
garantia-lhes certa estabilidade sócio-econômica. Com o restante da população, ocorria
justamente o inverso. Médios proprietários, agregados e posseiros, limitados à sua
capacidade produtiva, encontravam-se numa situação de luta constante para manter
sua posição, batalha normalmente perdida frente às dificuldades de sobrevivência,
marcando uma sociedade em que a norma era a descensão social.
DANTES, Maria Amélia Mascarenhas. (USP). As ciências e os projetos
modernizadores dos republicanos paulistas, a partir da análise de a Província de São
Paulo (1875-1889)". Como parte de um estudo mais amplo sobre a difusão das ciências
e dos discursos cientificistas no Brasil, esta pesquisa realizou levantamento e análise
de notícias e artigos publicados por um jornal vinculado ao movimento republicano
paulista:A Província de São Paulo. Trabalhando com umjornal, a pesquisa contemplou,
de um lado, uma fonte ainda pouco explorada pelos historiadores da ciência brasileiros.
Mas, também, a análise deste veículo, justificou-se pelo interesse na difusão mais
ampla de temas científicos no país. Além disso, foi considerado que o jornal republicano
poderia trazer elementos para uma análise das funções atribuídas às ciências, por esta
facção política. A análise do material privilegiou os seguintes parâmetros: 1°) variação,
por período, de áreas e temas científicos; 2°) referenciais teóricos e tratamento dado
aos temas científicos. Nesta comunicação são apresentados os resultados da análise
realizada sobre artigos e notícias referentes a um dos temas mais presentes nestes anos
finais do período monárquico, a saúde pública.
DAVID, Solange Ramos de Andrade. (UEM e UNESP-Assis) As políticas da Igreja
Católica na ótica de alguns autores. Durante a década de 1960, período que abrange o
Concílio Ecumênico Vaticano lI, a Igreja católica no Brasil, enfrentava o problema da
fuga de fiéis para outras manifestações religiosas como o espiritismo, a umbanda e o
pentecostalismo. Além disso, também enfrentava problemas com as manifestações,
como ela própria designou, do catolicismo popular. Diante de tal situação, estudos
foram financiados, propostas foram levantadas e diretrizes foram traçadas para primeiro
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entender por que os fiéis católicos estavam abandonando o catolicismo eclesiástico e,
segundo, para conseguir elementos que pudessem permitir-lhe atuar nos movimentos
ligados ao catolicismo popular, procurando adaptá-lo ao oficial. As políticas adotadas
pela Igreja, através de alguns autores a ela ligados, constituem o objetivo desta
comunicação.
DE SAES, Flávio Azevedo Marques. Crise da dívida externa brasileira no limiar do
século XX (Interpretações e Evidência sobre a década de 1890 e o Funding-Loan). A
chamada década republicana foi marcada por profunda instabilidade econômica: a
nova política monetária e creditícia associada ao ministro da fazenda Rui Barbosa, o
fenômeno do Encilhamento, a crescente desvalorização do mil-réis diante da libraesterlina e, por fim, o "Funding-Loan" de 1898 são eventos que dominam os relatos
sobre a economia brasileira nos anos noventa. As interpretações "conservadoras" desses
eventos repousam, em última análise, na crítica à ação do Estado Republicano: uma
política monetária e creditícia expansionista seria a causa final tanto do Encilhamento
quanto da crise da dívida externa resultante, nessa perspectiva, do desequilíbrio fiscal
do Governo Federal. Nesta comunicação procuramos mostrar outras interpretações
possíveis para esses eventos, observando o impacto produtivo do Encilhamento (e não
apenas seu aspecto especulativo), a proposta desenvolvimentista da política de Rui
Barbosa e as raízes internacionais da crise da dívida externa brasileira (principalmente
a interrupção do fluxo de capitais externos). Esta interpretação já conta com algumas
contribuições na literatura às quais se pode agregar evidência empírica de apoio.
Algumas semelhanças com o que vem ocorrendo no Brasil no limiar do Século XXI
são úteis para sustentar esta interpretação.
DECCA, Edgar Salvadori de (UNICAMP) Memória, história e historiografia.
DEL PRIORE, Mary (USP) Esquecidos por Deus: monstros e monstrengos na cultura
ibero-americana. Essa comunicação não propõe a pensar a teratologia como um dos
mitos edênicos, ausentes ou presentes, no universo mental luso-brasileiro, ecoando
preocupações inauguradas por Sérgio Buarque de Holanda em Visões do Paraíso. Não
se trata aqui de interpretar a presença de monstros na dispersa porém ampla
documentação que vai do século XVI ao XVIII como "mito", pois para nossos
antepassados os monstros não eram uma representação e sim, um fato. Não eram
mistério, mas concretude. Sua materialidade, para nós, hoje, uma quimera, um sonho,
fazia parte daquele senso do possível ou do saber empírico posto em funcionamento
por marinheiros e colonos portugueses. Frente a essa questão, nossas interpretações
esposam a da historiografia francesa que vem examinando homens e idéias, na era
moderna, como seres que debatiam-se em meio a um universo sem limites, onde tudo
estava por conhecer, onde tudo era enigma e problema. Como bem diz Lucien Febvre
(1987;79) havia "excesso de plantas, de animais, de corpos materiais, de doenças, de
tudo. O possível não se distinguia do impossível." Os cronistas e viajantes, afirmavam,
mão junto ao coração, ser verdade o que diziam. Em nome de sua experiência pessoal?
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Raramente. Com frequência, em nome da experiência de outrem, de alguém digno de
fé, de quem se ouvira em estória "de verdade', sobre monstros e monstrengos. Viviase num mundo de "mais ou menos", de ouvir dizer. (MR)
DELCASTAGNÉ, Regina. (UnB). A História na literatura e a literatura na História:
aformação das elites brasileiras em Aluísio Azevedo e João Ubaldo Ribeiro. O cortiço
(1890), de Aluísio Azevedo, e Viva o povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro,
são romances com linguagem, contexto e perspectivas afastados por quase 100 anos
de história. Mas acabam por desvendar um mesmo processo: o da formação das elites
brasileiras. O primeiro situa sua trama no Rio de Janeiro do final do século XIX,
quando se iniciava o processo de construção da infraestrutura urbana da cidade. Já o
segundo abarca um período que vai de 1647 a 1972 e tem como cenário o Recôncavo
Baiano. O naturalismo de um e o tom paródico e carnavalesco do outro não escondem
a idêntica intenção de denúncia que os anima. Se não são "romances históricos" no
sentido mais restrito do termo (no caso, tão restrito que inviabilizaria a percepção das
transformações do gênero) retratam, sem dúvida, um processo histórico, o da
constituição das classes dominantes do Brasil - processo que passa por dois momentos,
um (o da conquista do poder) marcado pela violência física e o outro (sua legitimação),
pelo emprego da violência simbólica. Aluísio Azevedo e João Ubaldo Ribeiro, ao
descrever este processo, resgatam nosso passado, fazem-nos recordar quem somos e,
de certa forma, introduzem suas obras na História como uma resposta à violência
simbólica exercida por nossas elites.
DELFINI, Ana Cláudia. Fronteira com o sagrado. A aproximação de mais umfindu-siecle desperta no espírito humano a suspeita de que o fim do mundo pode estar
batendo à sua porta. Aquele velho temor apocalíptico das profecias e sinais
inauguradores do Reino de Deus na terra ressurge com força em diversos movimentos
religiosos quer tradicionais (igrejas) ou não (seitas), cuja importância e semelhança
remete em muito ao temor do fim dos tempos decorrido com o Ano Mil na Idade
Média. Curiosamente às vésperas do Ano Dois Mil esta antiga crença no fim do
mundo ganha um novo fôlego, claramente perceptível através da proliferação de seitas
e movimentos cuja religiosidade é quase que essencialmente medieval, transmitida de
pai para filho, com práticas auto-flageladoras em busca da ascese espiritual, pr~es
intermináveis e demais práticas que "remontam, diríamos, aos frades cartuxos
espanhóis do primeiro milênio do Cristianismo". Da mesma maneira, também é
crescente um certo tipo de espiritualismo profético nos "novos" discursos religiosos
das igrejas em geral, que prometem não apenas a vida eterna no céu mas uma vida de
prosperidade aqui mesmo na terra, numa clara tentati va de adaptação do discurso
religioso às mudanças e inovações tecnológicas dos tempos modernos. Os princípios
em si não mudaram - a fé no reino de Deus, num novo mundo de paz e justiça - os
invólucros é que não são os mesmos. Na verdade, o que mudou substancialmente?
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DELGADO, Andréa (UFG). Cora CoraUna: memória, literatura e história. Vou
abordar o tema desta mesa-redonda "Biografia: gênero de fronteiras" partindo da
investigação da produção das biografias e da autobiografia de Cora Coralina para
problematizar as fronteiras entre a memória, literatura e história. Historiar a metamorfose
de Cora Coralina em símbolo de Goiás, mais precisamente, da Cidade de Goiás é
exemplar para estudarmos os usos sociais da memória na sociedade contemporânea. O
fazer da memória na narrativa de Cora Coralina permite refletirmos sobre a literatura
como lugar da memória sob duas perspectivas: a escrita autobiográfica e a escrita da
memória coletiva. Ao mesmo tempo, o processo de monumentalização de Cora Coralina
é campo privilegiado para pesquisar os mecanismos de enquadramento da memória e
as conexões com a história.
DELGADO, Andréa. (UFG) Viagens e paisagens - o cerrado sob o olhar dos europeus
no século XIX. O objetivo desta comunicação é investigar a construção da paisagem
do cerrado realizada pelos viajantes europeus durante o século XIX, privilegiando os
mecanismos de constituição dos relatos de viagem. A criação literária configurada nas
operações da escrita (re)criam a memória das aventuras da viagem, estabelecendo a
relação entre os elementos escolhidos para compor o cenário da viagem e os quadros
culturais europeus. Os relatos de Auguste de Saint-Hilaire, George Gardner e Emanuel
Pohl serão analisados em busca da intertextualidade; do entrecruzamento das fontes;
da relação entre a experiência de viagem e os regimes de verdade sobre a América; da
correspondência entre os significados atribuídos ao mundo natural e os saberes em
disputa no campo das Ciências Naturais na Europa do século XIX.
DELGADO, Andréa. Destino de gênero: a educação de mulheres na escola feminina
de artes e ofícios Santa Terezinha (Santa Maria-RS / 1923-1942). Esta comunicação
tem como objetivo discutir a educação profissional feminina a partir da dissertação de
mestrado "Destino de Gênero: a educação de mulheres na Escola Feminina de Artes e
Ofícios Santa Terezinha (1923-1942), criada pela Cooperativa dos Empregados da
Viação Férrea em Santa Maria (RS) e dirigida por Irmãs Franciscanas. A pesquisa
realizada em jornais de Santa Maria, na biblioteca das Escolas da Cooperativa, nos
diversos documentos da Cooperativa e da Escola permitiu delinear uma rede discursiva
sobre a mulher, da qual nos interessa discutir as concepções que estavam em debate
sobre a educação profissional feminina e esmiuçar a orientação assumida pela
Cooperativa para a criação da Escola Santa Terezinha, expressa na organização
curricular: o ensino técnico abrangeu, em diferentes momentos da Escola, a
aprendizagem de corte e costura, bordado, economia doméstica e curso para a formação
de professoras. As entrevistas com dezesseis mulheres - alunas, professoras e freiras são os documentos privilegiados para a análise das relações de poder \ relações de
gênero que teciam os instrumentos disciplinares e exerciam a gestão sobre as mulheres
no cotidiano escolar, estabelecendo as práticas que circunscreviam e inscreviam as
mulheres ao destino do seu gênero.
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DELGADO, Ignacio José Godinho. (UFJF) Empresariado e política social no Brasil.
A comunicação visa identificar a participação empresarial em dois momentos
fundamentais do desenvolvimento das políticas sociais modernas no Brasil. O primeiro
momento corresponde à implantação de tais políticas, entre 1930 e 1945. O segundo
corresponde às tentativas de sua redefinição, durante os anos 90, no sentido de reduzir
seu caráter público e sua configuração enquanto direitos sociais. Argumenta-se que as
preferências empresariais sobre os diferentes modelos de política social estão associados
às configurações de mercado em que emergem, ao tipo de inserção de cada economia
nacional no mercado mundial, ao poder e à forma de organização política predominante
entre os trabalhadores. Os atores relevantes neste processo são o Estado, os trabalhadores
assalariados e os empresários.
DELGADO, Ignacio José Godinho. (UFJF) Estado, empresariado e desenvolvimento
em Minas Gerais. A comunicação apresenta o resultado de pesquisa realizada junto à
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), à Associação Comercial
de Minas, ao Centro Industrial de Juiz de Fora e à Associação Comercial de Juiz de
Fora, buscando identificar o projeto dos empresários mineiros para o desenvol vimento
estadual e as formas de pressão utilizadas junto ao governo estadual, de 1930 a 1955.
Aponta, da mesma forma, as afinidades e dissonâncias existentes entre as entidades
empresariais e na sua relação com o governo mineiro. A ausência dos empresários de
Juiz de Fora, até 1930 a mais importante região industrial de Minas Gerais, na ação
desenvolvida pelas duas entidades sediadas na capital é relacionada à sua recusa em
participar do formato corporativo de intermediação de interesses, que passa a predominar
nas relações do Estado com as "classes produtoras"a partir dos anos 30.
DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri. (CERU-USP). Famílias portuguesas em São
Paulo na primeira república. Este estudo aborda aspectos da constituição da população
paulistana durante a Primeira República. Sempre que se faz referências a este período
histórico e, especialmente à cidade de São Paulo, a presença de estrangeiros é
mencionada e a incorporação dos mesmos como objeto de reflexão é considerada
necessária para a compreensão dos problemas abordados neste contexto. Entretanto, é
preciso anotar que os imigrantes portugueses (numericamente o 20 grupo em São Paulo),
praticamente são ignorados enquanto estrangeiros, surgem como um grupo quase
"invisível" que se agrega à população. Aprofundamos assim, o estudo sobre as famílias
de imigrantes portugueses que vieram para São Paulo neste período, para podermos
melhor entender as vivências e estratégias deste grupo no contexto desta cidade que
passava por rápidas e profundas transformações, assim como sobre a inserção das
famílias por eles constituídas ao longo deste século. Para tanto trabalhamos com fontes
diversificadas: relatos orais dos próprios imigrantes e de seus descendentes;
documentação escrita pelo grupo no período considerado e documentação iconográfica.
DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri. (CERU-USP/ UNICAMP). Imigrantesjaponeses
em São Paulo: três gerações. Estas reflexões referem-se a dois estudos complementares
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sobre diferentes gerações de famílias japonesas. Nestes estudos trabalhamos com
documentos diversos (escritos, iconográficos e orais), mas os relatos orais têm sido a
fonte privilegiada. Procuramos entrevistar, numa la etapa, pessoas das primeiras
gerações de famílias que chegaram na cidade de São Paulo nas décadas de 20 e 30; na
2· etapa entrevistamos as gerações sucessivas destas famílias, assim como de outras
que para cá vieram no pós-guerra e ''jovens'' de origens diversas. Como entrevistamos
homens e mulheres de diferentes origens, dedicando-se a atividades diversas em São
Paulo, pudemos verificar através das diferentes experiências relatadas a complexidade
e diversidade das vivências das famílias de origem japonesa em São Paulo: os sonhos,
expectativas, ambigüidades, contradições e estratégias desenvolvidas ao longo do tempo
neste novo contexto social. Lembramos a importância de se examinar essas diferenças
nas experiências dos membros de cada geração, pois nos conflitos e diferenças existentes
nas percepções e valores de cada uma pudemos tomar conhecimento das mudanças
pelas quais o grupo foi passando em sua vivência em um novo contexto sócioeconômico-cultural. Abordamos aqui aspectos relacionados a alguns campos
vivenciados pelas diferentes gerações analisadas: família, trabalho, educação,
sociabilidade, lazer, religião e política.
DEMETERCO, Solange. Por uma história da alimentação Il. Socióloga de formação
em 1998 o mestrado em História foi finalizado com a dissertação Doces Lembranças
onde utilizando de uma fonte inédita de pesquisa, os cadernos de receitas, em um
período de cinqüenta anos traduziu hábitos alimentares de Curitiba além de trabalhar
com aspectos do imaginário feminino deste período. Em 1999 iniciará o curso de
doutorado na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Pós- Graduação
em História, dando continuidade ao trabalho iniciado, tendo como tema a alimentação
em instituições de ensino em período ainda a ser definido. A preocupação central de
seu trabalho está em efetivar o alimento enquanto categoria de análise histórica,
demonstrando a possibilidade do uso de novas fontes de pesquisa como os cadernos
de receitas ou os cardápios possibilitando o diálogo mais próximo como a realidade
concreta de um tempo.
DENIPOTTI, Cláudio. Por uma concepção de história - transformações na
historiografia. A presente comunicação coordenada pretende apresentar algumas das
reflexões levantadas em torno do projeto de pesquisa com o mesmo título, que objetiva
estudar as mudanças historiográficas contemporâneas em torno da produção de revistas
especializadas. Três coleções de revistas serão analisadas, para o período 1980-1994:
Annales, Past and Present, e Joumal ofModem History. Em cada uma dessas revistas,
serão avaliados os debates historiográficos, as tendências teórico-metodológicas, além
do provável impacto que tais discussões têm na historiografia em geral, e na brasileira
em particular. Exemplar desses debates, são a mudança no subtitulo da revista Annales
para histoire; sciences sociales, analisada através dos editoriais da revista, o debate,
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travado inicialmente nas páginas da Journal of Modem History entre Robert Darton,
Roger Chartier e Dominick La Capra acerca da questão cultural em História, e as
mudanças e permanências do marxismo inglês, presentes na Past and Present.
DESAULNIERS, Julieta Beatriz Ramos. (PUCIRS). Urbanidade via impresso. As
formas de ver, viver e agir do habitante da capital gaúcha são desestabilizadas de
maneira continuada, por várias iniciativas e agentes durante todo o século XX. O ritmo
intenso de instalação de novas tecnologias complexificam significativamente as relações
sociais nessa cidade, em que o impresso ocupa uma posição privilegiada enquanto
meio de formação, ao materializar um "traballw de leitura" que possibilita a "construção
de nós mesmos, construçaõ sempre a refazer, inacabada". Nessa perspectiva, pretendese analisar como o impresso estimulou e mesmo garantiu a formação de segmentos
populares de Porto AlegrelRS, realizada por representantes da Igreja Católica, ,no
período de 1898 a 1998, através de várias estratégias capazes de assegurarem o interesse
da sociedade em relação a tal empreendimento. Parte-se do pressuposto que os
impressoseditados por escolas de ofício católicas ou por iniciativas em apoio a essas
entidades, foram produzidos no seio de relações de disputa desencadeadas entre os
representantes do campo religioso e destes com os demais agentes dos vários campos
do espaço social, todos preocupados com a instauração da urbanidade.
DEUS, Maria Socorro de (UFG) Pé na estrada efé em Deus: Romaria dos Carreiros:
camponeses devotos do Divino Pai Eterno. Os aspectos sócio-culturais em Goiás são
também marcados pelo signo da religiosidade, cujo ápice ocorre no mês de julho em
Trindade, a Romaria do Divino Pai Eterno. A pesquisa enfatiza os elementos sagrados
que acompanham a romaria: os rituais das promessas, dos milagres, dos ex-votos, das
novenas e das festas em louvor ao Divino. Os camponeses formaram o grupo social de
origem, saindo em peregrinações das cidades adjacentes, utilizando como meio de
transporte carroças, cavalos e carros-de-boi, naturalmente, seus veículos disponíveis.
Conhecida como a Romaria dos Carreiros, seus componentes, camponeses-devotos,
arranjam e caracterizam a religiosidade em Goiás: com seus trabalhos em mutirões,
seus bailes, as festividades realizadas em cada cidade por ocasião da saída dos romeiros,
tudo isso mobilizando aspectos econômicos, políticos e sociais em favor do religioso.
Ao longo do século, são intensas peregrinações camponesas; a partir da década de 60,
há a transferência dos meios rudimentares de transportes pelas lotações e, como numa
referência à tradição, em fins da década de 80, o movimento migratório de camponeses
com seus antigos transportes reaparecem com grande força. A devoção configura-se
como uma forma cultural híbrida, visto ter incorporado uma natureza eclesial, mas
recusando-se em separar-se de práticas católicas tradicionais, situando-se na fronteira
entre a religião e a magia.
DEUS, Paulo Roberto Soares de. (Mestrando-PPGHIS-UnB). A viagem de São
Brandão ao Paraíso Terrestre e a hierarquia dos espaços medievais. Num período de
pequeno desenvolvimento técnico como a Idade Média a tarefa de conceber e organizar
o espaço enfrentava grandes dificuldades. Ptolomeu só foi redescoberto no século
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XIV, até então se recorria a Bíblia, grande fonte do conhecimento medieval, e as obras
dos Padres da Igreja e de sábios como Isidoro de Sevilha. Mas as necessidades não se
congelam no tempo, e as perguntas formuladas nos séculos XI e XII nem sempre se
satisfaziam com as respostas do século 111, ou mesmo do século IX. Assim, além das
fontes testamentárias e tradicionais, os medievais recorreram a toda uma sorte de estórias
e lendas pré-cristãs, em especial as estórias de viagens, para auxiliá-los a entender e
organizar o mundo que os cercava. Mas a Idade Média também foi um período de
grande religiosidade e fé, e as estórias de viagem ao Além, às instâncias e lugares
superiores ao Homem, eram as mais populares e influentes. Assim, a organização do
espaço medieval possuía como parte integrante uma organização de espaços
maravilhosos, mágicos e sagrados, além da pura organização física, que respeitavam
uma hierarquia entre lugares sagrados e profanos.
DIAS, André Luís MaUedi (UEFS-USP). Transformações institucionais da
matemática e dafísica no Brasil: o instituto de matemática efísica da universidade da
Bahia (1960-68). A compreensão dos processos de transformação que atingiram as
atividades matemáticas e físicas no Brasil, marcados pela fundação de instituições
como a FFLCHlUSP e a Universidade do Brasil, fica incompleta se não forem
considerados os aspectos locais que contribuíram para uma série de desdobramentos
na difusão desses processos pelas diversas regiões do país. Na Bahia, em 1943, antes
mesmo da fundação da Universidade da Bahia (1946), começou a funcionar um curso
específico de Matemática na Faculdade de Filosofia, constituindo-se um marco na
modernização dessa área. Contudo, esse processo se intensificou após a realização do
I Congresso Nacional de ensino da Matemática, em 1955, sob a liderança da professora
Martha Dantas, quando iniciou-se o intercâmbio entre jovens professoras de Matemática
da FF com lideranças da área de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso resultou na
fundação do Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia, iniciativa que
articulou projetos científico-acadêmicos dessas jovens e de outros professores de Física
da FF com projetos político-acadêmicos do reitor Edgard Santos, motivando uma
violenta reação de certos setores uni versitários. Pretendo destacar alguns aspectos locais
que definem a contribuição específica da Bahia no processo de transformações
institucionais que atingiram a Matemática e a Física no Brasil. (GT/GEHCT)
DIAS, Claudete Maria Miranda. (CCHLlUFPI) A Ambigüidade de Caio Prado na
Formação da Cidadania Brasileira. Até hoje alvos importantes em relação à moderna
historiografia brasileira, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr.,
formam um tripé na cultura brasileira formador de idéias, visões e mitos como o da
democracia racial, do homem cordial e da ausência do povo na história de nosso
passado colonial. Caio Prado Jr. inovou a historiografia brasileira ao publicar na década
de 30 o livro "Evolução política do Brasil", considerado um marco ou um divisor nos
estudos históricos com a aplicação pioneira da dialética marxista, escapando das
narrativas fatuais, predominantes até então. No entanto mostra contradição, quando
reconhece que a independência no Brasil foi feita à revelia do povo, quase um arranjo
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político, realizada sem lutas como o foi nas demais colônias americanas. As classes
populares não se encontrariam politicamente maduras para fazer prevalecer seus
interesses e na falta de uma participação popular o poder é todo absorvido pelas elites
que aceitam a independência com D. Pedro. Simplifica suas análises minimizando a
participação deste povo no processo, mas mostra a violenta repressão às lutas sociais
nas províncias. Essa visão ambígua predominou durante décadas contribuindo tanto
para reforçar o mito da ausência de participação como abriu brechas para a realização
de novas pesquisas a respeito da formação da nacionalidade brasileira que emergiu
nas lutas sociais em todo o pais.
DIAS, Claudete Maria Miranda. O outro lado da história: o processo de
independência do Brasil, visto pelas lutas populares no Piauí - J 789- J850. O fenômeno
da participação popular no processo de independência do Brasil, visto pelas lutas no
Piauí, no período entre 1789 a 1850, objeto de nossa Tese de Doutorado, é ainda um
estudo inédito. A história social, ou mais especificamente a historia popular, que acentua
"a história feita pelo povo" ou o outro lado da história , fornecem os paradigmas
teóricos e metodológicos para a análise das fontes documentais, iconográficas e da
historiografia . Para explicar essas manifestações populares, é traçado um estudo
comparado com o processo de independência do Haiti, "a primeira república negra do
mundo". Este estudo pode ajudar, em termos das analogias e diferenças, à interpretação
e compreensão mais claras e completas do fenômeno da participação popular . A
escassez de fontes produzidas pelas camadas populares foi compensada pelas
abundância das oficiais pesquisadas em instituições do Piaui, do Rio de Janeiro e em
Paris, França, onde a pesquisa documental e historiográfica, foi realizada. Fazendo
um verdadeiro laboratório historiográfico, e experimentando possibilidades históricas
de interpretação é elaborada a abordagem histórica, preenchendo lacunas na
historiografia e resgatando a memória e as lutas de uma parcela da população brasileira
e sua relação com a estrutura social não apenas em termos de submissão e hierarquia
mas também de resistência e oposição.
DIAS, Claudete Maria Miranda. Que história é essa de descobrimento do Brasil? A
polêmica sobre os "500 anos do descobrimento" do Brasil, permanece mais acesa do
que nunca: 500 anos depois, o debate sobre o significado de 1500, ganhou as ruas, as
escolas e os meios de comunicação. E como a verdade constitui uma extraordinária
preocupação para a historiografia contemporânea, o assunto deve ser exaustivamente
debatido. O tema é controvertido, instiga ao debate aberto e serve para se repensar o
assunto. Nesses 500 anos da chegada dos portugueses, não é mais a ocasião para reforçar
a história do "descobrimento", e o mais importante: não perder de vista a perspectiva
das populações que habitavam as terras de Pindorama ou Piratinga, hoje Brasil. Este
episódio precisa ser compreendido, a princípio, pelo menos sob uma dupla visão: o
que para Portugal significou descobrimento, conquista e glória, para os povos nativos
significou invasão, derrota, destruição física e cultural, violência e morte. Para os
nativos, o 22 de abril é tudo menos uma ocasião para se celebrar, por isso é inaceitável
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manter expressões como "descobrimento", "conquista". Não é mais possível olhar os
acontecimentos a partir apenas do ponto de vista dos portugueses. É hora de abrir o
enfoque, e olhar para outros protagonistas, como as populações nativas. Os principais
aspectos em discussão atualmente são a própria noção de "descobrimento" e de Brasil.
O que completa 500 anos é a chegada do português e não a história do Brasil: essas
terras tem pelo menos 50 mil anos de existência e era densamente povoada antes de
1500.
DIAS, Maria Aparecida Lima. (FEUSP). O pensamento educacional na Primeira
República: a contribuição de Maria Lacerda de Moura. Maria Lacerda de Moura
(1887-1945), autora de 15 livros no período de 1918 a 1934, e de inumeráveis artigos
publicados na imprensa liberal e operária, foi, além de jornalista, diretora e professora
de Pedagogia e Higiene da Escola Normal Municipal de Barbacena - MG. Apesar de
toda esta produção, a reflexão de Maria Lacerda sobre o papel da educação foi
praticamente ignorada pela historiografia. Em que pese os estudos recentes que vêm
mudando este panorama, isto pode ser explicado pelo fato de que a história da educação
no Brasil foi construída, em sua grande maioria, a partir do estudo de documentos
governamentais ou da documentação particular de pessoas que mantiveram algum
tipo de relação com o governo. Estudar o pensamento de Maria Lacerda de Moura,
que abandonou definitivamente a escola oficial em 1922, é uma de muitas tentativas
recentes de consolidar a importância da utilização de outras fontes na constituição da
história da educação no Brasil. Tendo como preocupação delinear o papel que a educação
assume dentro de seu projeto de constituição de uma nova moral, elemento que, em si,
engendraria uma nova sociedade, tenho procurado focar a atenção nos usos e
interpretações que Maria Lacerda faz das informações que mobiliza em seus textos,
entendendo que esta seja uma das formas de conhecer melhor os elementos que
compunham o universo político e cultural do operariado da época.
DIAS, Maria de Fátima Sabino. (UFSC) Identidades e Representações: uma proposta
de pesquisa comparada sobre o ensino de História na Argentina e no Brasil. Essa
proposta de projeto de pesquisa é um desdobramento do Acordo de Cooperação entre
as Universidade Nacional de Córdoba (Argentina)/Escola Superior de Comércio Manuel
Belgrano, e a Universidade Federal de Santa Catarina/Colégio de Aplicação, que
atualmente proporcionam o Intercâmbio Cultural de alunos e professores de ambas as
instituições de ensino
DIAS, Maria Odila da Silva (USPIPUC). Formação das elites dirigentes no processo
de consolidação do Estado: família e poder no contexto do centro sul. Documentar a
historicidade dos conceitos de público e particular dentro da formação da mentalidade
das elites dirigentes do Império a partir do confronto entre o contexto ideológico destes
conceitos e sua interação com a história das relações de gênero e de formação das
fortunas das famílias de classes dominantes do centro sul, especificamente do sul de
Minas gerais e de são Paulo, no período que se estende da Regência ao final do Império.
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Trata-se de uma comunicação sobre a história social do processo de consolidação das
instituições do poder central, através do estudo da história de algumas famílias das
elites dirigentes da corte: relações de poder, estratégias de casamento, formação das
fortunas, liderança familiar e de negócios. Enfatizar a presença das mulheres no processo
de inserção do poder local na esfera da corte do Rio de Janeiro, a redefinição de sua
esfera de atuação e, a exemplo do processo político desencadeado pela Revolução
Francesa na Europa, seu afastamento simbólico da representação política para a gerência
dos negócios da família, mediações no poder de esfera local e de representação socila
da família no contexto da vida da corte. (MR)
DIAS, Maria Odila Leite da Silva (USPIPUC-SP) . Hermenêutica do Quotidiano: a
experiência urbanizadora e as classes sociais em São Paulo - 1860 -1940. Através
dos inventários, literatura, livros de memória, publicidade, jornais, iconografia e
reconstituição de sociabilidades, mostrar caminhos possíveis para a hermenêutica da
experiência urbanizadora como espaço de definição de classes sociais em mudança.
Buscar através do confronto com a historiografia urbana internacional apontar
especificidades do processo paulistano de crescimento urbano, de convívio social, de
valorização do espaço, formação das fortunas, mobilidade social descendende e
ascendente, resistências locais ao modelo de emburguesamento europeu das elites,
compromissos 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. A experiência urbaniz,adora, com dados mais
concretos e objetivos, é em si um campo inteiramente novo a ser explorado e podemos
prognosticar repercussões que eventualmente virão a exercer sobre a historiografia
política brasileira, que tem se mantido surpreendentemente alheia à experiência urbana
e às formas de sociabilidade que esta mesma historiografia política, por esquecimento
ideológico, deixou de levar em consideração. A história urbana, neste sentido, promete
um papel estratégico de renovação e de abertura de diálogos com outras áreas da
historiografia nacional. (MR)
DIAS, Reginaldo (UEM) Memória e história na experiência da ação popular. Nosso
objetivo é analisar as disputas em torno da memória da experiência histórica da Ação
Popular, importante organização de esquerda das décadas de 60 e 70, considerando as
tensões verificadas durante sua existência e os embates ocorridos após sua extinção. A
rica experiência da AP foi pródiga em constituir diferentes focos narrativos acerca de
sua memória, por conta da transição que promoveu do cristianismo engajado ao
marxismo e das disputas verificadas para afirmar determinadas vertentes marxistas
como orientação da organização. Mesmo após sua extinção como organização partidária,
tais disputas continuaram, relacionadas com as opções políticas de seus ex-militantes.
Para citar os desdobramentos principais, há influência dos projetos e da militância da
AP nas organizações populares cristãs, no PC do B, no PT e no próprio governo
Fernando Henrique Cardoso. Esmiuçar essa disputa, considerando as nuanças de cada
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período, é uma contribuição aos estudos acerca da esquerda das décadas de 60 e 70 e
da relação entre os projetos políticos contemporâneos com a práxis daquela geração.
DIETRICH, Ana Maria. (Mestranda em História Social.) Os mecanismos de repressão
da Polícia Política na Era Vargas e os alemães suspeitos de nazismo. Este trabalho se
propõe a relacionar os conceitos de prisão e disciplina desenvolvidos por Foucault na
obra Vigiar e Punir com o papel da polícia política durante o período do Estado Novo
(1937-1945) sob o viés do tema dos alemães suspeitos de nazismo em São Paulo. A
polícia, enquanto órgão de segurança, empreendia uma vigilância em toda a sociedade,
baseada na lógica da suspeição, especialmente tendo como alvo aqueles considerados
portadores de ideologias exóticas como é o caso dos estrangeiros. A fim de implementar
um projeto de nacionalização e brasilidade, o governo se utilizava da polícia como
instrumento repressivo de poder que gerava junto à sociedade sensações de insegurança
e terror. Com base na documentação consultada até o momento, percebemos que o
alemão, em especial, o alemão nazista tornou-se alvo de investigação sistemática da
Polícia Política, principalmente após a entrada do Brasil na Segunda Guerra ao lado
dos aliados. Anteriormente a isso, o estrangeiro (incluindo os alemães) foi considerado
"indesejável" sob o prisma do Projeto de Nacionalização. Em especial, os "súditos do
Eixo" tornaram-se alvo da repressão política nacional por serem considerados perigosos
a construção de uma identidade nacional.
DIETRICH, Ana Maria. O acervo fotográfico da fundação patrimônio histórico da
energia de São Paulo. Pretendemos dar um panorama geral das fontes documentais
fotográficas da FPHESP, assim como apresentar os projetos relacionados à organização
e preservação. Este acervo de 250 mil imagens produzidas de 1890 até hoje, documenta
a implantação dos serviços da CESP, Eletropaulo e Comgás nas áreas de géração,
transmissão e distribuição de energia elétrica e gás. A análise destas fontes torna possível
investidas históricas em temas relacionados à História da Energia, Urbanização e
Tecnologia. A evolução urbana da cidade de São Paulo também foi registrada pelas
lentes dos fotográfos destas energéticas. A variedade de suportes fotográficos deste
acervo, que inclui negativos em vidro, acetato, triacetato e nitrato, fotografias em
albumina e gelatina e slides, possibilita também a recuperação das formas de registros
fotográficos no decorrer da História da Fotografia. Apresentaremos os projetos
relacionados à higienização e acondicionamento destes conjuntos documentais,
elaboração de um Banco de Imagens para disponibilização de imagens digitalizadas
aos usuários e climatização do ambiente.
DIRKSEN, Valberto (UFSC) As fronteiras étnicas e o problema da nacionalização
dos imigrantes e seus descendentes em Santa Catarina. Na segunda metade do século
XIX Santa Catarina recebeu consideráveis contingentes de imigrantes europeus. Sem
uma política definida por parte do governo imperial e abandonados à própria sorte, os
imigrantes organizaram-se cedo em núcleos coloniais formando freqüentemente
comunidades étnicas não assimiladas. Após a proclamação da República desenvolvese um acentuado processo de construção do estado nacional brasileiro e,
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conseqüentemente, uma preocupação com os assim considerados "enquistamentos
étnicos" nos estados sulinos. O contexto sóciocultural e político das décadas de 20 e
30 foi marcado pela ascensão de regimes autoritários ao poder, inclusive no Brasil. Na
ideologia nacionalista que então se desenvolve, as particularidades e as diferenças não
são mais toleradas. O fundamento do Estado seria a construção da nação baseada na
homogeneidade da língua, do território e da cultura. Desenvolve-se então, sob a ditadura
de Vargas, um acirrado controle sobre as minorias "estrangeiras" inclusive com o uso
da força para erradicar as diferenças étnicas através de uma assimilação forçadà mediante
o fechamento de escolas, clubes e demais manifestações culturais.
DOIN, José Evaldo de Mello. . As várias faces de Fausto e Mefisto: A reinvenção dos
espaços urbanos no Oeste paulista. As concepções urbanísticas do imperial prefeito
de Napoleão 111, ou, repetindo o já sabido, o recorte ortogonal que norteia as intervenções
cirúrgicas no traçado arcaico da cidade, as grandes avenidas radiais, o indefectível
quarteirão triangular, marca registrada de Haussmann, os boulevards arrematados por
um ponto de mira qualquer, fosse a Ópera, fosse um conjunto estatuário, fosse um
obelisco; o tratamento escultórico e disciplinador dos edifícios, foram com maior ou
menor inventividade, apropriados nas terras de Vera Cruz. Das reformas do Rio de
Janeiro e de São Paulo calcadas numa releitura das idéias do Barão, surge uma vasta e
multi facetada experiência urbanística no interior paulista, expresso nos traçados de
Amparo, Franca, Ribeirão Preto, Batatais, Araraquara, Patrocínio Paulista etc., com
seus traçados ortogonais, seus quarteirões triangulares, seus pontos de mira, seus jardins
geométricos. Palavras-Chave: Haussmann; traçado ortogonal; boulevard; ponto de
mira; interior paulista.
DOIN,José Evaldo de Mello. "Olhar, paixão e desejo na Velha República: lazeres e
prazeres nas cidades do café." O turbilhão das transformações provocadas pela
expansão cafeeira em terras bandeirantes, deu origem a uma rica e multi facetada
experiência urbana por entre as fímbrias das enormes fazendas que iam nascendo para
os lados do Oeste paulista. Fruto das abissais mudanças que chacoalharam as certezas
do mundo, a cavaleiro da irresistível e avassaladora presença capitalista, a sociedade
que então se inaugura, nasce sob o império dos sentidos, desenraizada e mergulhada
na bruma espessa das fantasmagorias do progresso e do desenvolvimento perene das
novas técnicas. Nas cidades do café explodem junto com a febre das arrobas e o brilho
veloz do assentamento dos trilhos das novas ferrovias, novos gostos e desgostos, novos
sentidos dos olhares, novas saturações e novos e proibidos desejos, amoldados pelo
realce dos corpos, pelos cortes impecáveis das roupas dos smarts, ou pelo veneno das
jump culottes, envergados garbosamente pelas falsas francesas, judias polacas
importadas regularmente pelos François Cassoulets para os cassinos e lupanares,
fazendo o deleite dos olhares cúpidos da coronelada. O supremo ícone dessa sofrega
modemidade, o automóvel, ensurdecia com a sinfonia louca de seus primitivos motores
e com o fon fon! rouco de suas reluzentes klaxons os atônitos ouvidos dos capiaus que,
incontinente, ralavam-se de desejo e paixão pela maravilhosa geringonça.
348

DOIN, José Evaldo de Mello. Invasão de privacidade: o diário íntimo de Altino
Arantes no dia de sua posse como Presidente do Estado de São Paulo ( r de maio de
1916). Este documento manuscrito, foi descoberto por minha aluna de TCC, Ângela
Alcalá Soares. Êle é um privilegiado testemunho da xipofagia entre as esferas pública
e privada, tão ao sabor da velha tradição brasileira, em que as razões de Estado tomamse ancilas das desrazões e vontades íntimas do universo das privacidades. Católico
fervoroso, Altino, no momento mesmo em que dava posse ao seu secretariado, volvia
seus pensamentos para a esposa recém falecida, e remoendo reminiscências ao mesmo
tempo doridas e saudosas, chancela um testemunho veemente das concepçoes dos
donos do café face ao poder e às instituições: ella, a encantadora missionária" que ao
passar comigo diante do Palacio dos Campos Elyseos - sussurrara embevecida, aos
meus ouvidos, num carinhoso sorriso de invencível confiança: nossa casa! Nesta
comunicação procuro discutir, colado a este diário, os emblemas da desrazão da esfera
pública institucional brasileira.
DOLES, Dalisia Elizabeth Martins. (UFGO) Ocupação e colonização do Centro
Oeste (1850-1980). A preocupação dos pesquisadores de História vinculados às
Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de Goiás, ao longo dos últimos vinte anos
tem se orientado para os estudos regionais. Inicialmente, a pesquisa histórica
desenvolvidas nessas Instituições caracterizou-se por seu cunho individual, responsável
pelas monografias elaboradas por docentes e alunos a ela vinculadas. Avaliação dessa
produção evidenciou ao mesmo tempo a sua importância e as suas limitações quanto
às possibilidades de uma reconstituição global da História Regional. De outra parte, a
concentração do curso de Mestrado em História das sociedades Agrárias, à qual vinculase a sociedade existente na Região Centro-Oeste, atual e passada, isto é, uma sociedade
predominantemente agrária, tomou necessário o conhecimento dessa região como
totalidade, no que diz respeito a um aspecto básico de sua história: a ocupação do
espaço e as relações entre os ocupantes e a terra, resgatando as características comuns
desse processo e ressaltando as especificidades dentro da região e da região em relação
ao país e à América Latina. Problematizados e analisados os pontos mais significativos
descobertos a partir de levantamento bibliográfico e documental foram definidos os
eixos temáticos, que vieram a constituir os sub-projetos, responsáveis por pesquisas
empíricas.
DONATELLI, Vanessa. O acervo fotográfico da fundação patrimônio histórico da
energia de São Paulo. Pretendemos dar um panorama geral das fontes documentais
fotográficas da FPHESP, assim como apresentar os projetos relacionados à organização
e preservação. Este acervo de 250 mil imagens produzidas de 1890 até hoje, documenta
a implantação dos serviços da CESP, Eletropaulo e Comgás nas áreas de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica e gás. A análise destas fontes toma possível
investidas históricas em temas relacionados à História da Energia, Urbanização e
Tecnologia. A evolução urbana da cidade de São Paulo também foi registrada pelas
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lentes dos fotográfos destas energéticas. A variedade de suportes fotográficos deste
acervo, que inclui negativos em vidro, acetato, triacetato e nitrato, fotografias em
albumina e gelatina e slides, possibilita também a recuperação das formas de registros
fotográficos no decorrer da História da Fotografia. Apresentaremos os projetos
relacionados à higienização e acondicionamento destes conjuntos documentais,
elaboração de um Banco de Imagens para disponibilização de imagens digitalizadas
aos usuários e c1imatização do ambiente.
DOMICIANO, Regina Maria Guarnier. (DEL) Tradução, análise e catalogação
do acervo de George Craig Smith. O objetivo da comunicação é apresentar um projeto
que vem sendo desenvolvido pelo Museu Padre Carlos Weiss e a Universidade Estadual
de Londrina referente ao acervo do inglês George Smith, funcionário da Companhia
das Terras Novas do Paraná. Trata-se de uma coleção de cartas e outros documentos,
que estão em processo de tradução, análise e catalogação.
DOPPEMSCHMITT, Elen Cristina Souza. (CERU-USP). Famílias portuguesas
em São Paulo na primeira república. Este estudo aborda aspectos da constituição da
população paulistana durante a Primeira República. Sempre que se faz referências a
este período histórico e, especialmente à cidade de São Paulo, a presença de estrangeiros
é mencionada e a incorporação dos mesmos como objeto de reflexão é considerada
necessária para a compreensão dos problemas abordados neste contexto. Entretanto, é
preciso anotar que os imigrantes portugueses (numericamente o 2 grupo em São Paulo),
praticamente são ignorados enquanto estrangeiros, surgem como um grupo quase
"invisível" que se agrega à população. Aprofundamos assim, o estudo sobre as famílias
de imigrantes portugueses que vieram para São Paulo neste período, para podermos
melhor entender as vivências e estratégias deste grupo no contexto desta cidade que
passava por rápidas e profundas transformações, assim como sobre a inserção das
famílias por eles constituídas ao longo deste século. Para tanto trabalhamos com fontes
diversificadas: relatos orais dos próprios imigrantes e de seus descendentes;
documentação escrita pelo grupo no período considerado e documentação iconográfica.
DORÉ, Andréa. O cerco de Diu (1538): a presença portuguesa no Oriente vista de
trás das muralhas. As narrativas de viagem têm sido uma importante fonte no estudo
da expansão portuguesa. A descrição do desconhecido ou do pouco explorado a partir
de determinado quadro de referências tem revelado mais sobre o autor dos textos e seu
imaginário do que sobre a alteridade descrita. A expansão no Oriente oferece ainda
um outro gênero de documento, muito pouco estudado, mas que se relaciona
intimamente com o modelo de conquista adotado pelos portugueses naquela região.
Os cercos de Diu, Mazagão, de Malaca e Moçambique foram decisivos para o
estabelecimento de feitorias portuguesas e as narrativas que tratam desses embates são
um concentrado de informações sobre a disposição portuguesa diante do habitante da
terra invadida que se torna invasor. Esta comunicação tratará então de salientar, a
partir da análise do cerco sofrido pelos portugueses em Diu, em 1538, as componentes
0
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que refletem a aIteridade vivida dentro e fora das muralhas. O texto de base é o Livro
primeiro do cerco que os turcos poseram afortaleza de Diu, de Lopo de Sousa Coutinho,
publicada em Coimbra em 156l.
DORO, Norma Marinovic (UFMS). Corpo e lei: Afronteira do permitido na seleção
dos imigrantes. No Brasil, com o fim da escravidão foi criada uma política imigratória
visando canalizar a mão-de-obra principalmente européia. Um dos aspectos dessa
política, foi o surgimento de uma legislação relativa à saúde dos imigrantes. Na análise
das leis e decretos que foram criados ao longo do processo imigratório, constata-se
que essa legislação visava selecionar do ponto de vista físico o imigrante apto a entrar
no país para ser um "bom trabalhador". Fica evidente como a medicina foi utilizada
para legitimar a política imigratória com relação a seleção das pessoas. Através de
inúmeros artigos nota-se o preconceito, o racismo, que a sociedade brasileira tinha em
relação a determinados grupos de imigrantes, como também, a visão que ela possuía
de si mesma.
DOULA, Sheila Maria. O Discurso Militar-religioso sobre uma Fronteira: A Visão
do general Meira Mattos acerca da Amazônia. O objetivo do trabalho é investigar,
através da metodologia da análise do discurso, as características religiosas e messiânicas
presentes no pensamento geopolítico do general Meira Mattos sobre a questão
amazônica. Meira Mattos foi um dos ideólogos da Revolução de 64 e autor de diversos
livros onde explicita a estratégia geopolítica de ocupação, integração e desenvolvimento
das fronteiras brasileiras, notadamente no que se refere ao papel da Amazônia na
consolidação do destino do Brasil-Potência. Para o general, a Revolução consistiria
num ato de criação, cabendo ao Exército a tarefa missionária de despertar a Amazônia,
vista, já desde Euclides da Cunha, como a "última página do Gênesis". Nessa visão, o
ano 2000 seria o prazo para a realização do tempo amazônico, levado a termo pelos
Planos Estratégicos, representados como a Sagrada Escritura da intervenção do Estado.
O papel da história, na visão de Meira Mattos, é evidenciar o elo místico de fé dos
homens do passado, avaliar as promessas que não se concretizaram e, finalmente,
preparar a vinda do Messias, o Exército, como integrador das fronteiras e alavanca
para que as forças emanentes se concretizem e a Amazônia possa sair de seu ,"sono
multissecular" .
DUARTE, Elio Garcia (UFGO) Da luta pela terra à luta pela reforma agrária em
Goiás. Este trabalho enfoca os conflitos pela terra em Goiás ao longo do período militar
que promoveu a expansão da fronteira econômica do país. O capital atraído para a
Amazônia Legal, através de incentivos fiscais deu inicio a expulsão de antigos ocupantes
das terras obrigando os posseiros a se mobilizarem na preservação das áreas ocupadas.
Através da CPT, esses posseiros passaram a lutar em defesa de novas áreas e de fato
através do MST reocuparam áreas definidas para assentamentos rurais. Estes
assentamentos serão analisados nesta mesa como fenômenos novos . (MR)
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DUARTE, Geni Rosa. (PUC-SP). Rádio e cultura popular: novas fronteiras - São
Paulo, anos 30 e 40. O objetivo do trabalho é estudar os caminhos trilhados pela
programação radiofônica paulista nas décadas de 30 e 40. A partir de uma programação
elitista e com contornos essencialmente amadores dos últimos anos da década de 20 e
do início dos anos 30, procuro acompanhar a emergência de programas direcionados
pouco a pouco para setores mais amplos da população, bem como a emergência de
uma nova linguagem radiofônica. Para isso, analiso principalmente os programas
humorísticos, de auditório e os programas de música caipira, dirigidos já a uma parcela
mais ampla da população.
DUARTE, Teresinha Maria (PEM!UFG/UnB) Clara de Assis e a presença feminina
no movimento franciscano. Clara de Assis sentiu-se impressionada pela pregação de
Francisco, na catedral da cidade, na quaresma de 1212, e abandonou o castelo da
família, para se unir aos frades, renunciando a vida secular e a riqueza material. Depois
de algumas peripécias, Francisco a alojou junto à igrejinha de São Damião. Outras
jovens aderiram ao mesmo modo de vida, fazendo crescer rapidamente o número das
Damas Pobres. A adesão de Clara e de suas companheiras ao movimento franciscano
não era uma novidade para a época, segundo Vauchez os movimentos leigos que
proliferaram nos séculos XII e XIII, dentro e fora da ortodoxia, tinham "entre eles
muitas mulheres". Ainda que menos itinerante que os frades, Clara e suas companheiras
se empenharam em viver a pobreza evangélica, a exemplo de Francisco e resistiram ao
modelo de vida religiosa monástica e tradicional, com direito à propriedade fundiária
e recebimento de rendas. Apesar de todas as artimanhas da Sé de Roma para enquadrálas. na observância de uma Regra monástica tradicional, Clara elaborou uma Regra,
específica para uma fraternidade feminina e enclausurada, mas calcada na Regra Bulada
dos Frades Menores. Esta Regra foi aprovada por Inocêncio IV, em 11 de agosto de
1253, ainda que só para o mosteiro de S. Damião.
DUMAS, Fernando. Tradições de uso de plantas medicinais no Vale do Rio Negro.
Esta comunicação visa apresentar o conteúdo de práticas e técnicas constituintes de
uma tradição de uso de plantas medicinais que vigora atualmente entre as populações
das margens do rio Negro, na Amazônia ocidental. A tradição de uso de plantas
medicinais que se construiu no alto e no médio Rio Negro, com o advento da sociedade
burguesa, guarda elementos de todas as culturas que se relacionaram neste processo.
Todavia, a leitura que se pode fazer destes elementos hoje, não nos permite visualizálos como quando estavam dentro de seu próprio contexto histórico, político, social e
cultural. Trabalhamos, então, com a hipótese de que a tradição de uso de plantas
medicinais, hoje vigente naquela sociedade, tem por base seu saber ancestral, acrescido
de elementos oriundos da medicina popular européia e, através da intensa movimentação
de populações nordestinas na área, de tradições africanas. A análise se dá a partir de
dados como a relação das plantas citadas pela população nas entrevistas e a sua
taxonomia, a relação dos males contra os quais as plantas são usadas e a relação das
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receitas indicadas para cada planta. Além disso, são aglutinados dados referentes à
história de vida dos entrevistados, devidamente contextualizados, permitindo a
visualização da tradição estudada
DURAN, Leandro Domingues. (FFLCH-USP). A idéia defronteira na conformação
da identidade pirata. A presente comunicação faz parte de uma pesquisa maior,
financiada pela FAPESP, que procura analisar a questão da pirataria ao longo da costa
"brasileira" durante o século XVI. Para este trabalho, no entanto, optou-se pela
elaboração de um estudo mais condizente com o tema proposto pelo Simpósio onde
procuramos explorar as possíveis inter-relações entre a pirataria e a idéia de fronteira.
De forma mais específica pretendemos discutir a importância da idéia da fronteira na
própria construção do conceito de "pirata", um conceito que tem como uma de suas
principais características a sua condição marginal. Fica evidente aqui que estamos
trabalhando com uma concepção do termo "fronteira" como algo que transcende o
nível físico e geográfico e é agregada ao próprio tecido social. Neste sentido, a
marginalidade da pirataria nada mais é do que a evidenciação de uma "fronteira social"
e o próprio pirata passa a ser encarado como elemento fronteiriço entre a sociedade
humana e uma condição bestializada. Com relação a esse último aspecto, procuramos
estabelecer também como para alguns teóricos do período moderno(séc. XVI-XVIII)
a questão da pirataria estava associada à barbárie. A título de conclusão, se
considerarmos o aspecto físico/geográfico da idéia de fronteira, podemos dizer que o
mar no período moderno era ele mesmo uma divisa entre duas sociedades bem distintas
a terrestre e a marítima.
DUTRA, Eliana De Freitas A Fronteira como Emblema da Nação no Almanaque
Brasileiro Garnier. Nas páginas do Almanaque Brasileiro Garnier, publicação do início
deste século ,( 1903-1914), um retrato do Brasil foi traçado e confrontado com o concerto
das nações. A nação brasileira que emergiu desse retrato teve sua existência afirmada
- para o que foi vital o recurso à noção de fronteira - num movimento duplo: na sua
diferença com outras nações e enquanto partícipe do universal. No primeiro movimento
a noção defronteira, delimitada nas suas margensfisica/territorial e étnico-cultural,
teve sua instrumentalidade validada enquanto capaz de demarcar o que é próprio ao
Brasil; sua terra, sua gente, sua língua ... No segundo movimento a noção defronteira
pressupôs as condições de passagem para civilização. Através da crença no ideal do
progresso técnico e material, e pela prática supostamente comum da ciência, da literatura,
das artes, o povo brasileiro poderia transcender suas particularidades étnico- culturais,
bem como os desafios de uma natureza de exuberância selvagem e de um território
vasto, e se elevar ao universal, ou seja à civilização.
DUTRA, Eliana Regina de Freitas (UFMG) Para uma Sociologia História dos
Testemunhos. O presente trabalho está voltado para o desafio de pensar e tentar
estabelecer suportes para procedimentos de pesquisa em história oral, bem como
referentes de orientação analítica e teórico metodológica para a utilização de acervos
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documentais orais. Baseado na análise interna e no confrontamento de depoimentos, a
análise empreendida partiu de interrogações acerca da utilização do "testemunho oral"
relativas às suas implicações nos campos de procedimentos e de práticas do
conhecimento histórico e sociológico; à utilização dos testemunhos frente à problemática
da identidade social, às expressões contraditórias dos testemunhos e às exigências de
objetividade do conhecimento; às suas implicações frente ao "récit" autobiográfico; à
sua relação com experiências sociais de caráter coletivo; à questão da disposição de
testemunhar ou silenciar; às condições sociais que tomam o testemunho comunicável;
aos limites dos testemunhos militantes; à formação de uma memória coletiva; à
porosidade entre os depoimentos orientados por escolhas temáticas e os de história de
vida. (MR)
DUTRA, Eliana Regina de Freitas (UFMG) Para uma Sociologia História dos
Testemunhos. O presente trabalho está voltado para o desafio de pensar e tentar
estabelecer suportes para procedimentos de pesquisa em história oral, bem como
referentes de orientação analítica e teórico metodológica para a utilização de acervos
documentais orais. Baseado na análise interna e no confrontamento de depoimentos, a
análise empreendida partiu de interrogações acerca da utilização do "testemunho oral"
relativas às suas implicações nos campos de procedimentos e de práticas do
conhecimento histórico e sociológico; à utilização dos testemunhos frente à problemática
da identidade social, às expressões contraditórias dos testemunhos e às exigências de
objetividade do conhecimento; às suas implicações frente ao "récit" autobiográfico; à
sua relação com experiências sociais de caráter coletivo; à questão da disposição de
testemunhar ou silenciar; às condições sociais que tomam o testemunho comunicável;
aos limites dos testemunhos militantes; à formação de uma memória coletiva; à
porosidade entre os depoimentos orientados por escolhas temáticas e os de história de
vida. (MR)
DUTRA, Sérgio Ricardo Aboud. Uma releitura das relações homoeróticas
masculinas no Brasil colonial. O presente texto, que será apresentado, foi resultado de
uma pesquisa desenvolvida durante um dos módulos do Curso de Especialização em
História do Brasil da Universidade Federal Fluminense. Acreditando sempre na
possibilidade de releituras e interpretações diversas, usei como fonte de trabalho alguns
textos dos professores Ronaldo Vainfas, da UFF e Luiz Mou, da UFBA, que tratam
sobre relacionamentos homoeróticos no Brasil Colonial, mais especificamente das
análises destes de fontes inquisitoriais, e formulei um pequeno texto onde faço uma
releitura desses dois autores, verificando as suas convergências e divergências, tendo
como principal viés metodológico a tendência historiográfica norte-americana de Queer
Studies, tendência esta que ainda é muito pouco explorada pela nossa academia,
principalmente em História, com raras exceções na área de Literatura.
DUTRA, Soraia Freitas. O desenvolvimento do raciocínio histórico: referenciais de
temporalidade e causalidade histórica nas crianças. Nesta comunicação pretende-se
discutir a análise dos dados colhidos através de entrevistas realizadas com alunos do
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primeiro ano de escolarização do ensino fundamental. Interessa-nos conhecer quais
são os referenciais de temporalidades e causalidades que elas apresentam: relações
temporais de ordenação, sucessão, simultaneidade; percepção de duração, mudança,
permanência e as explicações que formulam a esse respeito; relações que estabelecem
entre presente, passado e futuro. Através da identificação desses referenciais pretendese evidenciar o percurso das crianças no que toca à passagem de um tempo vivido
para um tempo social e histórico.
EHNHARDT, Marcos Luís. (UNIOESTE e UFPR). Um estudo de espelho de
príncipes nos escritos políticos de Lucius Seneca - Roma - primeiro século d. C. Esta
comunicação tem por objetivo perceber nos escritos de Sêneca os elementos que
caracterizariam algumas de suas obras como espelho de príncipes na antigüidade
clássica. O filósofo formulou um corpo de idéias que, aplicado ao governo ideal, pudesse
vir a ter êxito no poder. Na obra Da Clemência, por exemplo, Sêneca busca a saída
para um regime monárquico do tipo absolutista, nesse caso o regime romano, que
precisava de reformas e novas idéias. Alguns escritos de Sêneca não são exatamente
um tratado de "educação de príncipes", porém, percebe-se neles uma forte intenção
didática. Há nesses escritos, um caráter pedagógico, edificando os feitos de reis e
príncipes. Lucius Seneca boscou nos seus escritos, exemplos de postura do governo
ideal para a sua época, bem como para épocas posteriores e nesse sentido, tais
procedimentos fazem com que sua literatura possa ser entendida como espelho de
príncipes.
ELMIR, Cláudio Pereira (ULBRAlUNISINOS). Jacques Jul/iard e a história do
tempo presente: o ensaísmo no limite entre o jornalismo e a história. A partir da análise
do livro "O fascismo está voltando? A queda do comunismo e a crise do capitalismo"
(FR-1994), de Jacques Julliard, pretende-se discutir algumas das implicações do fazer
historiográfico da "história do presente" e da "história imediata" . Que características
marcam o pensar acontecimentos/processos cujas temporal idades estejam estreitamente
próximas a do sujeito do conhecimento em questão? Metodologicamente, que desafios
se anunciam para o historiador dos anos 90 que resolve cristalizar um saber
freqüentemente associado às práticas jornalísticas de escritura? O ensaísmo constitui
um procedimento que certamente contribui para fazer esmaecer os limites entre o texto
historiográfico e o jornalístico, alimentando o debate que procura perscrutar, para além
do conteúdo, a forma que tem assumido o trabalho historiográfico na sua constituição
última.
ENGEL, Magali Gouveia. (UFF). Direito positivo, crimes passionais e relações de
gênero (Rio de Janeiro, 1890 -1940). A partir da análise da& posições defendidas por
médicos (A. Peixoto e L. Drumond) e juristas (E. de Moraes) acerca da responsabilidade
dos (as) chamados (as) criminosos (as) passionais, bem como de alguns processos
judiciais relativos a crimes passionais, pretende-se avaliar os embates travados na
formulação e nas tentativas de implementação de diferentes projetos que, inspirados
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nos princípios do chamado Direito Positivo, visavam normatizar as relações de gênero
e as relações familiares de acordo com os padrões de "civilização," de "modernidade"
e de "progresso."
ENGEL, Magali Gouveia.(UFF) Cultura Popular, crimes passionais e relações de
gênero. Através dos resultados da pesquisa que venho desenvolvendo sobre os crimes
passionais atribuídos a indivíduos dos sexos masculino e feminino ocorridos na cidade
do Rio de Janeiro durante as quatro primeiras décadas republicanas, pretendo avaliar
as tensões e interseções entre os modelos formulados a partir dos valores dominantes
e os diferentes padrões sócio-culturais que informavam as relações homem-mulher
disseminados entre os segmentos populares. As especificidades não apenas das
condições concretas de sobrevivência destes grupos, mas também dos referenciais
originários de diferentes tradições culturais fazem com que os valores norteadores de
noções como paixão, amor, honra e fidelidade, disseminados pelo conjunto da
sociedade, adquiram significados próprios e peculiares nas relações afetivas e/ou sexuais
vivenciadas por homens e mulheres populares. Trata-se, portanto, de estimular uma
reflexão acerca das fronteiras e da diversidade do conceito de cultura popular. Os
processos judiciais sobre crimes passionais e as notícias sobre conflitos envolvendo
relações amorosas e ou sexuais, publicadas em jornais cariocas de grande circulação
no período em questão, constituem as fontes fundamentais da análise proposta. (MR)
ESCOCARD, Marta (UFF). As Cerimônias da Justiça Régia em Portugal (séc. XVIXVI/). No século XVI e início do seguinte, a monarquia portuguesa aprofundou os
investimentos na área da justiça pública, reorganizando instituições que duraram toda
a Época Moderna, no reino e no ultramar. Realizou reformas legislativas cristalizadas
na publicação das Ordenações Manuelinas (1521), das Leis Extravagantes (1569), e
das Ordenações Filipinas (1603). Manteve a Casa de Suplicação como principal tribunal
régio, mas promoveu reformas judiciais com a criação da Relação de Goa (1544), do
Porto (1582) e da Bahia (1609). Solicitou ainda, a criação da Inquisição (1536) para
os crimes religiosos e reestruturou os cárceres ao conceder privilégios de atuação às
confrarias da Misericórdia. A monarquia também institucionalizou duas procissões,
ambas realizadas pelas Misericórdias: a de acompanhamento dos padecentes ao suplício
e a do dia de Todos os Santos. A primeira cristianizava a morte dos executados, enquanto
a segunda edificava a memória destes e do castigo. Com estas cerimônias, a justiça
régia passou a contar com um conjunto de símbolos para representar a punição no
espaço público, apropriando-se de práticas e discursos egressos do campo religioso. A
ordem da justiça régia também foi construída na dimensão do simbólico. PalavrasChaves: Portugal, Misericórdias, Justiça Régia
ESCOREL, Silvia. Fronteiras da Liberdade: relações de poder na cidade do Rio de
Janeiro- a roupa afro no setecentos. O primeiro trabalho, da mestranda Silvia Escorei,
do IFCS, UFRJ, orientada por Miridan Britto Knox, procura analisar através da
iconografia, como a indumentária, abrangendo o traje e o adorno merece ser estudada
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por permitir visualizar claramente classificações, divisões e delimitações de poder.
Pois, como disse Chartier, em busca da compreensão dos mecanismos pelos quais um
grupo social tenta impor seu domínio ou exercer o poder "as lutas de representação
têm tanta importância quanto as lutas econômicas" E o poder, como disse Roland
Barthes está expresso não só no Estado, nas classes mas também nas modas .....
ESCOREL, Sílvia. (UFRJ) Frágeis fronteiras: aparências de prestígio africanas e
européias reivindicadas no Brasil colonial. Na sociedade colonial, onde predominavam
os analfabetos, a roupa era veículo primordial de ostentação. A análise minuciosa da
indumentária evidencia a justaposição de elementos africanos e europeus, sobretudo
no traje usado na coroação dos reis negros, que incluía casaca, saiote e sapato de salto
com fivela de prata. A estética formal remete à cultura branca, mas nos detalhes a
cultura africana se faz presente e a combinação transfronteiriça lança as bases de uma
cultura nem africana nem européia no espaço colonial.
ESPIG, Márcia Janete . Fronteiras entre história e literatura: As representações
literárias sobre o movimento do Contestado (1912-1916). Em nossa comunicação
tentaremos refletir sobre as complexas relações entre a história e a literatura, utilizando
como base de análise obras literárias que retratam em suas páginas a história do
movimento do Contestado. Partimos do pressuposto de que as representações literárias
possuem grande importância na difusão do conhecimento sobre os eventos históricos,
visto que são, muitas vezes, o único ou o mais importante contato que um leitor leigo
terá com o tema. As relações entre a escrita histórica e a escrita literária vêm sendo
alvo de um grande debate entre os historiadores, existindo nesta discussão dois enfoques
principais e não excludentes: a reflexão sobre as formas escritas assumidas pelas obras
de história e os elementos literários presentes na escrita histórica; e a reflexão sobre a
história da leitura propriamente dita, referindo-se às diferentes apropriações feitas em
épocas diversas, bem como às condições históricas que mediam as práticas de leitura.
Será nosso objetivo principal a discussão sobre as relações história -literatura, tentando
perceber quais as representações mais comuns sobre o movimento do Contestado
veiculadas através da literatura. Para tanto, iremos analisar o conteúdo de algumas
obras ficcionais que abordam este processo histórico, lançando sobre estas o olhar
crítico do historiador.
ESPI G, Márcia J anele. A presença da gesta carolíngia no movimento do Contestado:
resultados de pesquisa. Em nossa comunicação apresentaremos os principais resultados
apontados pelo trabalho de pesquisa que resultou na dissertação A presença da gesta
carolíngia no movimento do Contestado, defendida no ano de 1998 junto ao Programa
de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nossa
dissertação examina a importância assumida pelo livro História de Carlos Magno e
dos Doze Pares de França no movimento do Contestado (1912/1916). Presença cultural
freqüente em locais como o Nordeste brasileiro, a gesta carolíngia surge, de maneira
inesperada, nos sertões catarinenses do início do século, assumindo uma relevância
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específica no transcorrer do conflito. Relacionando-se a alguns importantes aspectos
do imaginário local, tais como a defesa da honra, a valorização do regime monárquico
e do cavalheirismo, a História de Carlos Magno recebe significações várias, e acaba
por influenciar a ação concreta dos rebeldes. A criação da guarda especial dos Doze
Pares de França é a manifestação mais evidente do prestígio que a gesta assume no
movimento. Sinteticamente, tentaremos reproduzir as principais conclusões a que
chegamos através de nossa pesquisa e análise, atendo-nos aos limites de uma breve
comunicação.
ESTRELA, Ely Souza. O alto sertão da Bahia: uma região voltada para outro lugar.
O alto sertão da Bahia não existe nas regionalizações oficiais. Faz parte da "geografia
imaginária" dos seus antigos habitantes. Compreenderia as seguintes regiões
econômicas: Serra Geral da Bahia, Chapada Diamantina, Médio São Francisco, parte
do Sudoeste e pequena porção do Paraguaçu. Ela é considerada a maior área de
emigração do estado da Bahia. O fluxo de população em direção a São Paulo deu
origem a um tipo humano/social típico do alto sertão: o sampauleiro. A intensa migração
verificada na alta zona sertaneja marcou profundamente a paisagem, a população e os
costumes da região. Buscando aproximação entre a história e a geografia, o trabalho
pretende discutir: a região na "geografia imaginária" , a iII~portância de historicizar e
discutir os limites das regionalizações, a influência dos chamados sampauleiros no
processo de formação de uma rede micro-regional diretamente ligada a São Paulo e as
representações sociais associadas ao estado.
EUGÊNIO, Alisson (UFRJ) A prática do reisado em Minas Gerais no século XVIII:
trangressão de fronteiras na ordem escravista. Esta comunicação pretende abordar a
prática do reisado nas confrarias negras, tendo em vista a autoridade que os reis e as
rainhas exerciam entre os confrades. Com esse objetivo, serão apresentados os indícios
que, nas fontes consultadas, foi possível detectar para a análise das relações de poder,
que os escravos e os libertos estabeleceram no interior de suas associações religiosas,
observando as características desta forma de mando e as fronteiras onde ela era exercida.
EUGÊNIO, João Kennedy. (UFPi - Mestrando - UFF.) Fronteiras do iberismo: A
retórica da diferença em Sérgio Buarque De Holanda. Sérgio Buarque de Holanda
exercita uma "retórica da diferença", que enfatiza a peculiaridade da nação brasileira,
referida à tradição ibérica. Comum entre intelectuais brasileiros - Manoel Bomfim,
Oliveira Viana, Paulo Prado e Gilberto Freyre essa retórica da diferença não é exclusiva
do Brasil: também vicejava na Rússia e na Alemanha, países que, como o Brasil, foram
retardatários no processo de industrialização e mantiveram uma relação dúbia com o
Ocidente. Já nos escritos juvenis de Buarque de Holanda, essa retórica surge como um
historicismo romântico: não propõe, como era costume, reforma social ou engenharia
política; surge também como uma mística apofática da tradição luso-brasileira e do
"nosso natural inquieto e desordenado". A tradição ibérica é contraposta, nos escritos
juvenis e em Ra}zes do Brasil, à tradição anglo-saxã,locus da modernidade. Agonizando
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o iberismo, o americanismo que avançava seria temperado com o saldo de cordialidade:
a inserção do Brasil na nova ordem se faria mantendo um tanto de sua identidade
nacional em face do processo de racionalização da vida. Mundo encantado, o Brasil
não deixaria de ser "outro Ocidente".
EUGÊNIO, João Kennedy. (UFPi.) Mitos de origem da sociedade brasileira: notas
sobre retrato do Brasil e Casa-Grande & Senzala. O Retrato do Brasil de Paulo Prado
e Casa-Grande & Senzala de Gilberto Freyre são dois "mitos de origem" da sociedade
brasileira que se distinguem do ufanismo como do reformismo (autoritário ou não)
que marcaram as três primeiras décadas deste século. Essas duas narrativas de fundação
são uma o avesso da outra na avaliação do resultado da colonização portuguesa. Se
para Paulo Prado a sociedade brasileira é sobretudo natureza e degeneração social - ao
que ele contrapõe a civilidade européia -, para Gilberto Freyre no Brasil se constituiu
uma sociedade original, de "antagonismos em equilíbrio", cuja vantagem seria uma
plasticidade, proximidade e encanto únicos. No limiar de um novo milênio, os problemas
e encantos dessa "retórica da diferença" exigem um redimensionamento, que considere
a central idade do âmbito político bem como os impasses da cidadania no Brasil. Uma
sociedade edênica poderia prescindir de um convívio civilizado? À crítica da herança
colonial da sociedade brasileira não se deveria juntar a valorização de uma sociabilidade
plástica? Todavia, os valores singulares de uma cultura devem servir de óbice à
afirmação da cidadania?
EUGÊNIO, João Kennedy. Fronteira do lberismo: a "Retórica da Diferença" em
Sérgio Buarque de Hollanda. Sérgio Buarque de Holanda exercita uma "retórica da
diferença", que enfatiza a peculiaridade da nação brasileira, referida à tradição ibérica.
Comum entre intelectuais tão diversos como Manoel Bomfim, Oliveira Vianna, Oswald
de Andrade, Paulo Prado, Monteiro Lobato e Gilberto Freyre essa retórica da diferença
não é exclusiva do Brasil: também era vigorosa na Rússia e na Alemanha, países que,
como o Brasil, foram retardatários no processo de industrialização e mantiveram uma
relação dúbia com o Ocidente. Já nos escritos juvenis de Buarque de Holanda, essa
retórica surge como um historicismo romântico: não propõe, como era costume, reforma
social ou engenharia política; surge também como uma mística apofática da tradição
luso-brasileira e do "nosso natural inquieto e desordenado". A tradição ibérica é
contraposta, nos escritos juvenis e em Raízes do Brasil, à tradição anglo-saxã, locus da
modernidade. Mundo autêntico de afetos e paixões, "outro Ocidente", o Brasil não
deveria trocar seu ritmo espontâneo por "um compasso mecânico e uma harmonia
falsa". Como manter a cordialidade e construir a cidadania?
EVANGELISTA, Olinda. (UFSC) A história da educação naformação universitária
do professor nos anos 30. Esse trabalho discute a posição da disciplina História da
Educação na formação universitária do professor(a), no Brasil dos anos 30. Buscou-se
compreender e explicitar a configuração da Cadeira, mais particularmente no processo
de sua institucionalização nos cursos de formação de professores(as) primários(as) e
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secundários(as) oferecidos pelo Instituto de Educação da Universidade de São PauloIEUSP, no período. Nesse sentido, indica-se as condições históricas em que a disciplina
foi incluída no currículo e identifica-se sua organização programática, conteúdos e
autores adotados. Ademais, aponta-se as matrizes teóricas presentes na conformação
da disciplina como componente dos estudos profissionalizantes do magistério, assim
como sua posição no corpo curricular e seu peso na proposição do modelo de mestre
construído. Finalmente, destaca-se a natureza dogmática a ela conferida e seu
distanciamento da produção de saber além de sua íntima relação com o domínio da
Filosofia da Educação.
EZEQUIEL, Márcio. "Literatura de Viagem: Fronteira entre o ficcional e o
histórico. ". Os relatos de viajantes estrangeiros assumiram grande importância como
fonte histórica para o estudo das primeiras décadas do século XIX no Rio Grande do
Sul. Diversos são, porém, os pontos a considerar no tratamento desses registros: Seriam
narrativas da ciência ou da ficção? Diários de campo ou diários pessoais? Constituíam
uma pré-literatura? Estas são algumas das questões que colocamos na tentativa de
classificar tais registros e estabelecer métodos para estudá-los. O rigor das descrições
em detrimento da imaginação dos viajantes foi por muito tempo o escudo da ciência
ante as incertezas da ficção. Atualmente novas abordagens apontam outras formas de
intervenção no material, pois tomam em conta não apenas os textos, como a leitura
que deles é feita e o modo como pensavam os escritores. Sob nova luz, tais relatos, já
bastante explorados, são potencializados para responder à indagações diferenciadas.
Dessa forma, a interpretação das narrativas de Auguste Saint-Hilaire, Arsene IsabeUe
e outros deve inquirir não somente a literalidade exposta nas obras, como considerar a
cultura dos cronistas para desvendar elementos implícitos de nossa própria cultura.
FALCÃO, Luiz Felipe (UDESC) A outra guerra (a imprensa e a Grande Guerra de
1939-1945). Retratada muitas vezes como um lugar pacato e bucólico, onde todos se
conheciam e presumidamente mantinham relações cordiais, Florianópolis ostentou ao
longo de sua história uma série de tensões e conflitos envolvendo segmentos da
população residente. No caso em foco, busca-se refletir acerca das repercussões da
Grande Guerra na cidade através dos jornais ali editados, tendo em vista que, num
primeiro momento, quase todos eles eram simpatizantes do nazi-fascismo. Todavia,
com a entrada dos Estados Unidos da América no conflito, seguida pela ruptura das
relações diplomáticas do Brasil com as chamadas potências do Eixo (Alemanha, Itália
e Japão) e, meses depois, pela declaração de guerra, a imprensa florianopolitana modifica
radicalmente seu enfoque: de um momento para o outro, Hitler e Mussolini passam de
heróis a bandidos, e os alemães e italianos, bem como seus descendentes, tornam-se
suspeitos de colaboração com o inimigo. Além disto, instituem-se várias modalidades
de controle da vida social na cidade, com destaque para a implantação do sistema de
defesa antiaérea, que esquadrinha todo o espaço urbano e implementa exercícios de
black-out, e para as ações da polícia política e das forças armadas contra acusados de
espionagem ou sabotagem.
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FALCÃO, Luiz Felipe (UDESC) Alguns temas sobre identidade e singularidade: O
propósito desta intervenção é refletir sobre uma questão aparentemente paradoxal: o
crescente fluxo de indivíduos, mercadorias e informações no interior de cada Estado
nacional, e entre os diversos países, levando à emergência de certos hábitos, padrões
de consumo e linguajares que desconhecem as fronteiras territoriais, parece estar
igualmente estimulando a intensificação da busca por identidades culturais mais
definidas e demarcadas. No sul do Brasil, em particular, isto tem produzido fenômenos
socioculturais de ampla repercussão, como o tradicionalismo gaúcho ou o cultivo de
raízes ancestrais assentadas na germanidade, na italianidade, na açorianidade, e assim
por diante. Diante disto, não se mostra muito profícuo apresentar estas manifestações
como meras reações de um localismo contrário às tendências cosmopolitas, ou
estigmatizá-las como simples regressismo, pois elas combinam variantes de incentivo
à tradições supostamente imutáveis com a plena incorporação de elementos da vida
contemporânea (o computador, a telefonia celular" ou, no extremo, os explosivos
plásticos). Portanto, ao inverso de um contraste entre o global e o local, afigura-se
instigante sugerir que uma concepção de fronteira entendida como limiar (e, portanto,
não como limite) possibilitaria pensar a busca da singularidade como um processo
incessante ancorado em signos de identificação menos restritivos que as identidades.
FALCI, Miridan Britto Knox. (IFCSIUFRJ) Fronteiras no sertão: a urbanização no
séc. XVIII. O tema condutor dessa mesa coordenada é a apreensão de que as fronteiras,
entendidas aqui como limites, demarcações ou marcos de liberdade, idealizadas por
populações africanas livres, ou mesma escravas, foram expressas através de certos
comportamentos ou atitudes ou mesmo de sinais expressos na cultura material, na
indumentária, seja o vestuário e/ou sinais ornamentais.Assim fronteiras da Liberdade
trabalha conceitualmente com conceito de libertação de um signo ou sinal, na vida das
pessoas de origem afra ou descendentes dos mesmos, ainda que libertos. Trabalha
com dois universos espaciais: a cidade do Rio de Janeiro( os trabalhos um e dois) e a
província do Piauí.( número tres).
FALCI, Miridan Britto Knox. Fronteiras da Liberdade: escravo do sertão. O terceiro
trabalho resgata as representações que se fizeram do comportamento, do vestuário, do
aspecto físico e ornamentos do homem escravo na província do Piauí. Sua especificidade
diz respeito a re- leitura da escravidão no sertão, por si só uma fronteira espacial,
política, mental. Diz respeito, também à utilização de duas fontes não trabalhadas no
seu doutoramento (Escravos do sertão, USP, 1993): os processos judiciais em que o
escravo esteve envolvido e os jornais onde são assinalados os sinais com que as
fronteiras de liberdade eram flagradas. Assim observa que as afirmativas: "o meu
constituinte tem direito a liberdade natural que todos os povos o possuem", expressa
num depoimento de um curador de escravos, ou as já analisadas, marcas de relho nas
costas, ou é metido a saber ler mas não se ensina escravo a ler definiam uma ausência
de liberdade para a pessoa que as tivesse. Símbolos, sinal de uma fronteira de vida,
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fronteira de Iiberdade.Procura questionar, também "fronteiras do imaginário" do
invisível versus fronteiras visíveis e configuradas.
FALeI, Miridian Britto Knox. Fronteiras no senão: a urbanização no século XVIII.
O trabalho procura (re)estudar conceitos de fronteira como marcos espaciais de
apropriação do solo colonial. Usando como base um extenso documento encontrado
no Arquivo Histórico Ultramarino: Descrição da cidade de Oeiras no Piauí em 1762,
analisa, comparando, outros marcos territoriais da política pombalina. Sua preocupação
se insere nas seguintes questões: cidade no século XVIII, urbanização, fronteiras
mentais, políticas e espaciais.
FALEIROS, Rogério Naques. (UNESP-Franca) As fronteiras do café: formação do
mercado de trabalho em Franca-SP (1880-1900). A transição do trabalho escravo
para o trabalho livre não se deu de forma direta; inúmeros aspectos econômicos, sociais
e culturais impediram a proporção direta entre trabalho/salário. Várias eram as formas
de se pagar pelo trabalho. Entre fazendeiros e imigrantes estabeleceram-se
prioritariamente as relações de colonato, onde o primeiro doava um lote de terras ao
segundo que em troca trabalhava na grande lavoura. Nos moldes destes contratos os
imigrantes tomavam-se preferenciais no mercado em relação a outros tipos de mão de
obra (trabalhadores nacionais, migrantes, ex-escravos) pois representavam uma grande
força de trabalho baseada no núcleo familiar, capaz de cuidar do café e de cultivar
gêneros de subsistência em seu lote de terras. Através destas relações deu-se uma
dupla expansão em Franca: a cafeeira e a de gêneros de subsistência, constatada no
volume da produção de ambas no período estudado. Na região, desde seus primórdios
inserida e voltada para a economia do centro-sul, a produção destes gêneros ultrapassa
o caráter de subsistência e assume um caráter mercantil inserido no intenso mercado
da "economia-mundo" Brasil.
FARIA, Daniel Barbosa Andrade de. (Mestrando UnB). O Brasil como ficção dos
anos 30. Durante os anos 30, o Brasil teve o seu passado reavaliado e reescrito. Tal
reescritura foi parte de um projeto de reformulação da nacionalidade, e do homem
brasileiro. O passado histórico do país foi narrado como origem e paradigma de uma
brasilidade essencial, mítica. Um dos grandes formuladores deste passado brasileiro
foi Cassiano Ricardo. Este autor, enquanto poeta e também "historiador", colocou a
figura do bandeirante como fonte originária da nação. E, nesta confluência entre história
e mito, a sua obra motiva uma reflexão sobre a visão do passado enquanto escritura
ficcional.
FARIAS, Adriana Lima de. As tradições francesas panilhadas por Oliveira Lima.
Nos livros de Manuel de Oliveira Lima há freqüentes citações a Hippolyte Taine e
Guizot. Procuramos ler as obras destes autores investigando se as relações com o
pensamento de Manuel de Oliveira Lima contribuíram para o possível alijamento do
campo histórico. Hippolyte Taine sugere que o povo e os governantes franceses
deveriam estudar a História, pois ela conhece a característica da França e o seu passado.
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Segundo Taine, através do estudo da História os governantes serão capazes de
administrar o país respeitando as suas características e as necessidades do seu povo.
Como Taine, Manuel de Oliveira Lima também defende o estudo da História como o
pré-requisito para a boa atuação político-administrativa.
Nesta comunicação
tentaremos fazer uma análise dos estudos de Taine de intiulado " Les origines de la
France contemporaine"e de Guizot "Histoire de la civilisation en France" identificando
as possíveis relações com o pensamento de Manuel de Oliveira Lima.
FARIAS, Deisi Scunderlick Eloy de. (PUC-RS). A educação patrimonial e a
preservação arqueológica. Este trabalho tem como objetivo mostrar a necessidade de
se promover a Educação Patrimonial nos municípios que possuem sítios arqueológicos.
Os municípios de Jaguaruna e Imaruí, situados no sul de Santa Catarina possuem, em
média, mais de 50 sítios arqueológicos do tipo sambaqui. Esses sambaquis guardam
os vestígios do homem pré-histórico brasileiro. Durante décadas empresários da extração
mineral destruíram vários sambaquis, e com eles os vestígios materiais de uma cultura
litorânea que caracterizou os nossos primeiros moradores. Além da falta de consciência
dos mineradores, vamos nos deparar também com o desconhecimento e as superstições
dos moradores dessas localidades em relação a esses monumentos. Relataremos as
experiências das exposições itinerantes de pré-história e arqueologia promovidas pelo
Museu Universitário Walter Zumblick nos municípios citados, gerando uma forma de
conscientizar a todos sobre a preservação do meio ambiente histórico, ajudando na
construção da identidade nacional.
FARIAS, Kelson Adriani de. (UNISuurubarão). O professor de História e o drama
de ensinar. O presente trabalho tem como objetivo discutir o papel do professor de
História no que se refere ao alargamento do entendimento histórico em sala de aula.
Cabe ao professor a tentativa de desenvolver nos alunos o entendimento crítico da
dinâmica histórica, tornando-os sujeitos atentos à reflexão dos acontecimentos
históricos; oportunizar aos alunos a desmistificação da história dita oficial; aplicar a
pedagogia da descoberta, de forma a elucidar e debater as várias problemáticas
referentes à história. Enfim, descobrir a história e o sujeito que somos, praticando a
nossa cidadania, conscientes de que estamos agindo historicamente.
FARINATTI, Luís Augusto Ebling .. De fronteira política à fronteira agrária:
criadores e lavradores na região central do Rio Grande do Sul (século XIX). A ocupação
portuguesa da região de Santa Maria (hoje no centro do Rio Grande do Sul) deu-se sob
o duplo signo da fronteira. Em meados do século XVIII a região tornou-se fronteira de
fato entre os impérios coloniais ibéricos no sul da América, situação depois oficializada
pelo Tratado de Santo Ildefonso (1777). Com a conquista dos Sete Povos das Missões
aos espanhóis, em 1801, a região de Santa Maria deixa de ser fronteira política para
tornar-se elo de ligação entre as áreas antigas do leste e as povoações nascentes do
Planalto e da zona missioneira. Porém, outra fronteira persiste em Santa Maria: a
fronteira agrária interna, que será palco do lento processo de ocupação das terras locais.
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Este processo perdurou até a segunda metade do século XIX, e teve como sujeitos os
criadores e os pequenos lavradores nacionais. Esta comunicação irá privilegiar a
abordagem dos rumos sociais e econômicos dessa ocupação e suas implicações nas
vivências dos atores históricos que a protagonizaram.
FARRARESI, Carla Miucci. O cinema no processo de formação das identidades na
São Paulo da década de 20. Trata-se de verificar, através do exame de vasta
documentação encontrada em jornais e revistas especializadas da década de 20 deste
século, como o cinema, veículo moderno por excelência, influenciou o processo de
cosmopolitização da cidade de São Paulo e mais especificamente como serviu de
instrumento ao discurso normatizador e modernizador fomentado por alguns intelectuais
e profissionais das camadas dominantes, espelhando o novo cidadão brasileiro em
imagens de uma burguesia urbana, cosmopolita e civilizada. Por outro lado, verificase que o comportamento burguês bem como a modernidade e o consumo foram
absorvidos de forma desigual pelas diferentes camadas da população, passando por
um processo de reelaboração que se dava no cotidiano dessa sociedade. Assim, tanto o
consumo e a mudança de hábitos e comportamentos apresentados pela publicidade e
pelo cinema não se deram sem conflito, pois os sentidos que produziram variaram de
acordo com os mais diversos grupos que se formavam na cidade.
FÁ VERI, Marlene De (UDESC e UFSC) Memória e representações da Segunda
Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ocorreu, efetivamente,
longe daqui, mas deixou marcas profundas e cicatrizes na vida de muitas pessoas no
Brasil e em Santa Catarina. Esta pesquisa pretende, através, principalmente, de
depoimentos, revisitar memórias e experiências de sujeitos, homens e mulheres, que
vivenciaram, em Florianópolis, práticas da campanha nacionalista, do blecaute, de
simulações de guerra, alterando significativamente o cotidiano da cidade e da população.
Santa Catarina foi alvo desta campanha, no tempo da guerra, e, em Florianópolis, por
ser capital do Estado e com facilidade de acesso às informações (via porto, jornais),
toda sorte de repressões foi aplicada. Os rumores de supostas invasões de submarinos,
ataques aéreos, "quinta-colunas" provocaram tensões e medos que eram representados
de diferentes formas, somado à construção da imagem do "inimigo" pelo poder público,
através da imprensa, panfletos e simulações diversas. A população experimentou o
estado de beligerância com alterações significativas no cotidiano, onde as artes de
fazer estiveram no calor destas vivências. Às mulheres, recaiu parte importante no
contexto, defrontando-se com novos afazeres e cuidados que mexeram com suas
vivências, e que s6 serão possíveis de reavivar através das lembranças, portanto, nas
relações de gêneros estão as experiências.
FAVERSANI, Fábio (UFOP) As fronteiras da participação político-institucional em
Roma no século I d. C. Prevalece na historiografia o entendimento de que a participação
nas instâncias decisórias do Estado romano era uma exclusividade dos cidadãos.
Formalmente sempre houve uma fronteira clara: os cidadãos romanos decidem por si
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e regulam a existência dos não-cidadãos na sociedade. Com o advento do Império,
esse círculo teria se restringido ainda mais. Apenas os cidadãos atuantes na Corte
decidiriam. O propósito desse trabalho é demonstrar que, em Sêneca, que teve atuação
decisiva junto ao Estado, em especial sob Nero, vê-se que essa fronteira tinha outro
desenho. Cidadãos pobres, não cidadãos, escravos e libertos impuseram mecanismos
institucionais e extra-institucionais de participação política que afetavam as decisões
de Estado. Pretendemos apresentar como, em Sêneca, as fronteiras que separavam os
que atuavam, ou não, no Estado eram definidas a partir da ação dos diversos agentes
na sociedade, mais do que no campo institucional, como tem sido privilegiado no
entendimento prevalecente na historiografia.
FAVERSANI, Fábio. (UFOP) Importância das interações sociais em Sêneca. A mais
recente historiografia da Antigüidade Clássica tem se preocupado cada vez mais com
a importância das interações sociais. Elas têm sido vistas como um elemento
fundamental para a compreensão da sociedade no Mundo Antigo. Tem se dado atenção
sobretudo às relações de patronagem e amizade na Roma imperial. Nosso propósito,
nessa comunicação, é analisar qual o papel que Sêneca, filósofo do século I d.C.,
atribui às interações sociais.
FAY, Claudia Musa (PUCIRS). Propaganda e História. Esta comunicação tem como
objetivo analisar a utilização da propaganda como fonte histórica. Pretendemos
demonstrar que a muitas questões podem ser respondidas através da utilização dessa
fonte que reúne o texto e a imagem. Nessa pesquisa utilizamos um repertório de dez
anos de filmes criados pela agencia Young e Rubicam do Brasil para empresa aérea
VARIG, veiculadas tanto pela TV como por jornais e revistas no período 1960-1970.
A VARIG até 1952 era uma empresa regional, sendo muito importante no Rio Grande
do Sul mas pouco conhecida no Brasil. Durante o período estudado a VARIG tornouse a maior companhia de transporte aéreo do Brasil e necessitou consolidar sua imagem
institucional junto ao público. Verificamos através da analise das propagandas
selecionadas as estratégias adotadas pela empresa para conquistar seus passageiros,
bem como, a intenção de associar sua imagem ao Brasil como um todo e não a uma
região em particular. Ao mesmo tempo, foi interessante destacar do ponto de vista
cultural como a propaganda ao valorizar aspectos regionais promoveu o turismo nacional
e despertou a vontade de conhecer o Brasil.
FEITOSA, Orange Matos. Amazonas: lugar de desterro e outras histórias. No final
do século XIX e nas primeiras décadas republicanas um grande contingente de pessoas
foi desterrado para o Amazonas, dentre elas havia: militares, revoltosos, trabalhadores,
vagabundos, prostitutas e outros que não se enquadraram no novo regime. Todavia, ao
buscarmos delinear a origem de alguns desses deportados, nos deparamos com um
Estado autoritário que visava estabilizar e organizar a sociedade a seu modo, mesmo
que para isso, fosse preciso: punir, prender, desterrar e isolar. Diante disso, poderemos
levantar uma questão: Por que o Amazonas se tornou o lugar dos banidos e o exílio
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dos desvalidos? Uma resposta imediata nos informaria: porque o Amazonas estava
situado no limiar do mundo civilizado onde predominavam a bárbarie, a solidão e o
isolamento e enviar alguém para essa região inóspita era condená-lo ao esquecimento,
fosse este, social, cultural e/ou político. Mas, isso nos remete a uma outra questão:
qual seria o fundamento dessa visão inquestionável?
FELDMAN, Sergio Alberto.(Universidade Tuiutí do Paraná) Identidade e assimilação
: A comunidade judaica de Curitiba. A comunidade judaica de Curitiba teve início no
final do século XIX. A existência de uma pequena comunidade possibilitou em 1913
a criação da "União Israelita do Paraná" (mais tarde Centro Israelita do Paraná) a
primeira kehilá ( comunidade organizada) . Nela se congregavam os judeus, tendo
um centro comunitário, sinagoga e clube. Nas primeiras décadas do século existia
uma estrutura simplificada de escola, ao estilo do cheder. Em 1935 foi criada a Escola
Israelita Brasileira , através de uma doação. Paralelamente foram criadas outras
instituições como: sinagoga, sociedade de cemitério ,grupos femininos, sociedades
beneficentes e de ajuda mútua. A comunidade de Curitiba recebeu imigrantes judeus
da Europa Oriental em especial da Polônia antes e depois de 1939/45. Atualmente a
maior parte da comunidade é composta por judeus ashkenazim ( ashkenazitas ) - do
norte da Europa. Embora a educação judaica seja considerada vital para a manutenção
da cultura e dos costumes o processo de aculturação e a perda de hábitos/ costumes/
valores tem sido muito intenso. A segunda geração e a terceira de maneira mais
aguda se envolvem na sociedade através dos estudos acadêmicos e das carreiras
profissionais. Na primeira geração só ocorriam casamentos endogâmicos . Na segunda
geração havia um baixo índice de casamentos fora do grupo étnico, este índice sobe
muito nas gerações seguintes.
FÉLIX, Isabel Regina. Trabalhando com acervos de fontes orais: a experiência da
parceria NEHO/USP - FPHESP. Este trabalho apresenta os resultados da parceria
firmada entre o Núcleo de Estudos em História Oral (NEHO/USP) e a Fundação do
Patrimônio Histórico da Energia do Estado de São Paulo ( FPHESP ). Este acordo
objetiva o tratamento e a devida disponibilização pública do conjunto de documentação
oral da FPHESP, constituído principalmente por acrevos de depoimentos com
funcionários, técnicos e dirigentes da COMGÁS, CESP e ELETROPAULO. A
comunicação examinará, do ponto de vista metodológico e historiográfico, os núcleos
de fontes orais da FPHESP, pensando prioritariamente questões derivadas da relação
entre vida profissional e privada no âmbito empresarial. Ao mesmo tempo, pretendese discutir a utilização, por pesquisadores de história oral, de entrevistas feitas a partir
de outras práticas de registro.
FERNADES, Eunícia Barros Barcelos - (Doutoranda - UFF) A Companhia de Jesus
e o Estado Português - Fronteiras Coloniais. Entrelaçados pelo interesse de conquista
de novas terras, Igreja e Estado acionaram conjuntamente seus princípios
transformadores da realidade quando se fixaram na América Portuguesa. Nessa
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perspectiva, o aldeamento jesuítico pode ser interpretado como uma alteração da
paisagem, materializadora de limites territoriais e culturais que efetivaram a construção
da Colônia. Porém, essa "fronteira da colonização" assume uma ambiguidade ao se
estabelecer também como lugar de diferenciação entre Igreja e Estado. A delimitação
do aldeamento conferiu sentidos específicos ao espaço, intensificando o poder religioso.
Assim, ao mesmo tempo que pode representar o resultado de um acordo, o aldeamento
pode também se estabelecer como lugar de negociação e diferenciação entre essas
mesmas autoridades, definindo outros limites, outras fronteiras.O objetivo da
comunicação é apresentar e discutir tais sentidos de fronteira, para refinar a compreensão
das relações entre a Companhia de Jesus e o Estado, especialmente no que tange à
colonização dos indígenas.
FERNANDES, Antonia Terra de Calazans. O livro didático como objeto de pesquisa.
Alguns pesquisadores se esforçam atualmente para romper as fronteiras dos estudos e
análises dos livros didáticos que se limitam ao próprio manual como fonte de pesquisa
e aos recortes temporais exclusivamente contemporâneos. Procuram apreender
diferentes dimensões, relações e complexidades dos livros escolares com os programas
curriculares, as políticas educacionais, as propostas pedagógicas e didáticas, os valores
e projetos sociais, a receptividade e comercialização na esfera particular e das
instituições públicas, as mudanças no mercado editorial, os compromissos dos autores,
as memórias de leitores e usuários .. Em coerência com estes estudos, serão apresentados
rapidamente os temas dos expositores e os trabalhos sobre livro didático desenvolvidos
pela Profa. Circe Bittencourt no Laboratório de Ciências Humanas - LAPECH e no
Centro de Memória da Faculdade de Educação da USP. Serão apresentados, também,
os resultados iniciais de um projeto de pesquisa sobre a memória do livro didático,
contemplando a coleta, organização de acervo e análise de depoimentos de professores
e alunos, que freqüentaram a escola entre as décadas de 1930 e 1950.
FERNANDES, Clara Suassuna. (UNICAMP.) Memória da Paraíba nos anos 20.
Tenho como objeto de estudo, analisar a vida política do Estado entre os anos 20, mais
exatamente, entre 1924 a 1928, período em que João Suassuna foi governador da
Paraíba. Existem outras implicações já que João Suassuna foi também acusado de Ter
sido o mandante intelectual da morte de João Pessoa. João Suassuna não chegou a
apresentar a sua defesa à Assembléia Legislativa, no Rio de Janeiro, pois recebeu um
tiro pelas costas que o levou à morte. Através de depoimentos orais pergunto: Como
ficaram tantas mortes gravadas nas memórias dos filhos da família? Qual a construção
que eles fizeram da Revolução de 1930, na Paraíba, já que João Pessoa tornou-se o
mártir do movimento? Isto foi bastante utilizado pelo próprio Getúlio Vargas, após a
vitória do movimento.
FERNANDES, Eunícia Barros Barcelos. (UFF) "Histórias de índio"- Alterando
limites ... O mundo moderno se consolidou com a historiografia sendo instrumento de
conhecimento e de validação do passado. Através dela sustentaram-se Estados e
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nacionalismos, construíram-se identidades. Nessa perspectiva, a inserção ou não do
indígena como parte de uma identidade nacional brasileira seguiu os percursos e limites
definidos pelo espaço acadêmico, dentro de uma cultura dominante. Os autores da
história indígena, assim, eram outros que não os índios. "Histórias de índio" é obra
que conjuga narrativa ficcional, autobiografia e manual e foi escrita por Daniel Monteiro
Costa, índio Munduruku. Dentro do contexto apresentado, o que ela pode significar?
A comunicação pretende refletir sobre a construção da identidade nacional, o papel da
historiografia e as alternativas aos padrões oficiais de construção/acesso à verdade.
FERNANDES, Fabiano (UFF). Terra, poderes e conflitos em uma região defronteira:
a Ordem do Templo em Portugal do século XII. Esta comunicação trata das relações
estabelecidas entre o poder senhorial da Ordem do Templo e o poder concelhio das
vilas de Soure e Pombal, de 1129 a 1176, no decorrer do processo de reconquista e
repovoamento português. Estas vilas estão localizadas na Estremadura litoral, entre
Coimbra e Leiria, e sofreram na primeira metade do século XII os reveses de uma
guerra fronteiriça com o mundo islâmico, com o qual mantinham também relações de
interdependência cultural e econômica .. Após a estabilização da fronteira militar para
além da linha do Tejo em 1147, as dificuldades de ocupação e cristianização da região
permaneceram, perpetuando assim um quadro de conflito cultural e religioso que o
caráter dinâmico da ocupação da região veio parcialmente a reforçar.
FERNANDES, Irene Rodrigues da Silva. (UEPB) Propriedade e poder na Vila de
Independência. A historiografia paraibana apresenta-se carente de estudos sobre história
local, os quais só recentemente passaram a se constituir em objeto de pesquisa, dentro
de procedimentos da ciência histórica. No caso de Independência ( atual Guarabira ),
esta preocupação aparece em estudos de caráter monográfico que tratam sobretudo da
história recente e com um viés acentuadamente político. Assim sendo, continuam
desfalcados de análises sistemáticas os períodos Colonial e Imperial. Por outro lado,
ressentem-se, não só a história local como a história paraibana e brasileira, de estudos
referentes à propriedade e sua relação com o poder. A presente comunicação objetiva
expor, visando a análise crítica e troca de informações, os resultados das pesquisas
realizadas no Projeto Propriedade e Poder na Vila de Independência, vinculado ao
CNPq/PIBIC, tendo como bolsista Marcelo Félix de Almeida, participante desta
comunicação. A pesquisa objetiva analisar o processo de ocupação e organização
espacial, buscando entender a lógica que o configura, identificando a contribuição das
variáveis propriedade e poder, através do levantamento, sistematização e análise das
fontes documentais: Cartas de Sesmarias, Registros de Terra, Termos de Posse e
Juramento e Atas da Câmara Municipal da Vila de Independência.
FERNANDES, João Azevedo. (UFPB). Imagens fora do lugar: a historiografia e o
uso das imagens coloniais. Nos últimos anos a historiografia brasileira tem dedicado
considerável atenção ao estudo da iconografia produzida por europeus durante os
primeiros séculos da colonização acerca da América e de seus habitantes nativos.
Trabalhos como os de R. Raminelli e A. Belluzzo, entre outros, colocaram a pesquisa
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iconográfica em um novo patamar teórico e metodológico, permitindo que o material
iconográfico se constitua em um caminho privilegiado para a compreensão do
imaginário dos europeus e de suas representações sobre os nativos americanos. Tal
constatação, contudo, não deve fazer esquecer que o paradigma utilizado por estes
autores merece sofrer a crítica acadêmica: com base em uma visão hermenêutica da
iconografia, que vê as imagens coloniais unicamente como textos auto-referentes, a
historiografia perde por completo o caráter etnográfico destas imagens, e as
possibilidades - reduzidas mas não desprezíveis - que tais imagens oferecem para o
acesso ao mundo indígena e para as relações entre os nativos e os invasores europeus.
Esta comunicação tem como objetivo fazer uma crítica a esta posição teórica e
demonstrar suas insuficiências, a partir da análise de três exemplos de uso equivocado
da iconografia colonial.
FERNANDES, João Azevedo. (UFPB). Virgens do cauim: a luta dos jesuítas contra
os vinhos dos tupinambás. Desde os anos 60 a etnologia dos povos nativos sulamericanos vem constatando a extraordinária importância da fabricação e consumo
das bebidas fermentadas para várias culturas indígenas. Símbolo máximo de socialidade,
as bebidas fermentadas também ocupam um lugar privilegiado na estrutura das relações
de gênero destas sociedades: geralmente consumidas por homens, tais bebidas são
sempre produzidas pelas mulheres, constituindo-se em uma esfera de prestígio e poder
por parte destas. A complexidade dos aspectos culturais envolvidos na fabricação e
consumo das bebidas fermentadas nos permite lançar um novo olhar sobre o cauim
dos Tupinambá: sistematicamente atacado pelos jesuítas, o consumo do cauim ocupava
uma posição fundamental na economia guerreira daqueles povos, mas também era
algo intimamente associado às mulheres nativas. Nesta comunicação se pretende estudar
o lugar do cauim na sociedade Tupinambá e as implicações misóginas da luta jesuítica
contra o seu consumo, procurando mostrar que esta luta se inscreve em uma estratégia
maior de ataque aos aspectos "femininos" da cultura Tupinambá.
FERNANDES, José Ricardo Oriá. (UnB). A história celebrativa: hermas, estátuas
e monumentos cívicos em praças públicas de Fortaleza. A presente comunicação
constitui parte integrante do projeto de tese de doutorado, intitulado "Fragmentos do
Passado: os lugares de Memória e a Construção Do Patrimônio Histórico De Fortaleza",
que desenvolvemos junto ao Programa de Pós-Graduação em História na Universidade
de Brasília (UnB), na linha de pesquisa "Espaços e Representações", sob a orientação
da Profa. Dra. Maria Eurydice Ribeiro. Nesta comunicação científica, tomando como
referencial teórico as contribuições de Alois Riegl (o conceito de monumento histórico),
Pierre Nora (a concepção de lugar de memória) e Maurice Agulhon (a escultura a
serviço do desenvolvimento da cultura cívica), objetivamos compreender o imaginário
que presidiu a ereção de diversos bustos, estátuas e monumentos em praças localizadas
no centro da cidade de Fortaleza, a partir do final do século passado e primeiras décadas
republicanas. Pretendemos mostrar que, diferentemente de outros centros urbanos,
Fortaleza assistiu, neste período, à edificação de monumentos identificados com o
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ideário monárquico, a exemplo dos monumentos a D. Pedro II e ao Cristo Redentor
em comemoração ao Centenário da Independência, estátuas e bustos em alusão aos
"heróis" cearenses na Guerra do Paraguai (General Tibúrcio e General Sampaio), bem
como o culto ao civismo e à nacionalidade centrado na figura do escritor e político do
império- José de Alencar.
FERNANDES, Tania Maria Dias. Plantas medicinais: A construção de um saber
científico. Este estudo está sendo desenvolvido na Casa de Oswaldo Cruz! Fundação
Oswaldo Cruz e compõe uma linha de pesquisa ampla na instituição. O que
apresentamos é uma parte desta investigação preocupada em perceber de que forma o
saber científico em torno deste tema se configurou no Brasil, a partir de meados deste
século. A periodização não ignora, no entanto, a existência de pesquisa em plantas
medicinais antes deste período, porém já temos claro que os profissionais começam a
se organizar enquanto uma comunidade científica específica somente na década de 60
e é esta filiação científica que nos interessa aqui. Nos deteremos na análise dos Simpósios
de Plantas Medicinais no Brasil, realizados a partir de 1967 e que neste ano de 1998,
organizou o XV evento. Comparamos o crescimento do número de participantes e o
aparecimento de grupos, assim como a diversificação dos temas e/ou a criação de
novas abordagens, ao longo do período. Utilizamos como fonte para nossa reflexão,
não só os Anais dos Simpósios, como também as entrevistas realizadas com os principais
cientistas da área.
FERNANDES, Tania Maria Dias. Plantas medicinais: fronteiras entre os saberes
científico e popular. Esta Comunicação pretende apresentar uma das linhas de pesquisa
da Casa de Oswaldo Cruz/ Fundação Oswaldo Cruz, referente a estudos que tomam as
plantas medicinais como objeto de investigação histórica. Este trabalho aponta para as
fronteiras entre o saber científico e o saber popular na área em questão, através de
abordagens diferenciadas destes conhecimentos, buscando reconhecer as confluências
e as dissonâncias entre estes saberes.
FERNANDES, Teima Cristina Delgado Dias: ANL :Uma reflexão através da
representação literária de Graciliano Ramos. Em Memórias do Cárcere, refazendo
percalços das prisões promovidas pelo Estado Varguista, Graciliano tece juízos sobre
a Aliança Nacional Libertadora. Percebia na diversidade de interesses e na aglutinação
de classes sociais díspares um índice de fragilidade. Mesmo que contingencialmente
grupos antagônicos pudessem ter queixas e entrar em conflito com os projetos do
Estado, seus interesses específicos de classe logo os lançariam em plataformas opostas.
Ao contário do que pregava o PCB, as massas não pareciam aptas e envolvidas num
projeto de revolução. Graciliano expressava uma leitura extremamente crítica e
contundente da organização mesma que norteava as diretrizes da ANL, assinalando
seu desconhecimento da realidade brasileira. O Brasil, pela sua própria natureza
complexa das condições econômicas, políticas, sociais e culturais, deveria ser pensado
a partir de suas especificidades, tanto quanto de seus traços comuns com outras
realidades. De outro modo certamente se incorreria em projetos que, por não
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contemplarem as diversidades, morreriam no âmbito exclusivo das idéias. Nem mesmo
o seu desejo de acreditar, de estar em erro nas suas reflexões, lograria turvar-lhe o
pessimismo crítico. O romancista estaria, assim, entre os que enxergam no despreparo
das esquerdas brasileiras parte significativa do sucesso do Estado Ditatorial instalado
no Brasil - o Estado Novo.
FERNANDES, Teima Dias. (UFPB) Vidas Secas e Memórias do Cárcere: o retrato
de uma ordem perversa. Alguns trechos em Memórias do Cárcere, sobre a experiência
das prisões políticas, apontam para a essência do livro Vidas Secas. Ambientado nas
agruras da vida dos nordestinos pobres, fadados a mudar-se sempre em busca do trabalho
que a seca faz escassear ou desaparecer, esta última obra, segundo o próprio autor,
constitui uma reflexão sobre o facismo - e facismo que é, também, uma tendência clara
da ditadura Vargas. Assim como Fabiano, que murmura com receio de ser ouvido que
ele mesmo é um bicho, os presos eram também bichos, degradados na submissão que
deixava pouca brecha onde mover-se os que lhe estavam sujeitos. A ditadura, que
impunha ao país um regime de exceção, constituia parte de uma estrutura perversa que
fortalecia uma sociedade de maioria excluídos. Fabiano era um bicho e tinha de sê-lo
para conseguir sobreviver ao meio e a história hostis. Transformados em bichos pela
ditadura, intelectuais, operários e militares tentavam sobreviver, mas na Colônia
Correcional de Dois Rios não havia direitos. Alí, como afirmava o carcereiro, estavam
para morrer. Homens metamorfoseados em bichos configuram um perfil de uma ordem
perversa
FERNÁNDEZ, Juan Jorge (UCG) Avaliação lingüística de fontes históricas no
Caribe Insular. . Devido a importância do plurilinguismo nos processos intercuIturais
que caracterizam o Caribe, uma avaliação da funcionalidade da linguagem na
conformação étnica, sociológica e ideológica do discurso histórico dessa região
permitiria aprofundar na pesquisa histórica e permitirá a reconstrução dos núcleos
essenciais para a análise historiográfica. As Ciências da Linguagem podem aportar
valiosas conclusões quanto às estruturas léxicas redundantes, as semânticas das relações
humanas, a simbólica do poder, os atos intencionais da fala e das conotações ideológicas
tanto do discurso público quanto do provado. Nesta linha, análise lingüística que aqui
se propões, pretende ser uma primeiro passo experimental para empreender o estudo
da fontes orais que compõem o acervo do Centro de Estudos do Caribe. Num primeiro
momento se abordará a problemática língua, cultura, história e práxis social, só no
Caribe Hispânico, a partir de uma mostra de fontes orais de imigrantes canários e
outras etnias procedentes de Espanha. Posteriormente, a mesma metodologia será
aplicada nas mostras de informantes anglo e franco falantes. Mediante este estudo
espera-se aumentar as possibilidades da leitura histórica do processo de conformação
das nações caribenhas assim como das relações trabalhistas e sócio-culturais.
FERRÃO, Luiz Felipe Vieira (UERJ).As tensões entre regional e nacional: o Instituto
Arqueologico e Geografico de Pernambuco. A comunicação pretende focalizar os
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resultados parciais da pesquisa sobre o Instituto Arqueológico e Geográfico de
Pernambuco no século XIX. O objetivo é abordar o chamado "Leão do Norte" enquanto
lugar de memória e as tensões resultantes do embate entre as memórias regionais
nacional. A formação dos arquivos e a produção de textos sobre o passado histórico
nesta instituição aparecem como espaço privilegiado desta questão, onde
freqüentemente os construtores desta memória são também protagonistas da vida política
recente.
FERRÃO, Luiz Felipe Vieira. Revoluções Pernambucanas e o IAGP. Ao comentar
sobre as ações do historiador José Gonçalves de Mello em defesa da história
pernambucana, Evaldo Cabral de Mello deixa escapar um fato que aos olhos de muitos
pode parecer completamente irrelevante. Comentando a importância deste historiador,
a quem atribui a alcunha de guardião da história Pernambucana, Evaldo Cabral relembra
o quanto este historiador ficou irritado com as homenagens que o Governo
Pernambucano prestou aos restos mortais de D. Pedro I. Presidente de uma instituição
que se notabilizou pelas defesas "apaixonadas" em prol da memória pernambucana,
José Gonçalves não poderia deixar de fazer o mesmo no que se refere a Revolução de
1824 que foi tão duramente reprimida pelo próprio Pedro I. Local de muitas Revoluções,
Pernambuco tem uma historia complicada de se "contar" quando se tem como ponto
de referencia a corte/capital do pais. Como deveriam ser encaixados fatos tão
complicados como a Revolução de 1824, que contestou o poder moderador de D.
Pedro I, ou a Revolução de 1848, de forte caracter socialista? Refazendo a pergunta:
Como se deve tratar a historia pernambucana se ela em muitos pontos não vai de
encontro com a historia nacional elaborada pela corte? Cabe ao IAGP responder essa
questão cabendo a nós mostrar como foi esta resposta.
FERREIRA, Amauri C. (PUC Minas) A Igreja do outro Lado do Espelho. O objetivo
desta comunicação é trabalhar um ponto de inflexão entre memória, catolicismo e
história, através de itinerários de vida sem fronteiras individualizadas. Desejamos abrir
questões que tratem dos possíveis que esta experiência encerra. o que os une em torno
de trajetórias coletivas? O que possibilita descobrir o que é comum a todos? como
cristãos leigos se constróem como sujeitos políticos? Que dilemas enfrentam para urdir
fé e política? Um corte temporário nos situa nos anos sessenta. Mas ainda indagamos,
por que despertar vozes há muito silenciadas? que sentido dariam aos novos tempos?
Sob esta ótica o trabalho divide-se em duas partes. A primeira nomeada MOLDURA,
mostra de que igreja falamos. Analisa os discursos da hierarquia e como atravessam o
espaço político habitado por cristãos leigos. a segunda parte, cunhada de CORTES E
CONTORNOS, formula sobre a memória e a história, nutridas pela dominação, trazendo
vozes do passado para compor a paisagem social. Texto e contexto cruzam - se na
tematização das falas. Origens e percursos acolhem-se ao abrigo dos acontecimentos.
cores e contornos encenam a cidade de Belo Horizonte. sujeitos políticos vivem a sua
história, construindo uma outra história.
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FERREIRA, Ana Lucia Nunes. O Município de Macaé nas fronteiras entre a
escravidão e a Abolição. Esta comunicação propõe-se a encaminhar algumas reflexões
acerca das últimas décadas que antecederam a Abolição. Através da análise de
periódicos do Município de Macaé, região canavieira situada na planície campista,
estaremos refletindo sobre o pensamento escravista em torno da defesa da escravidão
face às pressões abolicionistas. A análise do discurso escravista local permite-nos ir
além das profundas contradições ideológicas que marcavam a sociedade letrada da
segunda metade do XIX mas, sobretudo, pensá-las considerando o caráter particular
de uma região escravista voltada para o abastecimento do mercado interno e que sofreu,
no fim do século, umcrescente processo de capitalização de sua produção. O crescente
aumento do número de engenhos e usinas apontam para as transformações ocorridas
no mundo da produção com vistas a alcançar maior produtividade. Nas fronteiras
entre a escravidão e a Abolição descortina-se um universo de conflitos marcado por
visões de mundo que apresentam pontos de convergência e diferenciação.
FERREIRA, Antonio Celso. (UNESP-Assis) Júlio Ribeiro e o império da carne:
literatura e história. Júlio (César) Ribeiro (1845-1890) está entre os escritores
injustamente recebidos pela crítica, embora tenha sido autor de dois livros marcantes,
pertencentes ao rol dos romances iniciais da literatura em São Paulo: Padre Belchior
de Pontes (1876) e A Carne (1888). O primeiro inaugura o gênero do romance histórico
paulista, compondo-se como um libelo romântico inflamado contra as versões jesuíticas
acerca dos fatos históricos do nosso passado colonial. O segundo apresenta-se como
um romance enfaticamente naturalista e anti-religioso, cuja temática sobre o indivíduo
e o império da carne abre espaça para considerações biológicas e históricas sobre a
sociedade paulista, pautadas por um cientificismo ardoroso, um republicanismo militante
e radicalmente libertário. Estigmatizado décadas a fio, este livro alcançou enorme
sucesso de público: por longo tempo, serviu como leitura de formação, ainda que as
escondidas, para moças e rapazes ávidos de informações sobre o amor e o sexo. Eclético
e erudito em suas leituras, polêmico e apaixonado pelo debate político, em sua breve
existência Júlio Ribeiro foi professor em escolas afamadas de São Paulo e Campinas,
jornalista e autor de uma série de textos que permanecem à espera de sistematização
crítica. Nesta comunicação, pretende-se indicar alguns caminhos de análise para a sua
vida/obra, estabelecidos com base nas relações entre a literatura e a história.
FERREIRA, Aroldo Márcio. (UFGO) Estrada de Ferro de Goiás (E.FG.): Fronteira
para uma gênese urbana. A nossa historiografia urbana tem-se concentrado nas poucas
cidades brasileiras, grandes ou "históricas", considerando mais suas deformações
sociais ou "patrimoniais", conseqüentes do desenvolvimento, em detrimento do estudo
de nossas inúmeras pequenas e médias cidades interioranas - que em sua gênese e
afirmação urbana, têm abrigado uma expressão brasileira representativa, entre elas as
cidades formadas pelas fronteiras. O estudo em questão aborda a E.F.G. na primeira
metade deste século no seu propósito de expansão da fronteira agrícola, sua importância
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como primeiro meio moderno de transporte no Estado, permitindo a ligação com o
Centro - Sul do país e inserção de sua economia em bases capitalistas. Nessa esteira
veio também o desenvolvimento urbano de cidades "arcaicas" já existentes e novas
estações demarcadas. Pires do Rio, estação fundada em 1922, e que se transformou em
cidade de grande representação para o Estado, é o objeto de estudo, com seu traçado
planejado em moderno sistema cartesiano, contrapondo ao espontâneo e irregular
vigente. Pretende-se também, registrar a arquitetura típica dos edifícios da E.F.G. e os
exemplares significativos das expressões arquitetônicas da época na cidade de Pires
do Rio. Esse acervo está hoje, em processo acelerado de destruição, subestimado em
seus valores artísticos e históricos.
FERREIRA, Benedito de Jesus Pinheiro. (COPPE/UFRJ). A pré-história do
programa nacional do álcool sob um olhar sociotécnico. A partir da década de 1970,
toma força a experiência brasileira do álcool combustível. O Programa Nacional do
Álcool- Proálcool- nasce em 1975, cresce notavelmente ao longo da década de 1980,
e depois sofre uma também notável reversão. As movimentações sociais em torno da
busca de uma alternativa aos combustíveis fósseis, no entanto, não são exclusividade
das últimas décadas. Por exemplo, já em 1903, realiza-se o I congresso Nacional da
Aplicação Industrial do Álcool e a I Exposição Internacional de Aparelhos a Álcool.
Ao longo das décadas seguintes são realizadas experimentações técnicas, provas
automobilísticas com emprego do álcool e forte propaganda; dá-se inclusive o
lançamento efetivo de combustíveis à base de álcool, como a Azulina e a Usga, entre
outros, com uma rede de distribuição associada. Essa pré-história do Proálcool, se não
logrou alcançar o sucesso esperado pelos defensores entusiastas do combustível da
cana, foi fundamental para que fossem criadas condições favoráveis ao surgimento do
programa na década de 70. Justifica-se, assim, um estudo detalhado dessa fase rica em
acontecimentos, aqui vistos sob a ótica das redes sociotécnicas. Buscamos identificar
o conjunto de atores relevantes e a forma como sua interação leva à consolidação (ou
não) de um artefato tecnológico, o carro a álcool. (GT/GEHCT)
FERREIRA, Jorge. (UFF) O ministro que conversava: João Goulart no Ministério
do Trabalho. O objetivo do trabalho é recuperar a trajetória de João Goulart no
Ministério do Trabalho, de junho de 1953 a fevereiro de 1954. O político que ascendeu
no Ministério, pela repercussão de suas ações, impactantes para a época, inaugurou
um novo estilo de relação entre Estado e sindicatos e contribuiu para aproximar o PTB
do movimento sindical. Goulart, na presidência do partido e à frente do Ministério,
não apenas revigorou o trabalhismo, dando-lhe um novo perfil, mais definido
ideologicamente, embora ainda marcado pelo personalismo, como também estampou
no PTB a marca de partido reformista e incentivou os trabalhadores a participarem da
vida política do país. Contudo, o seu estilo de lidar com o movimento sindical e as
medidas que tomou no Ministério permitiram o recrudescimento dos ataques
oposicionistas a Vargas e ao trabalhismo, agravando ainda mais os conflitos na vida
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política do país. A sua nomeação para o Ministério inaugurou um período que se
encerraria, ainda que parcialmente, em 25 de agosto de 1954 e, em definitivo, em lo
de abril de 1964.
FERREIRA, Jorge. (UFF) O nome e a coisa: o populismo na política brasileira. O
populismo, como noção para explicar a política brasileira de 1930 a 1964, tornou-se
uma das mais bem mais sucedidas imagens que se firmou nas Ciências Humanas no
Brasil. 1930 seria o início do "populismo na política brasileira"; 1945 marcaria
rearranjos institucionais que teriam permitido sua continuidade na experiência
democrática; 1964, finalmente, significaria o seu colapso. O sucesso da expressão, no
entanto, não se limitou aos estudos universitários, invadindo, da mesma maneira, os
textos da imprensa e a linguagem cotidiana da população. Aceita e compartilhada por
intelectuais e professores universitários, como também por jornalistas e trabalhadores,
a palavra populismo - ou populista - surge como um dado, como algo que é, impondose na cultura política brasileira como uma espécie de "senso comum", no sentido
elaborado por Antonio Gramsci. Este trabalho tem os objetivos de investigar a origem
da expressão populismo na história política do país e criticar seus pressupostos
conceituais.
FERREIRA, Jorge. (UFF) Quando os trabalhadores "querem ": política e cidadania
na redemocratização de 1945. O queremismo, movimento social que, ao longo de
1945, clamou pela permanência de Getúlio Vargas no poder, entusiasmou parcelas
significativas da sociedade brasileira. Mobilização somente comparada, em período
anterior, à da Aliança Nacional Libertadora, e, décadas depois, à das "diretas já", o
queremismo apresenta ao estudioso algo que, na tradição intelectual de liberais ou das
esquerdas, soa como estranho: cai a ditadura do Estado Novo, mas cresce o prestígio
do ditador; vislumbra-se o regime democrático e, no entanto, os trabalhadores exigem
a permanência de Vargas no poder. Este trabalho tem por objetivo compreender as
idéias, anseios, crenças e tradições políticas que, manifestados com vigor por
trabalhadores, assalariados e pessoas que se definiam como "pobres" ou "comuns",
entre fevereiro e outubro de 1945, assentaram, a partir daí, uma maneira de acreditar,
se definir, e se comportar politicamente no Brasil.
FERREIRA, Jorgetânia da Silva. (Mestranda PUC/SP) Trabalhadoras domésticas:
Perspectivas na atualidade. Nesta comunicação objetivo apresentar algumas
problemáticas da pesquisa que venho desenvolvendo no Programa de Estudos Pós Graduados em História da PUC-SP. A pesquisa tem como objetivo compreender e
analisar as experiências das trabalhadoras domésticas na cidade de Uberlândia,
procurando perceber, a partir de seus depoimentos, os significados que dão às suas
vidas. Nesse sentido tem se destacado as discussões sobre a especificidade deste trabalho
em relação a outras profissões, a questão do significado da moradia para a doméstica,
seus sonhos, seus conflitos, sua vida familiar. Pretendo assim, contribuir para a
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compreensão do universo destas trabalhadoras, suas lutas, conquistas, frustrações,
relacionando se possível, com os atuais debates acerca do mundo do trabalho e a
ol>upação das cidades.
FERREIRA, Liliane Edira. (UFSC) Memória da crise - a vida no Alto Juruá de
1912 a 1943, segundo seus moradores. Em 1912 começou a maior crise do preço da
borracha até então vista. Essa crise, que perdura, em termos gerais, até 1943, vai
ocasionar uma mudança significativa no estilo de vida dos que viviam da extração do
látex. As mercadorias que abasteciam as regiões seringueiras eram importadas e, em
função da crise, somem de circulação. O não acesso às mercadorias foi considerado,
pelas famílias seringueiras, como uma queda no padrão de vida. Mas até que ponto
essa queda estava associada a uma situação de decadência das condições humanas de
sobrevivência? De uma outra forma, como concebeu-se a negação ao consumo do que
considerava-se mais significativo como meio de contato com o mundo dito "civilizado"?
Tendo por base o projeto de pesquisa "Relações de gênero e sustentabilidade ou de
como sobreviveram os seringais do Alto Juruá à crise da borracha 1912 - 1943",
coordenada pela Prof. Dra. Cristina Scheibe Wolff, utilizamos as entrevistas feitas em
1995 e"analisamos como a memória destes homens e mulheres do Alto Juruá,
seringueiros ou não, que de alguma forma viveram estas experiências, percebeu o
período dn 'crise e seu contexto de novas definições.
FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra. Igreja e catolicismo popular. O objetivo
desta comunicação é apresentar parte dos resultados de pesquisa sobre a implantação
da Diocese da Paraíba, especialmente no que tange ao confronto Igreja e Catolicismo
Popular. As relações da Igreja com o Catolicismo Popular têm sido permeadas por
fatores conjunturais ao longo da hi~tória do Brasil. Um dos momentos importantes foi
o da implantação do projeto de "romanização" do catolicismo, em fins do século XIX
e início do século XX. Na Diocese da Paraíba expressões da religiosidade popular
foram abafadas ou utilizadas para os fins da "romanização", a exemplo das confrarias
e irmandades leigas ou das missões religiosas. Nesse processo duas forças se enfrentam:
por um lado, o discurso uniformizador da Igreja e as diversas estratégias utilizadas
procurando destruir as especificidades assumidas pelo catolicismo popular e, por outro
lado, as expressões de resistência ou a rendição desse catolicismo ao projeto
romanizador.
FERREIRA, Maria Liege Freitas. O Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial
- uma abordagem Geopolítica. Os estudos de RATZEL sobre a posição que um país
ocupa geograficamente nortearão o período entre guerras. No Brasil, com o Estado
Novo, essas discussões também se farão presentes. Ao atribuir a si a responsabilidade
de um país unificado, cujas fronteiras passam a constituir preocupação eminente e
diante da disputa pelas potencialidades da América Latina pelos Estados Unidos e
Alemanha, Getúlio Várgas assume posição de neutralidade cuja política externa(até
finais de 1941) caracteriza-se pela dubiedade, negociando com as duas potências em

376

guerra. O ataque aos países produtores de borracha (produto fundamental na guerra)
pelo Japão, "deixam" o Brasil como único produtor capaz de armar os exércitos aliados
fazendo o Brasil rever sua situação não só no setor gumífero como estratégico. A
Amazônia passa então a constituir fonte supridora da matéria-prima em falta; constituida
como fronteira de recursos, sua posição geográfica será o cerne de questionamentos
não só dos governos locais(uma vez que a Amazônia não~ totalmente brasileira) como
do capital internacional com interesses claros na região.
FERREIRA, Marieta de Morais (CPDOC - FGV) Testemunhos e história do tempo
presente. A Proposta desta comunicação é analisar as relações existentes entre os
testemunhos contemporâneos e a História do Tempo Presente. Para cumprir tal objetivo
pretendemos direcionar nosso trabalho considerando duas orientações: historiográfica
e teórico metodológica. Primeiramente discutiremos como a presença dos testemunhos
contemporâneos foi encarda pela historiografia na antiguidade clássica, por aqueles
historiadores que participaram da constituição da História como disciplina, na 28 metade
do século XIX e por aqueles que defendem a legitimidade da História do Tempo
Presente após a 28 guerra. Num segundo momento visaremos analisar as questões
teórico metodológicas que envolvem as relações memória oral/história e as
interferências dos testemunhos contemporâneos da produção história, bem como a
participação de historiadores amadores e ou jornalistas neste campo. As questões
centrais que nortearão essa discussão estão relacionadas as exigências ou não de
competências específicas ao metier do historiador do Tempo Presente e a legitimidade
do papel deste profissional na realização de expertise e julgamento de temas polêmicos
da atualidade. (MR)
FERREIRA, Renata Brauner (Mestranda em História). A gripe espanhola: saberes,
terapêuticas e práticas. Nesta comunicação abordar-se-á a impotência da sociedade,
do poder público e do próprio conhecimento científico frente à epidemia da gripe
espanhola no ano de 1918. Este estudo limita-se espacialmente à cidade de Pelotas e
tem como recorte temporal os últimos meses do ano de 1918 e os primeiros meses de
1919. No Rio Grande do Sul durante toda a República Velha os médicos travam uma
batalha para legitimar o seu saber, para serem reconhecidos oficialmente pelo governo
estadual e para ganharem a confiança da população, mas esta batalha é suspensa, pelo
menos, temporariamente, com a presença da 'espanhola', pois a medicina incapaz de
dar as respostas que a sociedade exige neste momento crítico, rende-se, não apenas
assistindo impassivelmente a automedicação, como abrindo espaço e até mesmo
incentivando os saberes populares e as práticas alternativas. A ênfase desta comunicação
recairá, então, na análise dos saberes, das terapêuticas e das práticas a que recorrem a
população pelotense durante o período deste flagelo, que chegou zombando de todas
as medidas sanitárias e de todos conhecimentos da época. Formação da urbanidade:
saberes, espaços, agentes.
FERREIRA, Roberto Guedes. (Mestrando em História - UFF) Parentesco e
compadrio entre escravos da freguesia de São José Do Rio De Janeiro (Século XIX)
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Através de registros de batismo de escravos da freguesia de São José do Rio de Janeiro
e de inventários post-mortem, este trabalho analisa as relações parentais entre os escravos
na referida freguesia durante as duas primeiras décadas do século XIX. Seu objetivo é
ressaltar os diferentes arranjos familiares entre os escravos, sobretudo os laços de
compadrio. Estes obedeceram a uma certa tipologia de escolhas, aferidas de acordo
com a faixa etária do batizado, com o tamanho da escravaria e com a sanção matrimonial
dos pais dos batizados inocentes. Conclui-se que, no geral, os laços de parentesco
ritual atenderam a expectativas diversas, embora tenham sido para os senhores uma
estratégia de dominação política e para os escravos um aspecto importante para sua
socialização em cativeiro e ainda um relativo espaço de autonomia numa cidade
escravista.
FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da Cruz (UERJJIFCH). "Cândido
Mendes de Almeida e os livros". Consumidor voraz de livros, endividado em várias
livrarias da cidade do Rio de Janeiro por ser comprador compulsivo, Cândido Mendes
de Almeida formou uma biblioteca que aparecia, no contexto da época, como referência
em correspondência de amigos e no seu inventário. O tema de preferência se inseria
perfeitamente na sua formação profissional: jurisprudência. Escritor, advogado, jurista
destacou-se na vida pública durante a segunda metade do século XIX. Esta
comunicação pretende analisar a performance de Cândido Mendes no contexto da
bibliofilia por ele desenvolvida.
FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da Cruz. (UERJ/Cnpq). Censura e teatro:
os textos teatrais e seus limites no século XIX. A censura exercida durante meados do
século XIX sobre textos de teatro produziu uma massa documental importante e que
pode servir para estudos de história cultural. Os pareceres de censores existentes no
acervo da Biblioteca Nacional nos permitem compreender algumas regras que
autorizavam ou desautorizavam a exibição ou utilização de textos estrangeiros e
nacionais, registrando-se comentários que permitem entender posturas políticas e morais
e o tênue limite entre a crítica à qualidade do texto e a tentativa de impedir, muitas
vezes com ineficácia, a divulgação de um texto de inimigos ou adversários. O objetivo
deste estudo é tentar compreender como poderia se exercer estas tentativas de controle,
realizadas inclusive por autores teatrais que sofreriam também com estas restrições e
quais os limites de sua eficácia dentro do contexto culturais da época. Com controle ou
liberalidade as relações culturais, privadas e públicas, foram se aprofundando durante
todo o século XIX no Brasil, constituindo-se o Rio de Janeiro o polo aglutinador destas
iniciativas. Mesmo com a liberdade de imprensa, decretada em 28 de agosto de 1821,
o poder decisório sobre as palavras e a expressão da opinião pública continuou a
caber ao Estado.
FÉRRER, Francisco Adegildo. Não falta mais nenhum dia para os 500 anos do
Brasil. A "descoberta" do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1500, não passou de
um simples acontecimento das relações marítimas entre Portugal e as Índias. O projeto
marítimo português de circunavegação da África, embora concebido em seus detalhes
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no reinado de João II [1481-1495], começara muitos anos antes. O primeiro passo
lusitano em direção à África data de 1415. A decisão de D. Manuel I (1496-1521) de
enviar expedição ao poente, em 1498, comandada pelo cosmógrafo e navegador Duarte
Pacheco Pereira, para descobrir a parte o ocidental ou "a quarta parte" do Mundo, no
além-mar, confirmava a acusação do Manual de La Mejorada, atribuído a Colombo,
de que Portugal violara a linha divisória de Tordesilhas. Os relatos de Duarte Pacheco
Pereira, contidos no "Esmeraldo de Situ Orbis" , confirmam a tese de sua presença,
em 1498, " numa porção norte da costa maranhense, do estuário do Amazonas".
Neste trabalho, estamos a analisar a produção historiográfica relativa a esses
acontecimentos visando a uma melhor compreensão do nosso passado, com as luzes
do presente, na perspectiva benjaminiana de se entender a história "como objeto de
uma construção cujo lugar não é um tempo homogêneo.... "
FERRETTI, Danilo José Zioni. (FFLCH-USP) A política de nacionalização das
escolas estrangeiras durante o governo de Washington Luís (1920): a luta contra as
"Associazioni Dante Alighieri" em São Paulo. Quando se fala de política de
nacionalização de estrangeiros no Brasil pensa-se quase que exclusivamente nas
iniciativas tomadas neste sentido durante o governo Vargas. Contudo, já no início dos
anos 20 o governo republicano paulista começava a arquitetar uma política de
assimilação à nacionalidade brasileira das di versas colônias de imigrantes. Neste
trabalho procuro me centrar no caso da colônia italiana em São Paulo e na questão da
escola e do ensino da língua estrangeira. Para tanto será de grande importância o estudo
da trajetória da "Dante Alighieri", instituição voltada para a propagação da "italianitá"
e que passa a ser sistematicamente combatida pelo governo a partir dos últimos anos
da década de 10. Por meio desta polêmica que envolveu o governo do estado de São
Paulo e a mais numerosa e influente colônia estrangeira local, estaremos tratando do
sentido do nacionalismo vigente no grupo perrepista então no poder.
FERRETTI, Danilo José Zioni. (FFLCH-USP) Republicanismo Paulista,
territorialismo e historiografia do bandeirismo. Nesta comunicação procuro
compreender a articulação entre um discurso territorialista da elite republicana paulista
- discurso este baseado na idéia da ocupação do sertão ocidental mediante o avanço da
fronteira do café - e a historiografia "científica" centrada no tema das Bandeiras. Procuro
discutir as relações entre política e produção do conhecimento histórico tomando como
exemplo o caso da historiografia bandeirante. Numa primeira parte procuro tratar do
programa territorialista dos republicanos de São Paulo. Posteriormente, procuro mostrar
como se articula um grupo de historiadores e geógrafos em torno do Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo que acaba produzindo uma historiografia centrada no tema
da ocupação do território brasileiro. Procuro ainda analisar a relação entre este grupo
de intelectuais ligados à elite paulista e Capistrano de Abreu e Euclides da Cunha, dois
intelectuais originários de contextos diferentes mas que possuíam preocupações e
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interesses semelhantes aos daquela elite regional. Por fim, pretendo avançar a análise
até os anos 20, momento de maior produção desta historiografia, estudando a obra de
Afonso de Taunay.
FICO, Carlos. "Espionagem e repressão no regime militar brasileiro". Com base em
documentação sigilosa inédita produzida pelas comunidades de segurança e informações
durante a Ditadura Militar brasileira, especialmente no período 1968/1985, a presente
comunicação pretende discutir: I. Os chamados "porões da ditadura" compunham-se
de duas comunidades distintas, a de repressão (polícia política) e a de espionagem
(informações). Embora correlacionadas, tais comunidades, chamadas de SISSEGIN e
de SISNI, respectivamente, compunham esferas distintas e obedeciam a dinâmicas
específicas; 2. em geral, a historiografia tem aceito a tese de que os órgãos de espionagem
e repressão teriam certa "autonomia", isto é, eles atuavam independentemente das
cadeias de comando representadas pela hierarquia militar que não estaria tão diretamente
envolvida nas ações mais violentas, como tortura e assassinato. Constituiriam, assim,
um ramo paralelo, uma "cadeia técnica" que obedecia às necessidades, mais prementes
e violentas, da repr;.essão. A presente comunicação pretende demonstrar que essa leitura
foi produzida, originariamente, pelos militares, e apresentar elementos que desmentem
tal concepção, inclusive orientações fornecidas por generais de exército às temíveis
"turmas de interrogatório" do sistema CODI-DOI; 3. Um aspecto pouco estudado é a
tentativa de combate ao que os militares entendiam como "corrupção", justamente
uma das bandeiras que, juntamente com a luta contra o comunismo, foram usadas para
justificar o Golpe de 1964.
FIGUEIREDO FILHO, Celso Ramos. O 'Estadão' e os Governos Militares (19641968). O jornal O Estado de S. Paulo foi um dos principais articuladores do golpe de
64, pois identificava no governo João Goulart sérias ameaças à ordem liberal, da qual
se considerava representante tradicional e leal defensor. Ao final de 68, porém, o
'Estadão' já havia se colocado na oposição ao regime militar, o que lhe valeu a invasão
de sua sede por tropas do Exército e a apreensão da edição do dia da decretação do AI5 (l3/12/68). Nossa pesquisa pretende averiguar as causas do distanciamento entre os
dois projetos para o Brasil - o do jornal e o dos militares - e, para tanto, estamos
partindo do pressuposto de que a grande imprensa, por estar atrelada a interesses
econômicos vultosos, não é imparcial nas questões de âmbito nacional. Assim ocorreu
com o 'Estadão' ao longo desses anos iniciais do regime militar. A pesquisa permitirá
também revelar as características e as contradições do propalado liberalismo desse
centenário matutino paulistano.
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de (UFPAlUNICAMP).Fagulhas futuristas: formas
da história e renovação literária na Amazônia dos aflos 20. A comunicação pretende
analisar a história da publicação e circulação do Catecismo sobre o modernismo, de
autoria de M. de Alvarenga, em 1908. Mas do que traduzir para o português a encíclica
Pascendi Domini gregis de Pio X, colocou em questão o que a cúpula católica chamava
de "erros do modernismo", especialmente o agnosticismo explicado a partir de um
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referencial filosófico e histórico. A idéia aqui é mostrar como a Igreja Católica elaborou
um conjunto de estratégias para proteger seu rebanho dessas idéias "modernistas",
receitando uma série de "remédios" contra as proposições dos modernistas condenadas
pelo sumo pontífice.Durante as décadas de 1910 e 1920, a capital do Pará assistiu com
vivo interesse a proliferação de vários movimentos de renovação literária. Intitulandose genericamente de "novos" e posteriormente de "modernos", vários desses grupos
militavam na imprensa local e nas redações de revistas literárias "modernistas", com o
claro interesse de demolir as formas estéticas consideradas tradicionais representadas
pelos resquícios românticos, naturalistas e parnasianos. Nesta perspectiva iconoclasta,
alguns participantes desse movimento procuraram incorporar pressupostos das
vanguardas literárias européias, realizando uma verdadeira tradução e reelaboração
nas perspectivas divulgadas pelos manifestos europeus.
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. (UFPA/UNICAMP).O Papa contra os
modernistas: a divulgação da encíclica Pascendi Domini gregis em São Paulo nas
primeiras décadas do século xx. A cornunicação pretende analisar a história da
publicação e circulação do Catecismo sobre o modernismo, de autoria de M. de
Alvarenga, em 1908. Mas do que traduzir para o português a encíclica Pascendi Domini
gregis de Pio X, colocou em questão o que a cúpula católica chamava de "erros do
modernismo", especialmente o agnosticismo explicado a partir de um referencial
filosófico e histórico. A idêia aqui é mostrar como a Igreja Católica elaborou um
conjunto de estratégias para proteger seu rebanho dessas idéias "modernistas",
receitando uma série de "remédios" contra as proposições dos modernistas condenadas
pelo sumo pontífice.
FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves (UFMG) A imagem como documento: o ensino
de história e os cartões postais. A partir da interpretação dos cartões-postais como
documentos, especialmente nos fins do século XIX e início do XX, abre-se um leque
diversificado de leituras possíveis de serem desenvolvidas em sala de aula. Noções
como espaço, tempo, verdade, interpretação podem ser trabalhadas a partir da
problematização contidas nos cartões-postais. A partir do enfoque do tema trabalho
analisaremos uma série de cartões-postais tendo como referência o entendimento do
documento (cartões-postais) enquanto monumento.
FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves .(UFMG) Concepções de corpo e doença a partir
dos anúncios de remédios do século XIX. No século XIX há uma série de anúncios de
medicamentos nos jornais que vão desde fortificantes até remédios específicos para
uma série de sintomas. A partir das características desses anúncios é possível construir
um quadro dos principais problemas de saúde que demandavam medicamentos e analisar
as concepções de corpo e doença do período contrapondo com outras fontes. A análise
será desenvolvida nas últimas décadas do século XIX quando há uma aumento deste
tipo de anúncio em diversos jornais mineiros. Neste período é possível localizar sinais
de confronto entre as chamadas medicina acadêmica e a medicina popular, indicando
concepções de corpo, doença e saúde nem sempre convergentes.
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FIGUEIREDO, Joana (Mestranda do PPGH - UFRGS). A construção da identidade
rio-grandense na fronteira Brasil-Uruguai no século XIX. O período de entre-guerras
que vai de 1851 (fim da Guerra Grande no Uruguai) a 1865 (início da Guerra do
Paraguai), no espaço platino, além de ter sido pouco estudado, revela-se como um
momento que reúne muitas contradições em todos os seus aspectos: político, econômico,
ideológico, social. Entretanto, ao analisarmos o quesito "identidade", neste período de
estabelecimento do projeto do Estado nacional brasileiro, essas disparidades
evidenciam-se ainda mais entre a nação e a província rio-grandense. O estudo de
correspondência pública e privada de um grupo de expoentes políticos da Província
de São pedro que percorre esta desde a Guerra dos Farrapos até a Guerra do Paraguai
permite-nos, ao analisarmos seus discursos, examinar de que forma estava estava
sendo gestada e construída a identidade sul-riograndense, que oscila para a regional,
mas que, simultaneamente e contraditoriamente, tem seus protagonistas lutando pela
nação.
FIGUERÔA, Sílvia de F. de M. (IG/UNICAMP). De como o Café foi para o Sertão
e os Indígenas e a História para o Museu. Integrado a um projeto mais amplo de
análise de políticas e instituições científicas em São Paulo, na República Velha, este
trabalho discute aspectos das origens e trajetórias de duas das mais significativas
instituições do período: a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo e o Museu
Paulista. Comparando as vicissitudes porque passou o antigo Museu Provincial de
São Paulo e as iniciativas de incorporação do Museu Sertório pelo governo paulista,
com a rapidez da concretização da Comissão Geográfica e Geológica, o trabalho levanta
hipóteses sobre como tais instituições interessaram de maneira bastante distinta às
elites paulistas. Acompanhando os primeiros períodos de atuação e as inter-relações
do Museu Paulista e da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. O trabalho
discute como se mantiveram e chegaram ao fim os projetos de seus idealizadores,
Hermann von Ihering e Orville A. Derby, no contexto da "República dos Fazendeiros".
Estes projetos são considerados também inseridos nos debates gerais da época, tanto
no que se refere às controvérsias entre "ciências puras versus aplicadas", como no
âmbito das discussões sobre as origens indígenas dos paulistas e as ações concretas
das políticas indigenistas paulistas e nacionais, das quais participaram ativamente Derby
e Inhering. (GT/GEHCT)
FIUZA, Alexandre Felipe. "Entre Cantos e Chibatas": a pobreza em rima rica na
música de João Bosco e Aldir Blanc - Uma experiência no ensino de história. O trabalho
tem o objetivo de discutir o uso da música popular brasileira nas aulas de História nas
composições de João Bosco e Aldir Blanc. Através da música é possível perceber
como estão representados os sujeitos históricos em determinados períodos e quais
influências que levaram a tal construção. O projeto tem se pautado na análise das
composições da dupla entre 1973 e 1985 e a partir de um referencial que discute o
cotidiano; a indústria cultural; a história da música popular brasileira; as novas

382

linguagens utilizadas na Educação e a bibliografia que discuta o período. Um aspecto
marcante no trabalho da dupla é sua preocupação em descrever o cotidiano dos estratos
mais marginalizados da sociedade brasileira, utilizando um referencial complexo que,
freqüentemente, se pauta na história e na literatura, dando voz à uma parcela da
sociedade que não figura na história oficial. Além disso, a dupla, ao longo do período
militar, elaborou um contra-discurso à ordem instituída por meio de metáforas que
tencionavam driblar a censura. Nesta linguagem alternativa para o ensino da história
está contida uma rica simbiose, formada por letra e melodia, que juntas potencializam
o poder da informação e instrumentalizam os alunos, ao lado de outras metodologias,
na compreensão da História e na formação de uma atitude crítica diante da realidade e
das informações veiculadas pela mídia eletrônica.
FLECK, Eliane Cristina Deckmann. (UNISINOS) O imaginário dos séculos XVI e
XVII - suas manifestações e alterações na prática missionária jesuítica. A presente
Comunicação propõe algumas reflexões sobre o impacto exercido pelas concepções
cristãs ocidentais acerca da doença e da morte nas manifestações de religiosidade dos
Guarani, a partir de uma releitura das Cartas Ânuas referentes aos períodos de 1609 a
1639.
FLORENZANO, Modesto.(USP) Democracia empírica inglesa e democracia
abstrata francesa: duas formas revolucionárias e complementares. Este trabalho
pretende demonstrar que a democracia social moderna, tal como se desenvolve no
Ocidente nos séculos XIX e XX, resulta de três experiências revolucionárias
complementares: as revoluções inglesas do século XVII e a norte-americana e francesa
do século XVIII. A tese do pensamento liberal conservador de que há duas formas
distintas e opostas de democracia, a empírica anglo-americana, que se desenvolveu de
maneira gradual por meio de uma sucessão de reformas, sem rupturas com o passado,
e a democracia abstrata francesa, que veio ao mundo por meio de uma ruptura violenta
com o passado, fruto de uma teoria de caráter racional e universal- não passa de um
mito, de uma construção ideológica. Foi uma revolução social que permitiu que o
liberalismo político pudesse nascer e se desenvolver na Inglaterra e nos Estados Unidos
nos séculos XVII e XVIII e foi igualmente uma revolução social, a francesa de 1789,
que permitiu a passagem do liberalismo à democracia. Inclusive na Inglaterra, apesar
de todas as aparências em contrário, como procuraremos demonstrar.
FLORENZANO, Modesto. (USP) Biografias de Thomas Paine Por não poucas - e
relevantes razões - Paine acabou por se tornar uma espécie de figura maldita. No que
se refere às suas biografias, a primeira a aparecer quando Paine ainda era vivo, foi
escrita por um seu desafeto, pagopelo governo inglês para difamá-lo. Assim se, como
bem notou Proust, "a nossa personalidade social é uma criação do pensamento alheio",
no caso de Paine foram seus inimigos que começaram (apesar dos desmentidos contidos
nas biografias escritas por seus amigos para desmentir os inimigos) a (re)criar sua
personalidade histórica. Poucas décadas depois de sua morte, em 1809, pode-se dizer
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que o nome de Paine caiu no esquecimento. E isso apesar de seu "Os direitos do
Homem", publicados em 1791-2, terem vendido um milhão e meio de cópias em vida
do autor e terem se constituído no "texto fundador do movimento da classe operária
Inglêsa", segundo Thompson e no "pamphlet político mais amplamente conhecido,
citado e bem sucedido de todo o levante revolucionário internacional", segundo Palmer.
Para os socialistas de todos os matizes, Paine não poderia se constituir numa figura de
muito interesse pela simples razão de nunca ter sido contra a propriedade privada, a
livre iniciativa e o mercado. Daí esse julgamento paradoxal de Hobsbawm:" as
verdadeiras propostas políticas desse homem profunda e instintivamente revolucionário
foram idiculamente moderadas". Não surpreende pois que, apesar da boa biografia de
M.D.Comway sobre Paine, publicada em 1895, a primeira digna de valor, foi preciso
esperar a década de 1980 (mais de um século, portanto) para, finalmente, surgirem os
primeiros estudos e biografias, como os de Himmelfarb(l983), Clayes(l989),
Philp(1989) e, sobretudo, Keane (1995), que permitem reabilitar e redescobrir o
pensamento e a vida de Paine.
FLORES, Elio Chaves (UFFfUFPB). Humor de Caliban: faces da nação e sorriso
amarelo na República das Letras. Pretendo ver, a partir de fontes literárias da Primeira
República, imagens da nação que foram narradas através da sátira e da ironia. Parto da
"matriz arielista", constitutiva dos discursos de Joaquim Nabuco e Oliveira Lima, para
confrontá-la com a mordacidade "modernista" de Lima Barreto, Monteiro Lobato,
Mário de Andrade e Jorge Amado. Trato os textos literários como "testemunhos
históricos" na invenção de uma comunidade imaginada - o Brasil da Primeira República.
FLORES, Elio Chaves (UFPBIUFF). Danações da República: getulistas, queremistas
e pelegos. Neste trabalho, procuro mapear as imagens cômicas dos setores que são
designados como getulistas, queremistas e pelegos por duas categorias de intelectuais:
os cronistas e os caricaturistas políticos. Entendo que estes, como "produtores de bens
simbólicos", ti veram o seu quinhão na construção paradigmática da "república
populista". Neste sentido, discuto as práticas e crenças políticas construídas na duração
entre o Estado Novo e a década de 50.
FLORES, Elio Chaves. Intelectuais do traço: a caricatura política e os caricaturistas
na época de Getúlio Vargas. Pretendo uma análise historiográfica dos caricaturistas
que traçaram sátiras políticas através da imagística de Getúlio Vargas. Neste sentido,
trabalho com caricaturas criadas por Storni, J. Carlos, Theo, Nássara, Belmonte e
Fortuna, entre 1930 e 1954. Parto da hipótese de que o caricaturista, ao traçar os
contornos dos atores na cena política e ao interpretar a dimensão cômica dos conflitos
pelo poder, "é um produtor de bens simbólicos".
FLORES, Maria Bernadete Ramos. (UFSC) Estética do Corpo - na invenção do
Brasil Moderno. O estudo da morfologia do corpo, do comportamento e da profilaxia
do sexo, nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, liga-se às estratégias
implementadas pelos médicos eugenistas, articulados a um projeto político/nacional,
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de definição e embelezamento da raça brasileira. Falava-se em "perfectibilidade" e
citava-se Hitler como campeão nesse gênero. Na opinião de vários observadores,
nacionais e estrangeiros, perpassada pelas correntes teóricas racialistas, o povo brasileiro
miscigenado, dava sinais de uma raça avessa à civilização. "Tratava-se de uma
população totalmente mulata, viciada no sangue e no espírito e assustadoramente feia",
queixava-se o conde Arthur de Gobineau. E, de acordo com as teorias racistas, havia
uma relação direta entre o corpo, a cor da pele, a formação dos cabelos, a moral e os
costumes. A raça branca colocava-se, a um só tempo, no topo da hierarquia estética e
no topo da civilização. O livro A cura da fealdade, de Renato Kehl, "constitui um
verdadeiro tratado para melhorar o corpo humano dos brasileiros, aformozeá-lo, corrigir
defeitos, restaurar a saúde, alcançando assim esse bem supremo que é a beleza e
afastando o mal que é a fealdade ... " Hernani de Irajá, no livro a Morfologia da Mulher,
afirma que a mulher brasileira não pode fugir às regras clássicas da antropometria e
traça amplo estudo ginecométrico e plástico do sexo feminino, convencido de que há
um processo em curso de arianização, conforme o que vinha pregando Oliveira Viana.
FLORES, Maria Bernardete Ramos (UFSC) Festas escritas, alegorias do Brasil:
raça e cultura política. A procura de um caráter nacional, ou da identidade nacional,
pelo menos desde a Independência, tem sido constantemente uma problemática quando
se trata da interpretação do Brasil. Neste sentido, as festas são destacadas como topos
privilegiado à observação da cultura e do povo brasileiro. Aos olhos dos viajantes
estrangeiros, dos fo1cloristas, do literato, ela aparece como uma espécie de caleidoscópio
antrológico, cena pública, que possibilita a figuração de uma geografia cultural e de
uma topografia social. Um exemplo disso é a Viajem pelo Brasil (1818), dos alemães
Spix e Martius. Tenazes acerca da possibilidade de civilização nos trópicos, discorreram
sobre os festejos de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, e refletiram admirados
diante destes "quadros de vida", como num "espelho mágico", aludindo a certa
desordem ou mesmo deformação do que o "gênio da humanidade" foi capaz de criar;
em que o espectador "vê passarem representantes de todas as épocas, de todos os
continentes, de todos os gênios, toda a história da evolução humana". Não é à toa que
Paulo Prado, no seu ensaio sobre a tristeza brasileira, cita estes viajantes para
fundamentar seu desconforto diante da composição do Brasil, fruto da miscigenação
entre o indígena - "animal lascivo" vivendo sem nenhum constrangimento na satisfação
de seus desejos carnais -, do conquistador europeu, de "sensualidade desregrada", e da
raça africana, com sua "passividade infantil". (MR)
FLÓRIO, Marcelo (doutorando UNICAMP). A nova história política: os caminhos
de uma escrita historiográfica._Nessa comunicação, pretendo refletir sobre as
contribuições da chamada "nova história política"construída a partir de referenciais
teóricos variados, que vêm redirecionando o fazer historiográfico, entre eles há o
paradigma foucaultiano, que nos propõe que o poder não emana somente do aparelho
estatal e sim que está presente também nas relações cotidianas de sujeitos comuns e
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anônimos. Essa concepção busca romper com a noção de política como sinônimo da
visão dos dominantes, das grandes batalhas e dos grandes feitos. Noções estas já tão
criticadas por Lucien Febvre e, que ainda, imperam muitas vezes ainda na nossa
concepção de temporal idade. O "retorno do estudo da política" na escrita histórica
ocorre num momento em que percebe-se a necessidade de continuar a incorporar na
análise histórica as dominações, resistências, conflitos, tensões e embates vividos pelos
sujeitos sociais tanto na esfera macro como na micro. Essas questões são agora
retomadas, quando também se questiona o frágil território teórico de muitos estudos
que se movimentam no plano das mentalidades, que por vezes se ocupam de uma
história que retrata "contos inusitados" e histórias de curiosidades sem
problematizações.
FLÓRIO, Marcelo. (doutorando UNICAMP.) História, Cultura e Cinema: a produção
filmica de Billy Wilder nos anos 50. O objetivo dessa comunicação é analisar as relações
sociais de gênero presentes na comédia do cinema hollywoodiano do cineasta Bi1ly
Wilder e, portanto entender, como esse cinema constituiu e produziu modelos de
comportamentos sexuais e sociais para a juventude feminina e masculina dos anos 50.
As comédias propagadas pela indústria cultural do cinema norte-americano
apresentavam especificidades nesse momento histórico e encantavam e fascinavam
grande parte dos jovens pelo mundo onde eram exibidas, marcando a vida cultural,
inclusive, dos brasileiros. Essa forma de fazer cinema conquistou com sua magia visual,
introjetando-se no cotidiano, com a devida colaboração de revistas especializadas, que
ajudaram a construir o culto popular de idolatria às estrelas de cinema.
FLÓRIO, Marcelo. (UNICAMP.) Memória e Religião: as práticas cotidianas de jovens
leigos tólicos em São Paulo. Ao estudar a Juventude Operária Católica (JOC),
movimento articulado pela Ação Católica, torna-se evidente o que Benjamin havia
enfatizado, que o tempo está saturado de agoras. Dentro dessa perspectiva, pretendo
analisar nessa comunicação, fragmentos dos múltiplos passados da JOC que afloram
no plural e, portanto, a possibilidade de trazer à tona desses passados diversas memórias
de homens e mulheres dos tempos em que militavam como leigos católicos. A trajetória
da JOC apresenta rupturas e descontinuidades, a medida em que nota-se que os militantes
nos anos 40 e 50 harmonizavam-se com a doutrina normativa católica,já os militantes
dos anos 60 romperam com as determinações da instituição católica ao rebelaram-se
contra a ditadura militar pós-64 e muitos foram presos e torturados, imprimindo uma
nova textura na vida leiga católica, de compromentimento com a luta pela liberdade e
em favor da cidadania e dos direitos humanos.
FONSECA, Francisco César Pinto da (FFLCH-USP). "Entre o Público e o Privado:
a retórica liberal da imprensa." A comunicação objetiva discutir as estratégias
ideológicas para a obtenção do consenso por parte da grande imprensa brasileira,
notadamente nos momentos de transição político/econômica na história recente
brasileira. A "confusão" entre público e privado ocupa lugar privilegiado nestas
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estratégias, agudizando-se em conjunturas candentes, tais como a transição para a
democracia (a partir de 1984) e a transição para o (neo)liberalismo a partir de 1990. O
problema em foco se complexifica em função de que os próprios órgãos da grande
imprensa são empresas privadas (em busca de lucro), mas que se autoproclamam portavozes da esfera pública.
FONSECA, Francisco César Pinto da. Anos 30 liberalismo versus intervencionismo.
A comunicação objetiva refletir sobre a crise mundial do liberalismo, a partir dos anos
trinta, no que tange tanto ás instituições políticas como à concepção de mercado. As
diversas e heterogêneas alternativas ao capitalismo liberal, tais como a fascismo, o
socialismo e a social democracia serão discutidas, assim como sua variante latino
americana: o nacional desenvolvimentismo. Intentar-seá, portanto, copreender o
processo histórico que levou ao ocaso do liberalismo no contexto de um debaste e de
acontecimentos concretos que podem ser sintetizados na figuras contrapostas de
intelectuais como Keynes e Hayek .
FONSECA, Francisco César Pinto da.. A grande imprensa e o neoliberalismo. A
comunicação objeti va refletir sobre a recepção, por parte da grande imprensa brasileira,
da agenda neoliberal, vigente desde os anos 80 em escala internacional, em substituição
à agenda intervencionista - seja na versão social democrata, seja na nacionaldesenvolvimentista, ambas no âmbito do capitalismo. Especificamente, trata-se de
observar como o jornal Folha de S. Paulo porta-se perante tal transformação, num
momento tanto de redefinição do capitalismo internacional como da própria autoalegada modernização editorial deste órgão da imprensa. Por fim, cabe notar que os
órgãos da grande imprensa apresentam-se ao mesmo tempo como empresas e como
"aparelhos privados de hegemonia".
FONSECA, Maria Rachei Fróes da (COCIFIOCRUZ). As expedições de Alexander
von Humbolt e a afirmação da ciência dos "Criollos" Mexicanos. A segunda metade
do século XVIII foi uma época de fundamental importância na formulação das
concepções a respeito das terras americanas, contexto das teorias de inferioridade e de
imaturidade da natureza americana, feitas pelos europeus Buffon. De Pauw e Raynal.
Esses pensadores são representantes da corrente que, àquela época, afirmava a conexão
orgânica do ser vivo com a natureza, estabelecendo relações muito deterministas. De
Pauw descrevia os americanos como seres estúpidos, inertes, ignorantes, fracos,
incapazes de qualquer progresso. A polêmica proposta desafiava os habitantes das
terras americanas a provarem que também eram dotados de capacidade intelectual. A
causalidade natural conferia àquela inferioridade um caráter perene, pressuposto
adequado para a manutenção da tutelagem política. Alexander von Humbolt, que não
partilhava das mesmas visões de Buffon e de De Pauw, apresentou, depois de suas
expedições às terras americanas, uma avaliação muito distinta do desenvolvimento
científico nas colônias espanholas. Caracterizou os progressos mais notáveis no México,
Lima, Caracas e Havana, destacando o grande impulso dado às ciências, especialmente
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à botânica, química, mineralogia e matemáticas. Nesse sentido, desejo apresentar
algumas das singularidades e distinções da visão de Humbolt com relação à ciência no
México.
FONSECA, Selva Guimarães. (UFU) A formação de professores e o ensino de
história. Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma análise de pesquisas
acerca da formação inicial e continuada de professores de História no Estado de Minas
Gerais a partir dos anos 80. Questões como: os níveis de qualificação, o perfil do
professores, as concepções, as práticas, a participação em movimentos sociais, as
dificuldades e as expectativas, bem como o significado do trabalho docente têm sido
objeto de inúmeras investigações desenvolvidas em Universidades e Secretarias de
Educação. O que estas pesquisas têm revelado? Quais as implicações para a prática do
professor de História, sobretudo para aqueles que se ocupam da formação de docentes?
A partir destas questões este estudo pretende contribuir para a leitura e construção de
novos mapas da profissão - professor de História.
FONSECA, Thais Nívia de Lima e (Unicentro Newton Paiva) Mediadores da
Memória: a Inconfidência Mineira e a Praça Tiradentes de Ouro Preto. Estando em
Ouro Preto, em 1867, o viajante inglês Richard F. Burton impressiona-se com alguns
lugares da cidade que, ligados à história da Inconfidência Mineira, deveriam, na sua
opinião, ser mais valorizados como marcos à memória do episódio precursor da
independência do Brasil. Entre esses lugares, a praça central de Ouro Preto - hoje
Praça Tiradentes - apresenta especial interesse como o local onde ficara exposta a
cabeça do herói. Relatando a conspiração, Burton remete-se à tradição oral, aos
primeiros escritos sobre o evento e aos relatos de outros viajantes europeus que o
antecederam. Percorrendo o que tem sido escrito sobre a Inconfidência Mineira desde
o século XIX, é possível perceber a constante preocupação com o local escolhido pela
coroa portuguesa para deixar o testemunho de seu poder, expondo a cabeça decepada
do alferes conspirador. Obras historiográficas, biográficas, relatos de viagem, discursos,
decretos, livros didáticos, obras de arte, festas comemorativas, são elementos que, ao
longo do tempo têm atuado como mediadores entre várias gerações, promovendo o
intercurso entre as várias formas de apropriação e de circulação da memória da
Inconfidência, misturando fantasia com realidade, crenças populares com narrativas
históricas. A comunicação pretende, a partir das considerações do viajante Burton,
rastrear o caminho percorrido pela Praça Tiradentes como lugar dedicado à memória
da Inconfidência e de seu herói, através da mediação de alguns dos elementos acima
referidos.
FONSECA, Thais Nívia de Lima e (Unicentro Newton Paiva) Pesquisa sobre o livro
didático de história: contribuições para a prática docente. Entre os vários objetos
presentes no cenário da pesquisa em ensino de História, o livro didático tem apresentado
especial interesse, dadas suas relações com as questões curriculares, historiográficas,
além, evidentemente, de sua posição de peso no ensino de História, no âmbito mesmo
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da sala de aula. Além de apresentar um breve balanço das contribuições mais relevantes
dos últimos anos, pretendo discutir as possibilidades da pesquisa sobre o livro didático
de história como parte do processo de conhecimento sobre esse significativo material
de trabalho, apresentando um proposta global de utilização do livro didático na
perspectiva da pesquisa histórica, articulando a relação ensino-pesquisa no âmbito do
ensino fundamental.
FONTES, Edilza Maria Oliveira. (UFPAlUNICAMP). Trabalho e experiências
culturais: os portugueses no Pará. Se a imigração portuguesa já foi relativamente
estudada em cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo, até agora muito pouco se
escreveu sobre as outras regiões do país e menos ainda sobre o Pará. Muito presentes
na Amazônia do início do século XX, estes portugueses atuavam em inúmeros ramos,
desde as ricas casas comerciais, até em padarias e botecos. Em cada setor construiam
laços de solidariedade e de luta política, que os identificavam entre si, demarcando sua
atuação dentro do contexto paraense e fazendo emergir daí uma rica troca cultural e de
experiências sociais que são o objeto de estudo desta comunicação coordenada.
FONTES, Virgínia. (UFF). "O espaço da história: a construção de fronteiras. " Os
historiadores raramente se interrogam sobre o espaço próprio da história. Aceitam
como evidência a construção nacional como sendo o locus por excelência da formação
dos agentes sociais, do exercício da política, do Estado, da elaboração de identidades,
da implantação e ampliação do mercado, assim como da organização da produção,
reiterando-o pela produção de sua própria memória e/ou mitologia. Num período
marcado pela transnacionalização de mercados (financeiros e outros) e por uma
crescente transnacionalização da produção, pode-se pensar em espaços mais amplos
para a história? Como problematizar categorias já estratificadas como a nação, os
trabalhadores, a burguesia, etc.? O presente trabalho dá prosseguimento à pesquisa
versando sobre as bases teóricas (e territoriais) do pensamento histórico, à luz das
transformações contemporâneas, enfatizando as possibilidades de análise das formas
de organização social que transcendem a dinâmica nacional.
FONTOURA, Arselle de Andrade da. (UNIVILLE e IELUSC) A modernidade em
loinville: simulacro da tradição. A cidade de Joinville, localizada ao Norte de Santa
Catarina e colonizada por imigrantes europeus, a partir de 1851, desde o século passado,
até os dias atuais, é vista, e mostra-se, através de diferentes rotulações: uma cidade
germânica no Sul do Brasil, a cidade das Flores, a cidade dos Príncipes, a cidade das
Bicicletas, a Manchester Catarinense, e, nos últimos anos, com o início do Festival de
Dança de Joinville, a capital da Dança. Mesmo durante a segunda metade deste século,
com o desenvolvimento urbano e a industrialização, estes rótulos, somados a um cenário
rico em edificações de estilo europeu e recheados de monumentos valorativos ao
imigrante, permitem, a um primeiro olhar - desatento e/ou encantado - visualizar
Joinville, aparentemente, apenas como uma cidade moderna, devido o enraizamento
da tradição de um passado de imigração onde o trabalho do pioneiro ainda ecoa como

389

sustentáculo de sua história. Esta comunicação é produto de uma pesquisa que busca
problematizar a cidade de Joinville - suas diferentes representações, conflitos,
contradições, ou não - rompendo com a dicotomia tradição e modernidade, ecoando
assim sua polifonia.
FORNAZARI, Luciana Rosar (Mestranda em História - UFSC) Imagens de Homens,
Imagens de Mulheres: A constituição da diferença entre os gêneros na publicização
dos corpos pela imprensa 1946-1960. Este trabalho tem o objetivo de perceber de que
maneira os corpos femininos e masculinos foram se constituindo objetos de investimento
social na imprensa do pós-guerra até 1960, período posterior aos debates promovidos
por diversas agências sobre o corpo perfeito e saudável das décadas iniciais do século,
e anterior a repercussão do movimento feminista, que entre outras frentes, questionou
os estereótipos construídos e vivenciados no decorrer da década de 50. Para perceber
isto, analiso os jornais e revistas locais, de Florianópolis, assim como as revistas O
Cruzeiro e Manchete, no sentido de refletir sobre as diferenças na publicização destes
corpos, enquanto agenciadores de subjetividades serializadas. Minha intenção é
questionar os estereótipos veiculados pela imprensa brasileira, percebendo a
historicidade de práticas sociais vivenciadas no cotidiano, que trazem imagens de
homens e imagens de mulheres, entendidas como naturais ou eternas.
FORNAZARI, Luciana Rosar. (UFSC) Entre manchetes e noticias: O debate sobre
aborto em jornais e revistas (1994-1996). O aborto vem sendo objeto de publicização
nos últimos anos na mídia em geral. Em nossa pesquisa temos percebido que seu
debate na imprensa escrita brasileira tem acompanhado a tramitação dos projetos de
lei que circulam no legislativo entre 1994 e 1996 e principalmente por conta das
autorizações judiciais nos casos de anomalias fetais. A composição do debate tem sido
discutida na impresa sob a voz de "Especialistas", entre eles médicos, juristas, políticos
e feministas, que opinão sob a sexualidade feminina compondo argumentos favoráveis
ou desfavoráveis ao aborto. Neste sentido analisamos os jornais de circulação nacional
Folha de São Paulo e Jornal do Brasil, juntamente aos jornais de circulação local
DiárioCatarinense e O Estado, além das revistas Veja, Isto É, Manchete e Claudia,
cada qual a sua maneira, tem dando publicidade a este debate específico no cenário
brasileiro. Através da análise destas manchetes e notícias foi possível perceber uma
imprensa ainda conservadora com relação a possibilidade de descriminilazição do aborto
no Brasil.
FRADE, Everaldo Pereira. (UERJ)Os estrangeiros na Guerra do Paraguai (1865/
1870). A presente comunicação busca analisar a presença de indivíduos das mais
variadas nacionalidades, além dos contingentes dos principais contendores - Brasil,
Uruguai, Argentina e Paraguai, no conflito mais importante já ocorrido na América do
Sul. O Exército paraguaio, mesmo antes do início da guerra, utilizou instrutores
ingleses e alemães, não só para o treinamento das tropas, mas também para dirigirem
e fiscalizarem a construção de trincheiras e fortificações. Com o início da guerra irão
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aparecendo outros personagens, desempenhando os mais variados papéis no teatro de
operações: eram comerciantes italianos, franceses, espanhóis, do lado aliado; médicos
ingleses do lado paraguaio; e soldados de variadas origens no Exército brasileiro. Dentro
deste contexto, através da análise dos relatos de dois cronistas da guerra - o brasileiro
Dionísio Cerqueira e o prussiano Max von Versen - discutiremos a efetiva participação
desses homens, que a rigor pouco tinham a ver com a contenda, avaliando a contribuição
que eles deram a ambos os exércitos e os motivos que os levaram a atuar num conflito
tão longe de suas fronteiras.
FRANÇA, Miriam de (UNI-RIO) "O Arquivo Nacional sob a égide de Vilhena de
Moraes" A comunicação pretende apresentar os resultados parciais da pesquisa,
desenvolvida no Mestrado em Memória Social e Documento, da Universidade do Rio
de Janeiro. Esta investigação tem por objeto o Arquivo Nacional, no período
compreendido entre 1930 e 1945, quando a instituição experimentou uma série de
alterações na sua estrutura e funcionamento, sobretudo aquelas implementadas por
Vilhena de Moraes.
FRANÇA, Tereza Cristina Nascimento. (UERJ) Divórcio e Matrimônio. A presente
proposta de comunicação pretende analisar a discussão sobre o projeto do então
deputado Nelson Carneiro tendo em vista a alteração do Código Civil. Nossas pesquisas
registraram a maneira como o projeto, inicialmente cunho jurídico-social, ganhou várias
conotações, entre elas um revestimento religioso e a atenção nacional no que foi
atentamente testemunhado pela imprensa.
FRANÇA, Tereza Cristina Nascimento. (UERJ) Dois olhares sobre a família
brasileira na Segunda metade do século xx. Durante os anos 50 iniciou-se o que o
tempo identificou como o terceiro ato da luta divorcista no Brasil. Em cena duas
personagens monopolizavam a atenção de todos polarizando as idéias e opiniões. Nelson
Carneiro e Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara que ocuparam horas da tribuna com
seus confrontos e ladainhas canônicas, forma legítimos representantes de um momento
decisivo onde a estrutura da família brasileira foi discutida em público, deixando
definitivamente o espaço privado para trazer à luz da sociedade os seus problemas.
FRANCO, Aléxia Pádua. Ensino de História, televisão e pluralidade cultural:
(re)pensando relações. Esta comunicação pretende apresentar, em linhas gerais, uma
pesquisa cujo objetivo central foi (re)pensar as formas possíveis de apropriação dos
produtos culturais da televisão pelo ensino de História, analisando como as
representações de pluralidade cultural circulam entre esses dois espaços culturais e, a
partir daí, avaliando as experiências e propostas já existentes sobre a relação TVescola. Este trabalho resultou na dissertação de mestrado intitulada "Ensino de História,
televisão e pluralidade cultural: (re)pensando relações", orientada pela Profa. Dra.
Jacy Alves de Seixas e defendida em dezembro de 1998, no Mestrado em Educação da
Universidade Federal de Uberlândia.
FRANCO, Stella Maris Scatena. A interpretação da independência argentina na
historiografia liberal e nos manuais de história nacional: J 860- J 920. O objetivo deste
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trabalho é acompanhar as análises sobre o processo de independência na Argentina
presentes em obras historiográficas, bem como em manuais de história nacional
dedicados ao ensino primário e secundário, produzidos no período de 1860 a 1920.
Nestas obras, sobretudo os capítulos dedicados aos "antecedentes" da revolução de
maio e ao desenrolar da independência apresentam uma série de elementos que nos
permitem discutir a construção da idéia de nação na Argentina. De maneira geral, a
revolução é representada como a "geratriz" de uma nova nação, onde à "causa"
primordial, ou seja, um espírito nacional latente, se somariam outras variadas "causas"
subliminares. Apesar da permanência deste consenso, a "seleção" dos episódios e sua
forma de narração suscitaram polêmicas entre os historiadores, sobretudo num primeiro
momento da produção historiográfica. Pretende-se colocar em evidência a tendência a
uma padronização nas interpretações, à medida em que solidificava o Estado nacional,
se ampliava o sistema educacional e se colocavam novas necessidades de utilização da
história como instrumento de divulgação do sentimento de pátria.
FRANCO, Suely Campos. Pesquisa e preservação: O arquivo Paroquial de São
João Del-Rei. Esta comunicação visa a apresentar os resultados dos trabalhos
desenvolvidos no Laboratório de Conservação de Papel (DECISIVICOM - FUNREI),
outorgado pela FAPEMIG, de mapeamento e preservação da documentação de São
João del-Rei e Tiradentes (XVIII - XX) bem como acenar para a riqueza deste acervo
eclesiástico como fonte de investigação histórica
FRANZINI, Fábio (Mestrando - USP). A bola vista de Apipucos: Gilberto Freyre e
a identidade do futebol brasileiro. Ultrapassando os limites dos gramados, a explosão
de popularidade do football no Brasil ao longo das décadas de 1910 e 1920 não deixou
de suscitar polêmicas no meio intelectual do período. Enquanto os cronistas e literatos
que admiravam o esporte bretão enxergavam-no como um reflexo da sintonia do país
com a modernidade européia e como um caminho para a "regeneração" da raça e da
sociedade brasileiras, seus críticos o viam como um elemento de degeneração cultural
e exclusão social. De fato, não havia como negar sua origem estrangeira, nem como
esconder os subterfúgios com os quais os grandes clubes e as entidades dirigentes
oficiais tentavam impedir a participação de membros das 'camadas populares
(notadamente negros e mulatos) em seus quadros e campeonatos. A própria
popularização, porém,já vinha promovendo mudanças nesse quadro a partir de dentro,
cujas conseqüências tornam-se mais nítidas a partir dos anos 30. E é também neste
momento que desponta uma nova leitura acerca do futebol, apoiada em bases
antropológicas e sociológicas e que acabaria por se transformar em uma espécie de
senso comum que prevalece até hoje - a leitura feita por Gilberto Freyre. Assim, o
propósito desta comunicação é abordar e discutir tanto essa interpretação freyreana
quanto as relações que ela guarda com o desenvolvimento do futebol brasileiro para
tentar apreender as razões de sua força e permanência.
FRANZINI, Fábio (FFLCH-USP) "Os anos 30 e as raízes do país do futebol". Em
sua trajetória de pouco mais de um século em gramados brasileiros, o football, de
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início um esporte característico da elite urbana, transformou-se celeremente emfutebol,
uma das maiores manifestações sócio-culturais do nosso país. Tendo bem nítido que
essa transformação não se deu de maneira linear, "natural", esta comunicação propõese a apresentar um momento específico desse processo: os anos 30, quando
transformações sociais e políticas mais amplas envolveram o futebol e o projetaram na
escala da nação de forma a moldar decisivamente as bases do sentimento que Nelson
Rodrigues, com sua notória perspicácia, décadas depois consagraria sob a expressão
"a pátria em chuteiras".
FREIRE, Américo Oscar Guichard. Uma capital para a República. O regime
monárquico brasileiro definiu, em plena "experiência republicana" dos anos regenciais,
o papel modelar que a capital deveria exercer no conjunto político-institucional imperial.
O Município Neutro deveria ser a corte, a estrutura política exemplar, o "centro irradiador
da civilização". Com a proclamação da República e a conseqüente introdução do sistema
federalista, esta situação sofreu significativas alterações. Em um primeiro momento,
pensou-se na transferência da capital da cidade do Rio de Janeiro para o interior como
forma de se criar uma nova capital com ares de corte constitucional, como a experiência
norte-americana de Washington. Esta proposta, aprovada no texto constitucional,
mostrou-se de difícil execução naquela conjuntura crítica dos primórdios republicanos.
Mantida na prática a capital na cidade do Rio de Janeiro, intentou-se um original
experimento político baseado na partilha de poder e atribuições entre forças federais e
locais que, no entanto, terminou superado pelo agravamento da crise política dos "anos
jacobinos". O desfecho desse processo foi a implementação, por parte dos poderes
federais, de um contínuo processo de intervenção política na capital que reduziu
consideravelmente o raio de ação das forças locais. São objetivos deste trabalho
acompanhar todo esse processo que se prolongou pelas primeiras décadas repúblicas;
promover o cruzamento das conjunturas políticas com as diferentes maneiras pelas
quais a Primeira República foi definindo o seu modelo de capital; e, finalmente, analisar
o impacto dessas mudanças na constituição do campo político da capital.
FREIRE, Roberto (SOMA). Anarquismo, socialismo e psicologia. As fronteiras da
história, neste século, mudaram muito graças também à psicologia. Sobretudo pelos
limites impostos pela obra de Willem Reich e as de Sigmund Freud. Estes limites
puderam ser observados no comportamento das pessoas devido a mudança de foco no
estudo da mente para o do corpo, bem como do individual para o social. Como
instrumento da ação política, a psicologia passou a ser utilizada na luta entre a ideologia
capitalista e a socialista, cometendo os dois lados graves equívocos sociais e históricos,
sobretudo não evitando e, inclusive estimulando, a ação do autoritarismo na gênese da
neurose. Minha tese é que a "Soma, pedagogia e terapia anarquistas", pode manter um
deslocamento favorável da fronteira socialista, mas libertária na história da psicologia
contemporânea, centrando sua ação contra todas as formas de autoritarismo e hierarquia
na organização familiar e social. (MR)
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FREITAS FILHO, Almir Pita. (UFRJ) Os Annales nos anos 90: abertura para antigas
fronteiras ?Em 1994 a revista francesa de História, Annales, após uma longa discussão
entre os editores, mudou seu subtítulo de Economias. Sociedades. Civilizações para
História, Ciências Sociais. Outrossim, desde o final da década de 1980, é possível
observar a veiculação de artigos, cujos temas, mais próximos das problemáticas
contemporâneas, não se enquadram diretamente na orientação culturalista, hegemônica
desde os anos 70. Estamos, sem dúvida, testemunhando a abertura de uma nova diretriz
por parte desta emblemática publicação, cuja reflexão vale a pena ser realizada. Este
é o principal objetivo da presente comunicação. Partindo da leitura do Editorial que
anuncia a alteração, assim como do levantamento dos artigos publicados entre 1989 e
1998, com ênfase nos identificados com a ciência econômica, são apresentadas algumas
explicações para a reorientação esboçada. Nossas hipótese procuram levar em conta:
a) as significativas mudanças na ordem política contemporânea, que caracterizam o
fim do "breve século XX"; b) os efeitos destas alterações nas Ciências Sociais, em
especial a Economia; c) o acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, que
engloba tanto a clonagem de seres vidos, quanto a rapidez e facilidades de teleinformação. A História enquanto disciplina e campo de pesquisa não parece permanecer
imune a estas contundentes transformações que nos atingem cotidianamente
FREITAS, Edmar Checon de. São Martinho de Tours e a evangelização da Gália. O
século IV d.C. foi marcado pela ascensão do cristianismo no mundo romano, num
processo que abarcou, ainda que em ritmos diferentes, tanto o Ocidente quanto o Oriente.
Tal ascensão não significou contudo o aniquilamento do paganismo e a rápida
substituição do mesmo pela religião cristã. Ao contrário, as duas crenças conviveram
durante boa parte desse século, convivência essa que significou tanto competição quanto
assimilação mútua, ou seja, a definição de um campo de práticas que permitiam a
aproximação de ambas. Isso permite compreender o processo de crescimento do
cristianismo para além dos vínculos deste com o estado romano, fator que sem dúvida
influenciou mas não determinou a vitória cristã. O caso da atuação de São Martinho de
Tours na evangelização da Gália no IV século ilustra bem esse processo. Bispo e monge,
sua ação missionária apoiou-se no seu prestígio enquanto asceta e na sua capacidade
de operar prodígios, persuadindo os camponeses pagãos a aderirem à fé cristã. Seu
biógrafo, Sulpício Severo, equiparou-o aos apóstolos. O culto de Martinho e sua fama
de milagreiro foram um importante instrumento na evangelização dos galo-romanos e
dos francos ao longo dos séculos seguintes.
FREITAS, Fátima. (Universidade Tuiuti do ParanálUFPR). O Baile: um estudo do
imaginário, corpo e prazer na terceira idade. Estudo das representações da velhice a
partir dos bailes da terceira idade. A pesquisa tem como ponto de partida,histórias de
vida dos participantes. O baile constitui num importante ritual que nos permite
identificar, mapear e contextualizar diferentes formas de sociabilidade.
FREITAS, José Vicente de (FURG). Instrumentos de pesquisa enquanto objeto da
iniciação na investigação científica. Trata de relatar e discutir uma experiência de
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investigação na pesquisa, tendo como objeto a eurística, ou seja o processo que envolve
a localização, reunião e classificação de fontes, resultando inclusive na organização de
instrumentos de pesquisa. A experiência, pensada como o fim último de intentar um
esforço no sentido de treinar acadêmicos de graduação em história no uso de arquivos
e bibliotecas, refere-se ao rastreamento de registros da experiência humana a partir do
mote "Cultura e Cidades", existentes no acervo da Biblioteca Rio-Grandense (Rio
GrandeIRS), na busca de selecionar, particularmente, as referências atinentes a cidade
do Rio Grande, para o período que se extende entre 1880 e 1930, que possibilitassem
estudos a partir da perspectiva do cotidiano, da experiência social, da luta cultural, do
poder, das instituições e da cultura.
FREITAS, Marcos Cezar de (IFANIUSF.) Metáforas da aceleração do tempo: uma
panorâmica do debate intelectual dos anos 50, no Brasil. Os anos 50 deste século
trouxeram à luz debates intelectuais intensos. Período de forte "plantio" institucional,
aqueles anos assistiram a sucessivas tentativas de criação de instituições de inteligência,
as quais eram chamadas a interpretar o Brasil e o Terceiro Mundo. De tal poder
interpretativo decorria a certeza política de diversos grupos intelectuais: eram
reconstrutores da nação. E assim se proclamavam porque se entendiam como
sinalizadores dos rumos daquela reconstrução. A chave para entender a densidade dos
debates de então pode ser obtida na comparação entre as diversas acepções de história
manifestas em inúmeras trajetórias individuais. Nesse aspecto, se o recente Estado
Novo havia colaborado no sentido de definir, ao mesmo tempo, quem eram os
historiadores e quais eram as obras constitutivas da historiografia brasileira, nos anos
50 a polissemia que envolveu a idéia de "formação histórica" do Brasil renovou
radicalmente aquilo que Le Goff chama de cultura histórica de uma época. De forma
especial vale prestar atenção na presença do Instituto Superior de Estudos Brasileiros
naquele contexto. Os isebianos foram formuladores de inúmeras metáforas da aceleração
do tempo, as quais devem ser recuperadas ao menos para pensarmos como Educação,
Cultura e desenvolvimento econômico já foram supostos a partir de motivações
radicalmente diferentes das que temos no momento.
FREITAS, Patrícia (UFRJ/PEA/PPGHIS). "Gênero e fronteira: mães, mulheres e
amantes - o perfil da índias no vice-reinado do Peru nos séculos XVI e XVII". Este
trabalho pretende estabelecer e perceber a fronteira entre a construção das representações
das imagens das "índias" e das "índias principais" (nobres) no vice-reinado do Peru
nos séculos XVI e XVII. Enquanto as primeiras não eram consideradas esposas
legítimas, vistas como concubinas, as índias nobres assumiam o papel de esposas
reconhecidas por legítimo matrimônio com espanhóis. Estas uniões propiciavam
alianças entre as di versas instâncias da administração metropolitana e a nobreza incáica,
visto que as "principais" eram descendentes de incas e caciques principais e detentoras
de encominedas, repartimientos, pensões e outros privilégios.
FREITAS, Sheille Soares de. A Modernização do campo: crédito rural e reforma
agrária nos Jornais de Uberlândia, MG, 1972-1977. Este trabalho objetiva analisar o
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processo de implementação, desenvolvimento e crise da política de crédito rural na
região do Triângulo Mineiro, nos anos de 1972-1977, articulando essa temática com a
discussão travada em torno da reforma agrária, no período. As fontes documentais
utilizadas nessa pesquisa são dois jornais de Uberlândia: "Tribuna de Minas" e "Correio
de UberIândia". No início dos anos 60, havia um debate acerca da proposta de reforma
agrária, reivindicada por alguns setores da sociedade e, ao mesmo tempo, outros
segmentos mais conservadores defendiam a implantação de um projeto de modernização
do campo. Reestruturar o setor agrário representava uma prioridade para o êxito da
modernização do conjunto da economia brasileira. A partir do golpe de 1964 e, com a
institucionalização do crédito agrícola em 1965, promoveu-se a introdução de novas
tecnologias no agro nacional, visando, sobretudo, o aumento da produção e da
produtividade. A política creditícia foi o principal combustível do projeto modernizador,
pois destinou-se um grande volume de verbas para o financiamento das atividades
rurais. O aumento dos :nvestimentos voltados para o crédito intensificou-se desde
1967, mantendo-se con~tante até 75 e decaindo a partir de 76. Deve-se enfatizar que o
crescimento foi negativo apenas no final da década de 70. Essas questões são destacadas
pelos jornais pesquisados, ou seja, o processo de expansão e a crise do crédito rural
desde 1976 e, principalmente, 1977 são enfatizadas por uma série de matérias. No ano
de 77, retoma-se a discussão sobre a necessidade da reforma agrária, evitada durante o
período analisado.
FREITAS, Wilcevanda de Oliveira. Mulheres nas fronteiras das Gerais A
complexibilidade advinda das Gerais ser uma zona de fronteira onde a princípio havia
uma maior mobilidade social, além da própria atividade econômica predominante
favorecer as relações de curta duração, levou alguns historiadores a concluírem que na
região mineradora as mulheres desfrutavam de uma liberdade maior que no restante
da conquista. O grande número de fogos matrifocais e o caráter acentuadamente urbano
das Minas Gerais levou ao questionamento da implantação do patriarcalismo na região
mineradora, a partir do conceito apresentado por Gilberto Freyre em "Casa Grande e
Senzala". Busco analisar estas interpretações a partir das vidas de três mulheres (Xica
da Silva, Bárbara Eliodora e Dona Bêja) enfatizado as relações destes personagens
históricos com o poder na tentativa de explicitar as fronteiras estabelecidas pelo
patriarcalismo para o mundo feminino nas Gerais, bem como as atitudes praticadas
por mulheres que as ultrapassaram ou reinteiraram.
FUCKNER, Cleusa Maria. (UFPR) O Ensino de História nas Séries iniciais e o uso
da Memória para apreensão das Representações. Esta comunicação objetiva apresentar
um trabalho em desenvolvimento que investiga a relação entre ensino de história nas
séries iniciais e memória, buscando apreender as representações que alunos de 4"
série têm da disciplina. Considerando que nas séries iniciais se constroem representações
que permearão a concepção da disciplina ao longo do processo escolar e que o conteúdo
da história colabora na construção das representações que legitimam as relações de
poder e os valores instituídos na sociedade e/ou então questionam estas relações a
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partir da interação da criança com as instituições da sociedade onde convive.
Investigamos a partir de conceitos e conteúdos previamente selecionados de acordo
com a proposta dos estabelecimentos de ensino, objetos da pesquisa. Fazemos uso da
história oral enquanto metodologia, visto que as discussões e os trabalhos
contemporâneos sobre o uso da memória na História e na Educação tem mostrado que
ela pode contribuir para a reflexão nestes dois campos.
FULLER, Claudia Maria. (UFPAlUNICAMP) Os corpos de trabalhadores no Grão
Pará: experiências sociais e culturais no mundo do trabalho não-escravo. Não
constituía nenhuma novidade a política de recrutamento forçado de índios e mestiços
para a prestação de trabalhos compulsórios no Pará dos anos de 1838 até 1859. Essa
prática esteve legitimada pela existência dos Corpos de Trabalhadores, instrumento de
coerção ao trabalho de índios, mestiços e pretos não escravos e sem propriedades ou
atividades reconhecidas como constantes. A documentação produzida nesse contexto
(destacando-se aqui periódicos, correspondências oficiais e relatórios) abre caminho
para o desenvolvimento de algumas reflexões a respeito das variadas formas pelas
quais estes trabalhadores viviam seu duro cotidiano dentro de um processo de trabalho
muito complexo. No entanto, esta mesma documentação abre espaço para a análise
das muitas formas de vivências destes trabalhadores em meio a seu contexto. São
experiências culturais as mais diversas que serão analisadas nesta presente comunicação.
FULLER, Claudia Maria. (UFPAlUNICAMP) Os trabalhos da civilização: mãode-obra, acusações e progresso no Pará de meados do sec XIX. Esta comucação visa
refletir a respeito das possibilidades de construção e caracterização de um mercado de
trabalho a apartir de uma expeirência identificada na provícniado Par;a em meados do
séclio XIX. Para tanto, faz-se necess';aria a recuperação de um conjunto de medidas
tomadas pela aAdministração provincial, no anos que se seguiram ao levante cabano,
com o intuito de incentivar-caogir a constitui 'vcão de uma mão-de-bra livre industriosa,
em parte especializada, e dedicada ao "progresso" da região. Assim, partindo da análise
dos discursos de diversas autoridades, a compreensão da caracteriação de um mercadop
(ou de mercados) de trabalho na província pode se analisada a apartir de duas frentre:
por um lado como um elemento ci vilizador dos costumes, e por outro, como fundamento
para o "progresso" material do Grão-Pará.
FULLER, Cláudia Maria. (UFPAlUNICAMP). Limites e significados da liberdade
no Grão-Pará em meados do século XIX: experiências sociais e culturais no mundo
do trabalho não-escravo. Em meados do século XIX, na província do Pará, a discussão
sobre mão-de-obra, embora comportasse preocupações com o abastecimento de
escravos, voltava-se em grande medida para as possibilidades de utilização da força de
trabalho livre existente na região. Não constituía novidade o recrutamento de índios e
mestiços para a prestação de trabalhos compulsórios, e durante mais de vinte anos
(1838-1859) essa prática esteve legitimada pela existência dos Corpos de Trabalhadores,
instrumento de coerção ao trabalho de índios, mestiços e pretos não escravos e sem
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propriedades ou atividades reconhecidas como constantes. A documentação produzida
nesse contexto (destacando-se aqui periódicos, correspondências oficiais e relatórios)
abre caminho para o desenvol vimento de algumas reflexões a respeito dos significados
e limites da liberdade presentes nas experiências da população livre pobre que se
procurava ordenar e moldar segundo um modelo idealizado de trabalhador. O objetivo
desta comunicação é discutir as fronteiras, espaços e significados da liberdade para os
trabalhadores livres das "fronteiras da civilização", que forjavam e interpretavam
espaços de liberdade a partir de seus próprios referenciais e experiências, nem sempre
associados ao que se entendia por civilização.
FURLOTTI, Tamy Valéria de Moraes. Segredos de família: a violência doméstica
contra crianças e adolescentes nas primeiras décadas do século xx. A violência
doméstica contra as crianças e os adolescentes era uma realidade presente na São
Paulo das primeiras décadas do século XX. Não uma prática patológica, mas uma
atitude aceita com naturalidade pela família, pela sociedade, pelo Estado e pela Igreja.
Parte de um todo ainda mais complexo de relações familiares que vinham se
modificando, mas que ainda estavam longe do ideal mitificado. Este tipo de violência
estava inserido nestas relações como um instrumento de poder do adulto sobre a criança
e o adolescente, chegando algumas vezes, à morte.
FURTADO, João Pinto. (UFMG) Música popular brasileira na sala de aula: novas
possibilidades no ensino de história. O texto que aqui apresentamos representa uma
tentativa de abordagem, do ponto de vista do ensino da História, de alguns aspectos
selecionados da assim chamada Musica Popular Brasileira. Enfocando com especial
destaque a necessidade de associar forma e conteúdo ao tratamento do material didático
que se apresenta ao historiador, procuraremos explicitar a concepção de "documento
musical", ferramenta metodológica imprescindível ao desenvolvimento do trabalho
com música em sala de aula. Abordando temas como o da historicidade das práticas e
demandas políticas, as visões do mundo do trabalho, e as diferentes visões do mundo
das drogas, procuraremos explicitar as bases de um método de trabalho que procura
lançar novos elementos de reflexão e motivação no processo de ensino da História.
Como os temas e representações culturais analisados, a um só tempo, expressam e
constituem parte substantiva da problemática política e social do Brasil contemporâneo,
acreditamos que o trabalho com música possa expandir, em muito, os horizontes práticos
e teóricos do historiador. O período adotado para definição dos temas e documentos
musicais vai de meados dos anos 30 ao início aos anos 90, expressando, portanto, uma
amostra representativa que tem por pano de fundo alguns dos principais problemas de
nossa história, quais sejam os grandes temas do processo de industrialização e
urbanização.
FURTADO, João Pinto. Inconfidência mineira: crítica histórica e diálogo com a
historiografia. A sedição abortada/reprimida entre os anos de 1788 e 1789 em Minas
Gerais era um movimento bastante heterogêneo, quer no que respeita à extração social
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dos agentes, quer no que respeita às suas motivações econômicas, quer no que respeita
às idéias que alimentavam quanto ao sentido último do projeto sedicioso. Durante
muito tempo, expoentes expressivos da historiografia trabalharam a partir da
contraposição de dicotomias interpretativas sempre referidas ao movimento como um
todo como se ele só pudesse ser caracterizado como um acontecimento uno e indivisível,
seja do ponto de vista da ação projetada, seja do ponto de vista do propósito moral de
seus protagonistas que, em alguns casos se confunde com o dos próprios historiadores.
O problema é mais complexo, no entanto. Gerado em meio a um contexto de transição,
em que valores tipicamente estamentais como honra, fidalguia e precedência chocavamse com valores de classe como trabalho, riqueza e propriedade, o movimento em questão
foi portador de toda uma série de ambigüidades e contradições do período. A premissa
de que partimos é a de que é possível, e desejável, a partir do diálogo analítico com a
historiografia e as fontes, a abordagem renovada de alguns temas, notadamente a
inserção econômica de cada um dos agentes, ampliando a reflexão em tomo de aspectos
até então relativamente pouco explorados.
FURTADO, Junia Ferreira. (UFMG) O labirinto da fortuna; ou os revezes na
trajetória de um contratador dos diamantes. Em 1752, o contratador dos diamantes,
Felisberto Caldeira Brant, denunciou à Coroa Portuguesa um espetacular roubo do
cofre da Intendência dos Diamantes, que lhe era prejudicial, e acusou o Intendente dos
Diamantes do crime. Era a resposta do contratador à tenacidade do novo Intendente
Sancho de Andrade Lanções de fazer valer os interesses públicos do estado português
frente aos seus demandas e enorme poder. Porém seu golpe de mestre não resultou nos
lances esperados. Na devassa que se seguiu, Felisberto acabou acusado de fraudar os
cofres do Erário Régio produzindo ilegalmente e contrabandeando uma enorme soma
de diamantes, correspondendo a cerca de 30 vezes a produção oficial de diamantes.
No final do mesmo ano, foi preso e enviado para Lisboa para ser processado, onde
acabou morrendo. No processo que se seguiu é possível perceber os embates e os
limites entre as esferas "públicas" e "privadas" nos espaços da política administrativa
portuguesa. (MR)
FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva: nem escrava, nem rainha. Chica da
Silva apareceu pela primeira vez como personagem histórico nas crônicas escritas por
Joaquim Felício dos Santos para o jornal O Jequitinhonha. Em meados do século
XIX, estes escritos foram reunidos no célebre livro Memórias do Distrito Diamantino,
nele Chica aparece como uma escrava sedutora, apesar dos fracos atributos físicos.
Imortalizava-se em sua figura a imagem sensual, maquiavélica da negra escrava, capaz
de seduzir os homens brancos e mantê-los sob seu domínio. Minuciosa pesquisa
documental sobre a vida desta ex-escrava tem revelado uma imagem completamente
diferente da imortalizada no imaginário popular. Chica aproveitou-se da mancebia
com o contratador dos diamantes, João Fernandes de Oliveira, e da alforria por ele
concedida, para penetrar no mundo branco e elitizado do arraial e com isso promover
a ascensão social para si e sua prole.
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FURTADO, Marli Tereza (UFPNUNICAMP).Belém do Pará em romance: história,
linguagem e literatura em Dalcídio Jurandir. Com o evidente objetivo de revelar, por
meio da ficção, histórias e episódios do universo cotidiano da Amazônia, Dalcídio
Jurandir publicou, em 1960, o quarto volume da série Extremo Norte, intitulado Belém
do Grão-Pará. Nesta comunicação analisarei alguns dos aspectos mais evidentes no
entrecruzamento do regional e do universal na constituição e na trajetória das
personagens da obra. O foco central aqui é tentar discutir como Dalcídio Jurandir
articulou, no seu estilo, linguagem e senso romanesco, a apreensão histórica da cidade
de Belém através da experiência de suas personagens.
GADELHA, Francisco Agileu de Lima. O Protestantismo no Brasil e o
Presbiterianismo no Ceará. A explosão religiosa dos movimentos protestantes é uma
história de progressivas iniciativas e lutas, que se devem entre outros fatores à abertura
de uma fresta na rígida e sólida imagem da religião oficial. No entanto, é necessário
adquirir a compreensão de uma série de fatos de cunho social, político e religioso
ocorridos no Brasil. É necessário compreender a situação de todos os elementos étnicos
que entraram no país, do negro, do índio e do português colonizador. A miscigenação
dessas raças transforma a religiosidade do povo brasileiro. O catolicismo imperial,
fundiu-se com as religiões africanas. Neste momento a Igreja Oficial se encontrava
com poucas habilidades para conter a expansão do protestantismo, porque apresentava
fortes problemas com suas relações com o Estado e em sua própria organização interna
que estava em estado muito frágil, o que facilitou a propaganda protestante dando uma
fácil aceitação no Brasil. Em agosto de 1835, começam a ser enviados para o Brasil
ministros protestantes para verificar as possibilidades de um trabalho missionário. Em
1859 inicia-se o trabalho missionário presbiteriano no Brasil dirigido por Ashbel Green
Simonton que lançou de forma determinante as bases de missão permanente da Igreja
Presbiteriana no Brasil, que com seus missionários não se intimidou diante das
perseguições que sofreu e se estabeleceu definitivamente em todo o País.
GAETA, Maria Aparecida Junqueira Veiga. (UNESP- FRANCA). A morada
sagrada como lugar de experiências culturais. As moradas sagradas constituem-se
numa das mais instigantes abordagens com que se depara a história religiosa, face as
numerosas configurações como que o numinoso se apresenta. Nesta comunicação
tratamos de um santuário católico dedicado ao culto do Bom Jesus da Lapa, situado no
nordeste do Estado de São Paulo, numa área de afluência de migrantes vindos da
Bahia e de regiões limitrofes, onde está devoção é originária e cultuada. Recolocamos
em cena uma perspectiva analítica onde o culto, diante da massiva presença de romeiros
que freqentam o santuário, não pode ser considerada como sobrevivência de uma
devoção colonial, mas como uma p'ratica votiva portadora de múltiplos sentidos que
se reàtualiza dentro do cotidiano. Permitiu nos, ainda, avaliar a dinâmica e a vitalidade
subjajentes nas devoções populares constatando que se exite um décimo religioso em
algumas esferas católicas, em outras ao contrário as manifestações de fé se avolumam.
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Enfatizamos que neste santuário constituiu-se para os romeiros e os devotos locais
num lugar que, ao lado de uma exoeriência do sagrado, lhes possibilita a geração de
formas de sociabilidades onde se instaura um diálogo entre o universal e o particular,
o individual e o católico, o público e o privado.
GALETTI, Lylia da S. Guedes. - (UFMT - doutoranda em História Social -USP).
Desertos de civilização, reservas de brasilidade: O Brasil Central na perspectiva de
viajantes nacionais. Esta comunicação analisa narrativas de viagens e outros escritos
sobre o Brasil Central, região formada pelas províncias/estados de Mato Grosso e
Goiás, elaborados por brasileiros cultos, entre meados do século XIX e inícios do XX.
Condensando representações ambíguas, o Brasil Central - bárbaros sertões da pátria figura, nesses escritos, como uma espécie de outro geográfico da nação civilizada que
se constrói no litoral mas, também, como região que encerra referências simbólicas
decisivas para construção da nacionalidade. A natureza privilegiada, episódios de
conquistas territoriais, tradições e personagens singulares (o índio, o bandeirante, o
sertanejo) são indicadores fortes de brasilidade, de identidade cultural e físico
geográfica, através dos quais a região é inserida na grande narrativa da história pátria
e no imaginário geográfico da nação. Numa construção que aproxima-se da noção de
fronteira, aplicada por F. Turner à história do Oeste dos EUA, a conquista do Brasil
Central, sua integração à economia e sociedade nacionais, é afirmada como guerra
contra a barbárie, a ser vencida com as armas do progresso e da ciência, em nome da
civilização.
GALVÃO SOBRINHO, Carlos Roberto (UNICAMP/YALE) Tucídides entre história
e teoria: evento, agência e mudança social. Este trabalho tem por objetivo discutir a
noção de agência histórica e mudança social em Tucídides. Em 1.22.4, Tucídides propôe
Qua a história é útil poque os eventos do futuro terão semelhança aos do passado kata
to anthropinon. A chave para compreensão desta passagem depende do significado de
to anthropinon. O termo implica uma dimensão imutável do comportamento humano
e é comumente entendido como referência à "natureza" ou à "condição" humana.
Segundo esta interpretação, a natureza humana, imutável, seria, para Tucídides, o
condicionante do processo histórico. Porém, como este trabalho procura mostrar,
Tucídides deixa claro que a natureza humana não determina o resultado das ações;
tyche (o paralogos, etc.) desempenha um papel preponderante e imprevisível no
processo histórico. Focalizando uma série de exemplos ilustrativos, busca-se então
entender como Tucídides trabalha com este aparente paradoxo; estabelece relações de
causalidade histórica; e contrói explicações para mudança social. Por fim, propõe-se
uma nova leitura para to anthropinon, que tem implicações importantes para a
interpretação da obra tucidideana. (MR)
GALVÃO SOBRINHO, Carlos Roberto (UNICAMP-YALE). "Continuidade ou
ruptura? Reflexões preliminares acerca do sítio urbano de Apollonia (Arsuf, Israel)
no final da Antigüidade". Mais do que nunca a questão da cidade antiga na Antigüidade
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Tardia suscita debate e controvérsia. Estudos recentes desmontaram por vez a tese de
um declínio urbano uniforme, pelo menos em termos de cultura material, especialmente
em regiões como a Palestina e o Norte da África. Pelo contrário, há indícios convincentes
de expansão econômica e crescimento, especialmente nos séculos IV e V. Entretanto,
o significado desta prosperidade aparente para a organização social e econômica do
Mediterrâneo como um todo e mesmo de uma determinada região permanece obscuro.
Parte do problema deve-se ao fato de ainda conhecermos pouco sobre a situação da
zona rural, as relações entre campo e cidade, e o destino das pequenas comunidades.
Este trabalho tem o duplo propósito de (1) tecer considerações sobre a transformação
da paisagem urbana no sítio romano e bizantino de Apollonia, Israel, no final da
Antigüidade à luz das descobertas recentes realizadas por pesquisadores brasileiros e
israelenses; e (2), traçando paralelos com outros sítios, discutir brevemente o problema
da "cidade pequena" em suas dimensões sociais e econômicas, durante a passagem da
Antigüidade para o período bizantino.
GALVÃO, Viviane. Aspectos da morte no Recife do século XVIlI. O estudo da morte
e das práticas funerárias católicas no Brasil colonial, quando inserido no contexto
mais amplo da sociedade, se investe de interesse para o entendimento da história do
período. Nossa comunicação de deterá no estudo da morte, no Recife do século XVIII.
Através da análise das Ordenações Filipinas, das Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia, de Compromissos de Irmandades e de vasta correspondência
do Conselho Ultramarino, pretendemos abordar aspectos diversos do tema,
relacionando-o com as condições de vida da sociedade colonial
GAMA, João Ribeiro.(Zito). Canudos hoje: a seca. O município de Canudos está
localizado a 415 Km de Salvador, na região nordeste da Bahia, e possui pouco mais de
18.000 habitantes, dos quais cerca de 10.000 na sede, e o restante distribuído nos seus
2.979 km2. Criado em 25 de fevereiro de 1985, continua sem conhecer o asfalto, que
mesmo após as rememorações dos 100 anos da destruição do sonho do Belo Monte, só
alcançou o distrito de Bendengó, que dista pouco mais de 20 km resistentes ao contato
com o mundo moderno. Após a longa estiagem que vem sofrendo a região, a sua
referência maior, o açude de Cocorobó que afogou as antigas cidades de CANUDOS
e Belo Monte, encontra-se hoje com apenas 16 % da sua capacidade total, o que
representa aproximadamente 39 milhões de m2 do seu potencial, de 245 milhões de
m2, prenunciando, nos próximos três meses, a falência total do seu potencial de irrigação
se não "fizer água" antes. É a seca retornando, mais uma vez, ao Sertão nordestino.
GANDELMAN, Luciana. O abrigo e a circunscrição espacial dos corpos: o
Recolhimento de mulheres da Santa Casa da Misericórdia. O prédio da Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro era localizado na freguesia de Santa Luzia, no atual
centro da cidade, em local próximo ao porto e privilegiado em trânsito de pessoas e
mercadorias dentro do Rio de Janeiro. Foi neste local que, em 1739 a Mesa da
Misericórdia deu início a construção de um prédio, localizado entre o seu hospital e a
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Igreja de Nossa Senhora do Bonsucesso, que no ano seguinte passaria a servir como
um recolhimento de mulheres. O objetivo desta comunicação é discutir como esses
homens pensaram este espaço e os corpos que deveriam ocupá-lo e como este espaço
estava situado em relação a cidade do Rio de Janeiro em fins do século XVIII e início
do XIX.
GARBINATTO, Valeska (PPG-UFGRS - Mestranda). O ensino de história e museus:
difícies relações. A existência de dois Grupos de Trabalhos - GT Ensino de História e
GT Acervos, ambos vinculados à ANPUH, nos quais se encontram congregados,
respectivamente, profissionais das áreas de ensino e da preservação de bens culturais,
e devido a minha participação em ambos; foi possível perceber um conjunto de
preocupações e questionamentos comuns às duas áreas: dificuldades relativas a falta
de incentivo; condições de trabalho precárias; má remuneração de profissionais; a
distância entre a sala de aula de aula de história e as "Casas da Memória" (e a
problemática da preservação/construção da Memória, do esquecimento e da Identidade
Nacional); a precariedade dos recursos e técnicas didáticas que tornem a aula de história
um ambiente rico para professores e alunos. Tendo em mente esta realidade tão árida,
sabendo da necessidade urgente de transformá-Ia e do contexto social e político em
que atualmente nos encontramos, foi pensada uma maneira de entrar em contato com
os professores e seus alunos, através de um questionário padrão distribuído junto às
escolas de 1° e 2° graus (rede pública e privada) para mapear as relações que se
constróem entre os profissionais de ensino de história e as "Casas da Memória", quais
são as maiores dificuldades quando o tema é a preservação do patrimônio histórico,
como se constróem os conceitos de tempo, memória, objeto/documento/fonte histórico,
as imagens que os professores constróem a cerca dos museus (e repassam aos alunos).
GARBINATTO, Valeska. O museu como espaço de construção de discursos sobre
memória e identidade: Museu de Porto Alegre (1989-1996). O foco de análise do
trabalho centra-se no Museu Joaquim José Felizardo, Museu de Porto Alegre, que tem
por sede o Solar Lopo Gonçalves, localizado no Bairro Cidade Baixa. A instituição
vincula-se diretamente a Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre e as políticas
culturais e orçamentarias por esta desenvolvidas. A elaboração deste trabalho pretende
a melhor compreensão do tema: Museu, Memória e Identidade; e as relações por este
desencadeadas. De maneira ampla: como o museu (enquanto instituição) pode a vir a
constituir-se como espaço para a construção de um (ou vários) discursos sobre memória
e identidade (política, social, cultural etc.). De maneira específica: como o Museu de
Porto Alegre, museu histórico de uma cidade, se caracteriza como espaço de discussão
e expressão das múltiplas memórias e identidades dos segmentos sociais que compõem
a sociedade porto-alegrense. No caso em questão, o decreto que cria o Museu de Porto
Alegre deixa bem marcada a intenção de se narrar a totalidade histórica da cidade,
através de algumas estratégias de atuação junto a comunidade. Que estratégias são
estas, como são aplicadas pela equipe do museu e capturadas pelo público visitante, e
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como a partir disso é construída a Memória da Cidade e as múltiplas Identidades de
seus segmentos sociais; fazem parte dos questionamentos que o presente trabalho se
propõem a discutir.
GARCIA, Liliana Bueno dos Reis. Dos sertões do Morro Azul a Rio Claro: O sentido
da sua história - Século XVIII a 1930. A idéia que norteia esse trabalho surgiu de um
longo processo de pesquisa, sobre a história da cidade de Rio Claro, situada no interior
do Estado de São Paulo, tendo em vista que a historiografia local vem reproduzindo ao
longo dos anos, a interpretação de cronistas e memorialistas, privilegiando fatos, sem
buscar as suas conexões, deixando de lado, as diversidades locais e regionais. Portanto,
este trabalho. tem como objetivo, resgatar a dinâmica sócio-econômica de ocupação
da região tomando como referencial cronológico, os princípios do século XVIII até a
década de 1930. Esse processo inicia-se quando a região torna-se uma passagem rumo
ao sertão do Morro Azul, até então desconhecido, sendo que o efetivo povoamento só
vai se dar com a expansão das fazendas de criação de gado, com o desenvolvimento
da lavoura cana vieira e com o avanço da cultura cafeeira que vai ser o principal
agente responsável pelo intenso povoamento dessas terras até então pouco habitadas.
Dado portanto a importância desse processo de ocupação e, da forma descontínua
como ele se apresenta, faz-se necessário regatá-lo histórica, social e econômicamente,
procurando inserí-lo no contexto da Província e do Estado de São Paulo, à fim de
entender suas características e suas peculiaridades, assim como os agentes que atuaram
na construção do cotidiano da cidade.de Rio Claro, buscando o sentido de seus
significados e de sua história.
GARCIA, Romyr Conde. Os descaminhos dos reais direitos: o contrabando na
fronteira das capitanias do Rio de Janeiro e Minas Gerais no final do século XVIII
(1770-1790). A divisa das capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro sempre foi para
Coroa Portuguesa uma região de contrabando e descaminhos do ouro, daí a necessidade
de estabelecer registros e tropas moveis para combater os extraviadores e todo tipo de
"facínora". Por outro lado, e pelos mesmos motivos, esta região fronteiriça permitiu o
estabelecimento de pequenos povoados, com uma população marginal que vivia da
.prestação de serviços às tropas, da agricultura de subsistência e, eventualmente, do
próprio contrabando. Em meados da década 1750 foi descoberto ouro e pedras preciosas
no que é hoje centro norte fluminense (Nova Friburgo e Cantagalo). Devido a sua
proximidade com o litoral, a Coroa vedou a entrada do "Novo Descoberto" e mandou
destruir todas as casas próximas a "entrada da serra". Durante trinta anos essa região
fronteiriça tornou-se uma terra de ninguém, permitindo o estabelecimento ilegal de
alguns garimpos, sendo que o mais famoso foi o do "Mão de Luva".Esse garimpo deu
novo impulso na região, interligando por novos descaminhos a Capitania de Minas e o
litoral, e criando mais uma entre as muitas redes de contrabandistas que, para a Coroa
Portuguesa, infestavam a capital do Vice Reino do Brasil. O objetivo da comunicação
é resgatar a vida dos colonos na divisa das capitanias e reconstruir os descaminhos que
iniciaram o desbravamento da Serra do Mar.
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GARCIA, Romyr Conde. Vilas e fronteiras esquecidas: uma discussão sobre a
fundação de uma vila em Mato Grosso no século XVII/ (1770-1780). Nas instruções
que recebeu D'el Rei no ano de 1770, Luís de Albuquerque de Melo e Cáceres foi
orientado que a melhor forma de defender as fronteiras de extensa Capitania do Mato
Groso seria a fundação de fortes e de vilas. A tarefa do novo Capitão Geral não seria
nada fácil, pois, nesta época, Mato Grosso só possuía dois núcleos de povoamento,
Vila Bela e Cuiabá, o restante da capitania era dominado pela solidão do despovoamento,
quebrado apenas por algumas fazendas isoladas, destacamentos militares e aldeias de
índios nada confiáveis. Do lado espanhol da fronteira a situação era ainda pior, a vila
mais próxima era Santa Cruz de la Sierra, e as missões dos índios chiquitos estavam
praticamente desorientadas devido a extinção da Companhia de Jesus. Pelas ordens
que recebeu, o novo governador deveria fortificar a fronteira para um conflito com a
Espanha que era eminente, e para isso, teria de edificar fortes, fundar vilas e trazer
habitantes, principalmente para o Alto Paraguai, região de ligação entre Cuiabá e Vila
Bela. Como os índios da região eram hostis e o europeu raro, a única saída do Capitão
Geral foi justamente atrair os chiquitos. O objetivo da nossa comunicação vai ser
justamente discutir o projeto colonizador pombalino nas fronteiras do Império e a
conjuntura política européia do final do século XVIII, através da fundação de um
povoado no Mato Grosso: Vila Maria do Paraguai.
GARCIA, Tânia Costa. A arte de Carmem Miranda e os anos 30 na revista "O
Cruzeiro". A presente proposta de trabalho tem por objeto de análise a trajetória da
cantora-atriz Carmem Miranda, com vistas à abarcar o lugar (ou não lugar) das camadas
populares, no Brasil dos anos 30. O contexto histórico é o governo de Getúlio Vargas
e a legitimação de seu poder através de uma política populista, que se revela, de um
lado, numa aproximação com expressões da cultura popular (o teatro de revista e a
música popular) e de outro nas realizações do "Ministério Capanema" no sentido de
ditar o que deve ser o "nacional". A trajetória de Carmem Miranda não esta separada
dos acontecimentos políticos do país desse período, ao contrário, tem inicio no começo
da década, coincidindo não só com o governo de Getúlio, mas também com a
implantação do rádio no Brasil e o papel desse veículo na propagação de uma "cultura
nacional" e, ao mesmo tempo, de difusão de uma economia de mercado, ao vincular, a
partir de 1932, a publicidade à uma programação massiva. Para tanto analisaremos as
impressões a respeito do trabalho de Carmem, registradas pela revista "O Cruzeiro",
de 1930 a 1940, buscando enfocar as possíveis formas de apropriação e de significação
de sua arte pelo imaginário da época.
GASPARELLO, Arlette Medeiros. A "invenção da nação" no livro didático de
história. A primeira metade do nosso século, para a História do Brasil como experiência
histórica e disciplina escolar, apresenta-se duplamente significativa, marcada por dois
grandes movimentos que se articulam e complementam. Na virada do século, a
necessidade de construir uma imagem da nação e a redefinição de cidadania
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concretizou-se em ações que se interessaram com a educação e o ensino da nossa
história, com repercussões nos livros escolares. O outro movimento, que se processa a
partir da década de 30, tem também, neste momento histórico, o enfrentamento da
questão da identidade nacional como referencial básico do período, na perspectiva da
formação de uma consciência histórica nacional como projeto político de governo. A
compreensão deste movimento, no modo como se processou nos livros didáticos
constitui um referencial de análise importante do processo de constituição da disciplina
História, no contexto da formação do imaginário nacional. Torna-se relevante a análise
do significado dos livros escolares no processo de formação do saber histórico escolar
e no processo histórico e cultural de escolarização.
GATTI Jr, Décio. A história das instituições educacionais brasileira: um campo de
investigação promissor. Trata-se da comunicação das reflexões teóricas realizadas a
partir do percurso traçado em investigação coletiva no âmbito da História da Educação,
especificamente, na área da História das Instituições Educacionais, no período de 1994
a 1998. Nas últimas décadas, a pesquisa histórica passou por um intenso processo de
renovação teórico-metodológico, no qual vem sendo valorizado a utilização tanto dos
aportes teóricos quanto das evidências - fontes primárias, sendo que estas não se limitam
aos documentos escritos, mas abarcam fontes orais, iconográficas, etc. Nesse sentido,
a pesquisa histórico-educacional beneficiou-se desta renovação, pois sofisticou suas
ferramentas de trabalho e ampliou seu leque temático. Neste sentido há uma série de
procedimentos historio gráficos que vem se tornando comuns no trato dessas
instituições, estabelecendo, dessa forma, um paradigma interpretativo que tem
influenciado os jovens pesquisadores que selançam em pesquisas dessa natureza.
GATTI Jr, Décio. As instituições de educação superior do triângulo mineiro e alto
Paranaíba: primeira aproximações. Trata-se da comunicação dos primeiros resultados
de investigação no campo da Educação Superior. Nessa pesquisa, o olhar desenvolvido
é o sócio-histórico e está concentrado no exame da especificidade do processo de
gênese e na configuração atual das Instituições de Educação Superior que atendem a
população do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Diferentemente
de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da implantação dos processos de
escolarização nesta região do Brasil fez com que a Educação Superior só se desenvolvese em meados do Séc. XX. A região, porém, viveu o boom educacional do final dos
anos sessenta, com a implantação de diversas instituições privadas de Educação
Superior. Nos anos setenta foram implantadas duas instituições de Educação Superior
públ icas na região, a de Medicina, em Uberaba e a Universidade Federal de Uberlândia.
Apreender as mudanças sofridas por estas instituições e sua configuração atual são o
mote da investigação.
GATTI, Giseli Cristina do Vale. A escola estadual de Uberlândia e a formação de
elites dirigentes. Objetiva-se com essa comunicação apresentar os resultados alcançados
em investigação iniciada que visa apreender a especificidade do processo de formação
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escolar empreendida na Escola Estadual de Uberlândia, a partir de sua passagem a
instituição pública, em 1929, até meados dos anos sessenta. Para tanto, tem sido
necessária a construção de um acervo de depoimentos orais de professores, alunos e
diretores; a catalogação dos acervos iconográficos e a montagem de alguns inventários,
com dados seriados sobre o corpo docente e a clientela do período focalizado. A
realização de uma investigação dessa natureza atende a uma demanda existente dos
profissionais que, embora envolvidos e atuantes na escola, desconhecem sua história e
as funções que a escola exerceu no passado, fomentando uma expectativa crescente
em relação a esse conhecimento. Além disso, existe uma demanda oriunda dos cidadãos
da própria cidade, que necessitam tanto da construção e preservação de sua memória
quanto do entendimento dos processos que levaram a constituição e mesmo a
compreensão da cidade em que vivem. Os primeiros resultados apontam para a
construção de uma hipótese na qual a escola teve um papel importante na formação
dos quadros dirigentes da cidade, região e mesmo da nação, sendo dela que trataremos
especialmente.
GAUER, Rut.l Maria Chittó (PUC-RS) Na visão do Escrivão da Armada Portuguesa
o olhar do Civilizado sobre a Barbárie. A comunicação objetiva discutir o impacto do
contato com a "barbárie" sobre a possibilidade da sustentação da idéia de uma civilização
cosmopolita a partir da ocupação portuguesa no Brasil. Esse cosmopolitismo levou a
fundação de uma sociedade que vive na Iiminaridade onde os confrontos com uma
pluralidade de valores a pressiona em direção ao trânsito entre diferentes papéis,
representações. Tal fato conduz a uma fácil "contaminação" e "impregnação" de valores,
nem sempre aprovados. Na carta do escrivão da armada já insinua os germes desta
predisposição ao acolhimento do outro. Caminha pode ser considerado o primeiro
cronista da exótica terra dos papagaios, descrevendo suas impressões com graça e
gosto. Retratou o indígena como belo, puro e gentil. Sua primeira referência aos homens
da terra se dá, lançada a primeira âncora. A experiência portuguesa, ao enfrentar os
riscos no novo mundo, torna-se heróica não pelo risco material em si, mas por se
arriscar por um outro valor. A perda dos seus referenciais pela obtenção de valores
tidos como "menores" (diferenças) foi valorizada pelo grande gesto de se constituir
em um exemplo de valorizador de valores. Essa atitude demonstra um estar para "além
do bem e do mal". A análise sobre a estética do corpo das mulheres indígenas, feita por
Caminha, constituí-se em uma metáfora da espacialização das representações
portuguesas tiradas de fora da tradição histórica vivida na Europa da época.
GAUER, Ruth Maria Chittó (PUCIRS). "Documentos do século XVIll como base
para a análise da fronteira entre educação e ciência, objetiva a análise de dois
documentos históricos: o Compêndio histórico do estado da Universidade de Coimbra
(1771) e os Estatutos Pombalinos (1772). " A análise dessas fontes em dois planos, o
da diacronia e o da sincronia, possibilitou decodificar a visão de ciência que a
intelectualidade responsável pela escritura desses documentos possuía e, por outro
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lado, comparar essa visão às concepções de ciência deste final de século. Permitiu,
ainda, observar que a fronteira entre o campo de conhecimento da educação e da ciência
constitui-se em uma relação empática que interage de forma que a fronteira entre ambos
se aproxima de tal maneira, que os limites desaparecem. Objetiva-se ainda retomar
alguns pontos do Compêndio histórico e dos Estatutos, levando em conta a orientação
dada pelo Marquês de Pombal para a implantação da Reforma. Esses documentos
revelam a diferença entre a estrutura e o ensino da Universidade de Coimbra antes da
Reforma e após 1772. A intelectual idade responsável por tais documentos não vivia
num mundo à parte, como muitos por vezes gostam de pensar, mas partilhava um
mundo de ideais e de idéias comuns, encontradas no mundo iluminista europeu.
GEBRAN, Philomena. (USS) Modernidade e barbárie na América Latina: as
fronteiras do possível. A presente comunicação visa analisar o limite existente entre o
que se convencionou chamar de moderno na América latina e seu limite com a barbárie.
Em meu entender a modernidade em uma forma genérica tem início com um paradoxo
que concilia a expansão científica européia com a dominação dos povos latinoamericanos ou seja, a colonização, escravidão e dominação das Américas. Conciliando
também um antigo pensamento pagão e uma fé cristã intolerante com a alteridade
religiosa. Em outras palavras, os europeua nutriam extrema admiração, principalmente
estética, pelos gregos e romanos os quais consideravam pagãos porém, altamente
civilizados e desprezavam os nati vos americanos que consideravam bárbaros, selvagens
e idólatras. É nessa fronteira entre civilização e barbárie, desenvolvimento e atraso,
campo e cidade, dominadores e dominados, europeus e americanos que se forjou a
formação social da América Latina e o contraditório pensamento latino-americano.
GERMANO, lris Graciela (PPG/UFRGS.) O carnaval de rua e os afro-descendentes
em Porto Alegre: as décadas de 30 e 40 e os territórios da cidade. Desde o início do
século XX, o carnaval de rua de Porto Alegre vinha vivendo um processo de
popularização dos festejos. Nas décadas de 30 e 40, a população que estava antes
praticamente excluída dos desfiles nas ruas principais, apropria-se da festa imprimindolhe novos significados, que expressam outras formas de perceber e se relacionar com
a cidade e seus espaços. Através do estudo dos inúmeros blocos, cordões, clubes e
sociedades populares que surgem neste momento, em contraste ao distanciamento das
ruas e ao confinamento nos salões de sociedades carnavalescas da elite (ou de grupos
que assim queriam se caracterizar), podemos perceber diferentes construções simbólicas
feitas destes espaços pelos diversos segmentos sociais que compõe a cidade. Estas
representações diferenciadas da cidade, em um período que praticamente toda sociedade
local se envolvia no carnaval, exprimem as diferentes formas dos grupos se
posicionarem socialmente, estabelecerem laços, se identificarem em um espaço
geográfico que é comum, mas que é recortado por territórios simbólicos. Os territórios
que a pesquisa procura resgatar são aqueles que foram estabelecidos pelos descendentes
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de africanos, que a partir da década de 30 passaram a caracterizar os festejos de rua até
tomarem-se seus principais realizadores, passando a festa a adquirir significado especial
para esta população.
GERMINARI, Geyso Dongley. (UFPR) Uso de documentos em Estado de Arquivo
Particular no ensino de História no ensino fundamental. Em função das perspectivas
historiográficas mais recentes, sobretudo o conceito de fonte histórica, e das propostas
curriculares para o ensino fundamental hoje em discussão, o acervo documental existente
nos arquivos institucionais, dificulta desenvolver alguma atividade de ensino de história
local a partir das experiências das "pessoas comuns", pois, a memória dos diversos
grupos sociais não estão preservadas nestas instituições. Os arquivos públicos, os
privados e mesmo os memoriais particulares são geralmente guardiões das memórias
das elites. A intenção principal deste projeto é fornecer alternativas metodológicas
para os professores do ensino fundamental, do município de Pinhais -Pr trabalharem
o ensino de história, a partir de documentos que revelem as experiências vividas pelos
sujeitos da comunidade. Para o encaminhamento desta proposta aponta-se os
documentos que estão em estado de arquivo particular como alternativa. Estas fontes
podem ser encontradas no interior das casas, recluso na privacidade das gavetas, das
cômodas, nos grossos álbuns de família, nas anotações dos diários adolescentes ou
ainda esquecidos em úmidas dispensas, documentos que fazem parte da trajetória de
vida das pessoas. O projeto tem como objetivo, além do levantamento das fontes, a sua
classificação e produção de um texto sobre a utilização desse material no ensino
fundamental.
GESTEIRA, Heloisa Meireles (UFF). Da Liberdade dos Mares - Hugo Grotius: a
fronteira do Império. Este trabalho apresentará uma discussão do texto de Hugo Grotius,
Mare Liberum, publicado em 1609 na República das Províncias Unidas. Este texto é
um capítulo de uma obra maior que só foi descoberta em 1864, o Jure Praedae, sendo,
até então, apenas aquele capítulo conhecido devido a sua publicação ainda no início
do século XVII. A proposta central desta comunicação é mostrar como em Mare
Liberum podemos encontrar princípios que legitimam a expansão marítima neerlandesa
na primeira metade do século XVII, mesmo contra as expectativas Ibéricas na
manutenção do controle das rotas marítimas e das novas terras descobertas no início
da Época Moderna. A discussão do texto de Grotius remete a um debate importante
sobre a Soberania dos Estados Modernos, tema fundamental para os descobrimentos e
incorporação de novos territórios aos Estados europeus, pois, como veremos, ao discutir
o problema da jurisdição nas águas profundas, o que este autor coloca em questão é a
própria extensão da soberania dos Estados. limitando. desta forma. suas fronteiras.
GIL, Antonio Carlos Amador. Os mecanismos de constituição do espaço de soberania
nacional na Argentina a partir de ISIO. Esta comunicação tem como objetivo examinar
alguns aspectos que nos permitem pensar a nação e a identidade nacional do recém
criado estado "argentino". Sabemos que a construção da nação na América Latina e no
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caso específico da Argentina foi o resultado de um longo e sucessivo processo de
epifanias. No intuito de trazer novas luzes a este processo, analisamos diversos
documentos que nos permitem traçar os elementos que consideramos importantes na
conformação do Estado e da nação, ou seja, as definições de um espaço de soberania
nacional e de um espaço de representação política, aliadas a um conjunto de elementos
que permitem o surgimento de um sentimento de pertencimento coletivo a uma
comunidade abstrata. Houve até há bem pouco tempo na historiografia argentina, a
tendência de considerar o período anterior a 1880 como um período em que ainda não
teriam surgido as condições para o desenvolvimento da nação argentina. Este trabalho
tenta pensar os mecanismos de sedimentação da idéia de nação no período inicial após
o movimento de maio até a não aceitação da constituição elaborada em 1826.
GILL, Lorena Almeida. (UFPel) "Clienteltchiks ": os judeus da prestação de Pelotas
(RS) 1920- 1945. Desde o ano de 1920, em torno de cem famílias judias passaram a
residir em Pelotas. Na maior parte dos casos, estes imigrantes, de origem principalmente
russa e polonesa, haviam passado pelas colônias dePhilippson ou Quatro Irmãos (RS),
quando não tinham estado anteriormente nas colônias argentinas da JCA (Jewish
Colonization Association). Aqui fundaram associações representativas, cooperativas
de crédito, uma escola, bibliotecas, sinagogas, um cemitério. Viveram os primeiros
tempos vendendo a prestações, em bairros periféricos. Já estabelecidos, possuíram
lojas de tecidos ou de móveis, pequenas fábricas e indústrias. Seus filhos foram médicos,
advogados, magistrados, buscando exercer funções que lhes proporcionassem prestígio
social. Apesar de constituírem um grupo pequeno, estando assimilados e integrados à
sociedade mais ampla, permaneceram com sua identidade cultural e religiosa distinta,
marcas de diferenciação étnica. Para a conservação da identidade judaica, no entanto,
a religião não se colocou como a questão fundamental, ao contrário do que ocorre na
grande maior parte desses processos. Se definirmos os judeus apenas através da religião,
estaremos deixando de lado um segmento de pessoas que se vinculam a um judaísmo
laico. A cultura, enquanto tradição, foi o ponto de união entre pessoas muitas vezes
com origens e vi vências diferenciadas.
GINZBURG, Jaime (UFSM). Malandragem e direitos humanos: imagens de escravos
em José de Alencar e Machado de Assis. Este estudo pretende comparar as
representações de escravos negros apresentadas em O demônio familiar, de José de
Alencar, e Pai contra mãe, de Machado de Assis. Na peça de Alencar, o escravo Pedro
é apresentado com traços de malandro (conforme Dialética da malandragem, de
Antonio Candido), mentindo e dissimulando de acordo com os próprios interesses, e
sua libertação é representada como um dano à sua vida. No conto de Machado de
Assis, a escrava fugida, grávida, perseguida por um homem, é levada a perder a criança
em razão de sua captura. Pai contra mãe expõe a condição de escravo como vulnerável,
e sujeita à violência e à repressão. À luz de ensaios como Casa grande e senzala, de
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Gilberto Freyre, a leitura desses textos ajuda a refletir a respeito das perspectivas sociais
e ideológicas com referência às quais é formulado o estatuto do escravo no Brasil, no
século XIX.
GIOVANAZ, Marlise Maria. Mário de Andrade: ativista da preservação do
patrimônio nacional. A criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), representa a primeira iniciativa de preservação patrimonial ocorrida em
nosso país, em 1937. A trajetória do SPHAN nos possibilita reconstruir não só um
projeto de preservação da memória nacional, mas também, subliminarmente, os projetos
vencidos em cada momento, a idéia de História Nacional que se tentava propagar, os
profissionais envolvidos no projeto de preservação e também o que era argumentado
para legitimar um bem como passível de preservação. Em tomo deste projeto foram
reunidos intelectuais representativos, que cooptados pelo então Ministro da Educação
e Saúde Gustavo Capanema, encarregaram-se de criar uma política cultural efetiva
para a Nação. O anteprojeto que versava sobre o patrimônio histórico e artístico ficou
a cargo do múltiplo, escritor, poeta, ensaísta, músico e aprendiz de etnógrafo, o
modernista Mário de Andrade. Neste ensaio pretendo debruçar-me sobre este
anteprojeto escrito por Mário de Andrade, observar em que medida este é assumido na
criação do SPHAN, nas relações estabelecidas por este com a instituição e nas
implicações que tiveram os ideais a respeito de uma cultura brasileira e de uma
identidade nacional defendidos por Mário nesta instituição.
GIRON, Loraine Slomp. Construíndo a História: experiências de estágio. Partindo
do pressuposto que a história é um conhecimento em construção e que também são
construções as leis de diretrizes e bases da educação e os curriculos que delas decorrem,
os cursos de histórias e as disciplinas que os compõem também são construídas ao
longo do tempo. Os estágios do cursos de história tem sido laboratórios de experiências
de ensino,que variam de acordo com as leis e as circunstâncias históricas.Os estágios
em sua forma atual constituem meios de ligação entre o ensino superior e o
fundamental e médio. Ligação tênue e fugidía na qual os estagiários são responsáveis
pela socialização do ensino e da pesquisa universitárias para os professores e alunos
do sistema de ensino. Os estagiários são divulgadores de novas tendências históricas
e responsáveis pela imagem pública da instituição a qual pertencem. Realizam a mais
completa de forma extensão que uma universidade pode oferecer à comunidade na
qual está inserida. Relatar as várias formas possíveis de levar os alunos a conhecer a
realidade sobre a qual vão atuar constitui o objeto da presente comunicação.
GITAHY, Maria Lucia Caira (FAU/USP). O laboratório de ensaios de materiais da
escola politécnica e a divulgação de um método prático para o traço nas obras de
São Paulo, 1926-1934. Os processos que levaram à constituição do assim chamado
"complexo cafeeiro" no Brasil na segunda metade do século XIX são contemporâneos
à difusão mundial do uso de concreto. No caso de São Paulo, é muito relevante a
fundação da Escola Politécnica (1893), onde é organizado o Gabinete de Resistência
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dos Materiais (1899), locus em que ocorre transferência de tecnologia e em que
institucionaliza-se a pesquisa tecnológica voltada para as necessidades da indústria da
construção em uma cidade em vertiginosa processo de urbanização. Durante a década
de 1920, na cidade de São Paulo, aceleram-se os processos de di versificação e integração
industrial. O papel das atividades ligadas à urbanização é crucial para estes processos.
Este contexto traz novos desafios ao Gabinete, que sofre uma completa reestruturação:
atinge maior autonomia e transforma-se no famoso L.E.M., que lança-se à pesquisa
tecnológica até 1934, quando através de uma reformulação dará origem ao 1.T.p.
(Instituto de Pesquisa Tecnológica).
GITAHY, Maria Lucia Caira (FAU/USP). Problemas concretos (na história de uma
tecnologia). São Paulo, só falta concretar o céu. Concreto, carne e osso de nossas
cidades. Concreto, área em que o Brasil realizou inovações tecnológicas no plano
internacional. Concreto, linguagem insubstituível da Arquitetura Moderna. O aqui e o
agora colocam os problemas, cabe ao historiador pesquisá-los. Pesquisa história, esta
define-se na encruzilhada de muitos (des)caminhos. História Social, tem por objeto o
estudo de uma tecnologia específica, a do concreto, em um período e lugar definidos,
São Paulo da primeira metade do século XX, cidade em vertiginosa urbanização. Período
e lugar de consolidação de uma indústria da construção civil. História, História da
Ciência, da Técnica e da Tecnologia serão discutidas aqui no contexto de uma pesquisa
específica e de seus problemas metodológicos, seus desafios teóricos e empíricos.
GLEZER, Raquel (USPIFFLCHlDH) Perfil do professor de História: aformação
tradicional e os impasses atuais. O objetivo desta comunicação coordenada é a
apresentação e discussão dos perfis profissionais dos professores de História e suas
práticas em perspectivas complementares: a questão da formação acadêmica e teórica,
as transformações do campo e a dos professores em exercício na rede estadual de
educação no ensino fundamental, na região sul da cidade de São Paulo. Ela é decorrente
das atividades das participantes no Programa de Educação Continuada/PEC-FE/USPPOLO 2 (1997/1998) e das questões decorrentes da prática e do confronto entre teoria
e empiria. Iniciamos com a apresentação da formação do perfil tradicional do professor
de História a partir da institucionalização da disciplina no século XIX na França, a
transposição para o Brasil, a formação nas Faculdades de Filosofia, os embates contra
os leigos e não - especialistas até o momento atual, de conflitos entre formação
tradicional, a prática em sala de aula e as expectativas no ensino de História no momento
atual.
GLEZER, Raquel (USP) . Os formadores da nação: as "populações marginais".
Um dos problemas articuladores da História do Brasil, desde que o Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro realizou o concurso destinado a definir como se deveria escrever
a História do Brasil, tendo vencido a proposta de KarJ Von Martius, tem sido a questão
dos formadores da nação, melhor dizendo, das raças formadoras: branca (portugueses),
indígena, negra. No último quartel do século XIX e no início do XX ocorreram diversas
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discussões científicas sobre a população nacional, que giraram em torno das questões
raciais e eugênicas. Os livros de história mantiveram a estrutura definida no século
passado, especialmente os livros destinados ao consumo escolar, mantida até nossos
dias. Contudo, o processo migratório trouxe novos elementos que se inseriram no
componente populacional, através de processos de homogeinização cultural e
assimilação étnica. Neste texto estudamos como na década de 40, um historiador paulista
propôs solução para a questão das "populações marginais", os perigosos descendentes
dos imigrantes, que ainda compunham parte preponderante da população no Estado
de São Paulo. (MR)
GOÉS, E da Maria. A grande imprensa como fonte de pesquisa: As novas abordagens
e o fim das fronteiras entre diferentes linguagens. Utilizando a grande imprensa como
fonte de pesquisa, transitamos obrigatoriamente pela via da intertextualidade, ou seja,
buscamos relacionar sempre a foto (ou as fotos), sua legenda e o texto escrito ao qual
ele se vincula. A ênfase nas fotografia se explica pela atenção prioritária que ela recebe
da maioria dos leitores, além da atenção exclusiva de alguns. Sem perder de vista o
papel fundamental desempenhado pelo discurso gráfico, enquanto ordenador da leitura,
desenvolvemos uma estratégia específica para análise das imagens, com base na
abordagem semiótica proposta por Martine Joly (1996), entendida como "modo de
produção de sentido". Consideramos as coberturas dos jornais Folha de S. Paulo e O
Estado de S. Paulo sobre os saques e quebra-quebras ocorridos em São Paulo, no ano
de 1983, como espaços privilegiados para aplicação dessa metodologia.
GOMES, Aguinaldo Rodrigues (Mestrando - UNESP-SP; Mestrando em Educação/
UFU-MG) O Candomblé e a tênue fronteira entre masculino e feminino. Existe no
campo da religião um debate que revela uma disputa constante entre homens e mulheres
pelo lugar do poder. No Judaísmo e no catolicismo o poder é patriarcal, no candomblé
segundo alguns estudiosos, o poder é próprio de um matriarcado. Nesta exposição
procuraremos mostrar algumas particularides das religiões africanas no se refere à sua
mitologia e as construções de gênero presente em sua dinâmica interior.
GOMES, Aguinaldo Rodrigues. (Mestrando em História Social da Cultura/UNESPSP; Mestrando em EducaçãoIUFU-MG) "A Crônica Carioca e as Representações da
Belle Epoque Tropical". Pretendemos apresentar a crônica, considerada um gênero
menor no interior da literatura, como um importante documento histórico para o resgate
de determinados períodos históricos. Neste sentido, buscaremos retomar as crônicas
cariocas para analisar as diversas representações da Belle Epoque Tropical.
GOMES, Aguinaldo Rodrigues. (Mestrando UNESP-SP; Mestrando em Educação/
UFU-MG) "João do Rio, um cronista popular em meio aos limites da modem idade "
Nos propomos nesta pesquisa a discutir, por meio das crônicas de João do Rio, o
processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro ocorrido nos primeiros anos do
século xx. Para isso utilizaremos a obra "A Alma Encantadora das Ruas", onde o
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autor, através de crônicas escritas no período de 1904 a 1907, nos mostras as sombras
do Rio ou seja como as reformas urbanas realizadas por Pereira Passos ocasionaram a
exclusão de vários sujeitos que foram enfocados na obra de João do Rio.
GOMES, Ana Lúcia de Abreu. Arte e Fotografia no Segundo Reinado. Todo o
século XIX foi fértil na produção de imagens que procuravam redescobrir o Novo
Mundo, a partir de então aberto a todos os viajantes de qualquer nacionalidade. Se
desde o final do século XVIII e o início do XIX, viajantes quer em expedições científicas
ou não, procuram, através da arte, traçar este espaço físico e social da forma a mais
fidedigna possível, a fotografia na segunda metade do Oitocentos será dela sua herdeira.
Isto porque a fotografia, em seus primórdios, representou a culminância de um processo
que compreendia a arte como mimesis, como cópia da realidade. Neste sentido,
gostaríamos de compreender a fotografia como uma técnica que, no século XIX, ao
tomar de empréstimo um certo olhar da pintura de paisagens, representou a culminância
de um processo de busca do homem para retratar de forma a mais fidedigna a realidade
que o cercava.
GOMES, Ana Lúcia de Abreu. "As Fotografias da Coleção do Imperador: técnica
registrando outras modernidades". Os registros fotográficos da Coleção do Imperador
nos trazem uma imagem de um Império Brasileiro que procurava se modernizar.
Inclusive pela escolha do suporte material destes registros: a fotografia. Nosso objetivo
nesta comunicação é o de debater as tensões em torno desta modernização,
principalmente no que se refere ao mal-estar gerado pela presença da escravidão,
considerada em empecilho não só para a realização deste processo de modernização,
mas também, para uma questão que lhe era anterior: o estabelecimento de uma
civilização nos trópicos.
GOMES, Angela da Castro Gomes - UFF/RJ Batalhas da memória os usos da
história oral lia historiografia.
GOMES, Angela de Castro (LABHOI-UFF/ CPDOC- FGV)./migração e imigrantes
110 Rio de Jalleiro: usos de documentação oral e visual. A pequena Itália de Niterói:
uma cidade, muitas famílias. A comunicação tem como meta apresentar os resultados
preliminares de uma pesquisa intitulada «A pequena Itália de Niterói: história e memória
de uma comunidade italiana», desenvolvida durante o último ano no Laboratório de
História Oral e Iconografia do Departamento de História da UFF. O objetivo do projeto
é trabalhar com a história da memória de uma comunidade de imigrantes italianos,
predominantemente oriundos da Calábria e chegados a Niterói no imediato pós- segunda
guerra. As fontes principais são os depoimentos orais de membros desse grupo, ladeados
de documentação escrita e visual, em grande parte também fornecida por eles mesmos.
A estratégia utilizada foi partir de duas instituições, o Clube Italiano e a Associação
Beneficente Italiana, a partir das quais o perfil da comunidade e a escolha dos depoentes
foi sendo desenhada. Vale ressaltar que, paradoxalmente, são poucos os estudos sobre
imigração de italianos no Rio de Janeiro e são quase inexistentes os estudos de caso
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como o que aqui se apresenta. Além disso, a pesquisa se qualifica por algumas
características do grupo investigado, que permite um mergulho na história da cidade,
especialmente em alguns aspectos referentes à organização da solidariedade familiar,
do trabalho e da vida cultural. Finalmente, o projeto é fruto do trabalho de professores
e alunos, num bem sucedido experimento de ensino e pesquisa na universidade.(MR)
GOMES, Cleusa. O corpo da nação: representações de gênero no discurso médico
eugenista na década de 20-30 no Brasil. Um grupo heterogêneo de intelectuais no
início deste século, imbuídos de uma crença positivista na ciência e no progresso,
assume a responsabilidade de guiar a nação rumo à civilização. Estes intelectuais,
portadores de um saber técnico e especializado, acreditavam no poder de regenerar a
população dos vícios de origem (escravidão) para entrar em sintonia com o mundo
europeu civilizado. Neste contexto é que a intervenção política destes intelectuais
direciona-se para a ciência do aperfeiçoamento da raça, a eugenia. Assim, temas como
a diferença de raça, gênero e classe tornaram-se alvo das múltiplas representações,
sendo que a diferença de gênero tornou-se uma das questões centrais para o discurso
eugenista, já que era pela reprodução sexual que se daria o depuramento da raça.
Objetiva-se nesta investigação histórica compreender a inserção e a função da questão
sexual no interior do discurso eugenista, tendo como principal objetivo analisar as
representações de gênero construídas a partir de um tema central para este discurso,
que é o casamento eugênico.
GOMES, Edvânia Tôrres Exercícios de compreensão de paisagens culturais.
GOMES, Edvânia. (UFPE) De "Aguirre" às 'formigas verdes" - Homens e
Natureza, uma história De Fronteiras. Nos estudos das relações Sociedade-Natureza,
as fronteiras ocupam lugar de destaque. Com efeito, constituem recortes de espaços/
tempos reveladores dos encontros entre a civilização ocidental e as outras. O
privilegiamento deste eixo ilumina as diferenças de concepções básicas da relação
Homem/Natureza, inclusive na dimensão HomemIHomem. O exercício de revisitar as
construções humanas sob esta perspectiva, revela vasto elenco de matrizes. Possibilita
assim novos caminhos de abordagem da questão ambiental, tão premente atualmente,
inspirando novas práticas. No contexto da "novelha" globalização e da trama
multicultural, esta necessidade urge, como vimos constatando na prática do ensino/
pesquisa em Estudos Ambientais. Para tal propósito, impõe-se a adoção de perspectivas
multidisciplinares, apostando na dinâmica de apreensão dessa realidade, despojandose os grilhões comtianos. A fronteira móvel de permanências e inovações reivindica,
pois, no seu tratamento a utilização de arsenais diversos: geográficos, históricos,
antropológicos e, finalmente mas não por último, filosóficos.
GOMES, Francisco José Silva Fronteiras e cotolicismo no Brasil: evangelização e
crise da cirstandade.
GOMES, Francisco José Silva Nas/ronteiras do além: concepções de orte e costumes
fúnebres no Brasil colonial.
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GOMES, Francisco José Silva Tensões na cristandade medieval.
GOMES, Heloísa Toller. Nasfronteiras da negritude e da nacionalidade: Luiz Gama
e W. E. B. Du Bois. Este trabalho estabelece aproximações entre a atuação política e
cultural de W. E. B. Du Bois (1868-1963), nos Estados Unidos egressos da Guerra
Civil, e Luiz Gama (1830-1882), no Brasil monárquico e escravista do século XIX. A
trajetória dos dois líderes negros se assemelha na coragem e no radicalismo com que
ambos militaram em prol dos direitos de cidadania do negro, e na atualidade de seus
respectivos discursos. Estes, cruzando e questionando fronteiras raciais, sociais e
nacionais da época em que viveram seus autores, antecipam questões candentes e nada
resolvidas neste nosso mundo globalizado de final de milênio. Ao situarmos Luiz
Gama e Du Bois em seu tempo e país, interessa-nos principalmente discutir a
pertinências de retomar o estudo desses dois grandes escritores negros, a partir de um
enfoque interdisciplinar e comparativo que contribua para um melhor entendimento
do jogo de forças em que se inseriu a forte marca de sua presença. (MR)
GOMES, Nilma Lino . Releitura de Gilberto Freyre e do mito da democracia racial.
Propomos uma análise antropológica das obras "Casa-Grande & Senzala" e 'Sobrados
e Mocambos" de Gilberto Freyre, através da releitura do mito da democracia racial
construído a partir da década de 30. Pretendemos também uma discussão dos conceitos
de raça e etnia e como esses mesmos conceitos foram reelaborados e reestruturados
politicamente no Brasil Contemporâneo.
GOMIDE, Cristina Helou (UFG ) "Da cidade de Goiás a Goiânia - a transferência
dos poderes. " A transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia no estado de
Goiás na década de 1930 foi, além dos anseios regionais, uma expressão política
nacional de interiorização implementada pelo governo Getúlio Vargas. Com a
construção da nova capital, a anterior representante política do estado emergiu num
"vazio". Durante os primeiros anos que sucederam a mudança, a reação mais eficaz
para os moradores, parecia ser inclusive, a construção de novas casas - na intenção de
demonstrar sua capacidade de crescimento. Entretanto, dentre da política do Estado
Novo, Goiânia se sobressaía e ganhava a cada dia um importância maior. Foi no
governo de Eurico Gaspar Dutra - um intermediário entre os governos de Vargas - que
se pode perceber a negação à ditadura, tomando rumos contrários à mesma. Nesse
sentido, a política do governo J.K., vinda após o segundo governo Vargas, foi a abertura
aos capitais internacionais. A cidade de Goiás nesse mesmo período via-se num processo
de tombamento de alguns prédios históricos. Pensando no referido processo,
pesquisamos fontes impressas de jornais do período e fontes orais recentemente obtidas
neles procurando as representações de moradores da antiga capital e moradores de
Goiânia acerca desse momento da história do estado de Goiás. A política, que
anteriormente retirou da cidade de Goiás o posto de sede do poder, utilizou-se do seu
espaço de construção repleto de traços coloniais, para conduzi-la aos caminhos do
patrimônio históricos.
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GONÇALVES NETO, Wenceslau. A Modernização do campo: crédito rural e
reforma agrária nos jornais de Uberlândia, MG, 1972-1977. Este trabalho objetiva
analisar o processo de implementação, desenvolvimento e crise da política de crédito
rural na região do Triângulo Mineiro, nos anos de 1972-1977, articulando essa temática
com a discussão travada em tomo da reforma agrária, no período. As fontes documentais
utilizadas nessa pesquisa são dois jornais de Uberlândia: "Tribuna de Minas" e "Correio
de Uberlândia". No início dos anos 60, havia um debate acerca da proposta de reforma
agrária, reivindicada por alguns setores da sociedade e, ao mesmo tempo, outros
segmentos mais conservadores defendiam a implantação de um projeto de modernização
do campo. Reestruturar o setor agrário representava uma prioridade para o êxito da
modernização do conjunto da economia brasileira. A partir do golpe de 1964 e, com a
institucionalização do crédito agrícola em 1965, promoveu-se a introdução de novas
tecnologias no agro nacional, visando, sobretudo, o aumento da produção e da
produtividade. A política creditícia foi o principal combustível do projeto modernizador,
pois destinou-se um grande volume de verbas para o financiamento das atividades
rurais. O aumento dos investimentos voltados para o crédito intensificou-se desde
1967, mantendo-se constante até 75 e decaindo a partir de 76. Deve-se enfatizar que o
crescimento foi negativo apenas no final da década de 70. Essas questões são destacadas
pelos jornais pesquisados, ou seja, o processo de expansão e a crise do crédito rural
desde 1976 e, principalmente, 1977 são enfatizadas por uma série de matérias. No ano
de 77, retoma-se a discussão sobre a necessidade da reforma agrária, evitada durante o
período analisado.
GONÇALVES NETO, Wenceslau. A trajetória da terra: Planejamento, agroindústria
e reforma agrária nos anos 60. Os primeiros anos da década de 60 são marcados pelo
debate em tomo da questão agrária brasileira, que havia se acirrado ao final dos anos
50. Basicamente, duas vertentes se projetam: a que propõe a reforma agrária como
solução para o problema fundiário e para o desenvolvimento nacional; e a que propugna
a modernização do agro, integrando-o e adequando-o às demandas da nova sociedade
em formação. Além dos textos acadêmicos e jornalísticos, esta discussão pode ser
encontrada também no interior dos diversos planos de governo editados no correr da
década: Plano Trienal, Programa de Ação Econômica do Governo, Programa Estratégico
de Desenvolvimento, Metas e Bases para a Ação de Governo e I Plano Nacional de
Desenvolvimento. Percebe-se que, a partir do movimento político-militar de 1964,
impõe-se a opção pela modernização do rural, promovendo-se a implantação do
chamado complexo agroindustrial brasileiro, descartando-se completamente a
alternativa de reforma agrária. As consequências relacionam-se ao massivo êxodo rural
dos anos 60, que transformou o Brasil em país urbano, à incorporação de moderna
tecnologia por parcelas dos agricultores, a partir das facilidades proporcionadas pelo
Sistema Nacional de Crédito Rural, criado em 1965, levando a uma modernização
profundamente desigual do campo brasileiro.
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GONÇALVES, Ana Teresa Marques (UFG) Ação política e propaganda dentro das
fronteiras do Império Romano. O objetivo deste trabalho é analisar a possibilidade de
utilização do conceito de propaganda, para o estudo das práticas de construção de
imagens dos imperadores romanos. Partimos do pressuposto de que para se manterem
no poder, os governantes imperiais, como Septímio Severo e Caracala, imperadores da
Dinastia dos Severos, se utilizaram tanto de ações militares violentas, quanto da
distribuição de benesses, da cooptação de segmentos sociais, e da construção de
representações simbólicas de caráter propagandístico.
GONÇALVES, Ana Teresa Marques (UFGO). Escravidão e representação do poder
imperial em tácito a construção da imagem do outro: Romanos e Germanos nas
fronteiras do império. uma Análise da Germânia de Tácito. O objetivo dessa
comunicação é analisar as relações sociais, econômicas e culturais empreendidas nas
fronteiras renanas e danubianas do Império territorial romano, tomando como base as
informações retiradas da obra Germânia de Tácito.
GONÇALVES, Claudiomar dos Reis. (UEL) Os libertos em Espanha no Alto Império
Romano. O objetivo desta comunicação é mapear as principais vertentes interpretativas
referentes aos libertos na Espanha, no período do Alto Império Romano, bem como as
correntes historio gráficas sobre esta categoria social em questão. Entretanto, neste
primeiro momento, nos deteremos principalmente sobre a historiografia espanhola,
visto que esta vem influenciando diretamente a maior parte da historiografia atual, não
apenas naquele país, mas também sobre outras escolas que a ela se engajam ou se
contrapõem. A influência e importância desta historiografia se deveu basicamente a
necessidade da redefinição de categorias fundamentais como "romanização" e
"latinização" levando, finalmente, a variados entendimentos de processos culturais de
longa duração, resultantes da colonização da Espanha Romana.
GONÇALVES, Janice. Figurações da terra natal: história local e experiências de
vida. A comunicação focalizará um conjunto de textos em que os autores de alguma
forma estabelecem relação entre suas experiências pessoais e a própria história da
localidade onde nasceram e viveram - no caso, o Município de Indaiatuba, no interior
do Estado de São Paulo. Através de tais textos, mais do que analisar aspectos da história
do Município de Indaiatuba, pretende-se discutir, em plano genérico, as peculiaridades
de um tipo de produção historiográfica muito comum nos municípios brasileiros, e
que em geral é feita à margem do ambiente universitário e acadêmico. Serão
investigados: a presença de padrões narrativos e de elementos recorrentes; as fronteiras
entre memória individual e memória coletiva; as relações que podem ser estabelecidas
entre os relatos em questão e o estabelecimento de uma "história oficial" da localidade.
GONÇALVES, José Henrique Rollo (VEM e Doutorando - UNESP - Campus de
Assis). História local e análise semiológica. As colunas sociais da pequena imprensa
como fontes para o estudo de elites regionais. A historiografia acadêmica contemporânea
tem revelado um crescente interesse pelos estudos locais. Foramparcialmente superados
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velhos preconceitos contra pesquisas que não se voltam para os grandes temas nacionais!
internacionais e posta em questão a crença (pouco justificada, mas muito poderosa) de
que há uma hierarquia de relevância dos objetos científicos que coincide com as
hierarquias espaciais, políticas e sócio-econômicas. Assim, ao lado da atenção a história
vista de baixo, passou a vicejar uma atitude que enfatiza o deslocamento topológico
dos enfoques e dos objetos. Reconhece-se, agora, que há configurações sociais que só
podem ser bem entendidas se se admite o valor ontológico da particularidade. Amostras
colhidas em cidades pequenas e médias de SP e do PR sugerem que o conhecimento
sociológico das elites locais/regionais pode ser aprofundado através da análise das
colunas sociais na pequena imprensa. Elas expressam os critérios socialmente
autorizados de demarcação de quem pode ou não integrar aqueles meios. Vistas
diacronicamente, podem esclarecer padrões de interação nas camadas dominantes;
ciclos de prestígio de pessoas, grupos e profissões; estilos de comportamento;
vocabulários nativos empregados na comunicação da auto-percepção identitária de
certos setores. Esta comunicação, embora partindo de breves estudos de casos, dedicase sobretudo a questões teórico-metodológicas pertinentes a esse tipo de investigação.
GONÇALVES, José Henrique Rollo (Uni versidade Estadual de Maringá) Mezinhices
raciais contra os males da nação: Darcy Ribeiro e a brasilidade mestiça. Vista, em
geral, como lugar de ambigüidades e contradições, a condição mestiça ganhou um
notável realce nas historiografias dos povos coloniais e pós-coloniais. No Brasil, desde
o século 19, uma vasta produção ensaística delineou, apelando para o presumido valor
intrínseco das idéias antropológicas em voga na Europa, um panorama das identificações
raciais que oscilou (sempre pendendo mais para o primeiro) entre dois pólos: de um
lado, uma apreciação clínica profundamente pessimista das formas de mestiçagem; de
outro, uma valorização de supostas potencialidades positivas nelas contidas. Alocado
no segundo pólo, Darcy Ribeiro procurou fixar, da década de 1960 em diante, elementos
teóricos e empíricos para uma crítica radical dos pessimistas. Em suas manobras
conceituais, ele estabeleceu (com maior freqüência, ele apenas retomou, sobretudo
através da leitura de Gilberto Freyre) postulados altamente discutíveis que são objetos
de questionamento nesta comunicação: (a) a entronização das raças como vetores
explicati vos da história nacional; (b) a legitimidade da dedução de caracteres etológicos
a partir de supostos traços bio-antropológicos, e (c) uma significativa redução da vida
pública às interações entre grupos étnico-raciais.
GONÇALVES, José Henrique Rollo. (VEM). Conflitos políticos e projetos de
colonização. O chamado Norte-Novo do Paraná (1930-1950). Entre as décadas de
1930 e 1950, acelerou-se significativamente a re-ocupação do espaço brasileiro através
de programas de colonização. Gerenciados pelo Estado ou por empresas particulares,
eles modificaram sobremaneira a paisagem de algumas regiões, sobretudo no Sul e no
Sudeste. A historiografia sobre o tema é vasta, mas tende a reproduzir modelos
interpretativos que, nos últimos anos, se tornaram fortes obstáculos epistemológicos,
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principalmente, o economicismo despolitizador, que tudo reduz ao avanço do
capitalismo no campo, desconsiderando as múltiplas dimensões (conflitos e
negociações) que estabeleceram os parâmetros (estruturais e conjunturais) de
apropriação das terras nacionais. Centrando o foco no chamado Norte-Novo do Paraná,
sustenta-se a tese de uma determinação eminentemente política das histórias regionais,
estudando as relações entre diversos e, por vezes, contraditórios, grupos sócio-políticos
portadores de diferentes projetos de reordenamento do mundo rural nos anos 30 e 40.
Ênfase particular é dada a quatro questões polêmicas: (a) a alegada ausência do Estado
no processo paranaense; (b) o evolucionismo que nutre a idéia de colonização como
decorrência da marcha do café; (c) a identificação entre colonização feita através de
empresas e recursos particulares e reforma agrária bem sucedida; (d) as relações entre
análise regional e projetos políticos de transformação do espaço nacional.
GONÇALVES, Regina Célia. (UFPB) Elias Herckmans: um holandês na Paraíba.
Esta comunicação apresenta as reflexões iniciais do projeto de tese de doutorado - A
Conquista do Rio Ruim: A Construção do Olhar da Companhia das Índias Ocidentais
sobre a Capitania da Paraíba - em desenvolvimento junto ao Programa de PósGraduação em História da Universidade de São Paulo. Analisando a" Descrição Geral
da Capitania da Paraíba ", relatório apresentado por Elias Herckmans, governador
"holandês" da Paraíba entre 1636-1639, à C.I.W., discutimos as imagens sobre a
natureza e os homens da terra que sustentam a concepção de colônia e colonização e
fundamentam a atuação da Companhia durante o período da ocupação (1634-1654).
Tais imagens (presentes nas obras de soldados, viajantes, artistas e funcionários da
c.I.W ou a ela vinculados) nos revelam faces da identidade européia e apontam como
são elaborados os discursos sobre o mesmo e o outro. Conduzimos a investigação
sobre a construção dessa "visão" da Paraíba e da sua colonização na obra de Herckrnans
que, ao nosso ver, pode ser tomada como importante instrumento para a compreensão
do projeto colonizador da c.I.W, nesse território, no campo da história da cultura, mas
sem perder de vista a materialidade do processo, em termos da ocupação/exploração
da terra pelos conquistadores europeus.
GONÇALVES, Teima Amaral. "E o casamento, como vai? Um estudo sobre as
relações de conjugalidade em camadas médias urbanas" .0 trabalho constitui uma
investigação acerca do casamento, dos discursos e práticas sociais de representantes
das camadas médias da cidade de Belém. O estudo analisa as inúmeras transformações
por que tem passado a nossa sociedade e que afetam diretamente a vida privada conjugal,
na medida em que redimensionam papéis e práticas sociais, forçando os cônjuges a
repensarem as bases sobre as quais as relações de conjugalidade têm se assentado.
Assim, foi possível verificar que homens e mulheres contemporâneos apresentam
uma tendência em estruturar suas relações conjugais apoiados em princípios de
autonomia, bem como no respeito à indi vidualidade e à igualdade no relacionamento
afetivo.
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GOODWIN Jr, James William. (UEMGIFAFIDIA, Diamantina, MG) O lugar do
pobre na imprensa diamantinense de fim-do-século. A região de Diamantina vivia, na
virada do século XIX para o XX, uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo em que
vivenciava agudamente a decadência econômica, procurava manter sua tradicional
vinculação cultural com os pólos dinâmicos do país e do mundo, construindo um
discurso de modernidade e progresso. O discurso da imprensa, nos jornais publicados
na cidade neste período, permite perceber um ideal de sociedade sendo construído por
e para as elites locais. Entre muitos elementos desse discurso, o lugar do pobre é tema
importante para perceber como o ideal de progresso e modernidade é apropriado para
reforçar estruturas tradicionais de dominação.
GRACIOLLI, Edilson Jose. De um projeto classista à parceria - a trajetória do
Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda (1989-1993). A reestruturação produtiva
em curso, estratégia de recomposição da hegemonia capitalista, exige um tipo de
trabalhador moldado aos parâmetros do atual padrão de acumulação do capital:
integração, subalternidade, naturalização das relações sociais de produção e aguçamento
das múltiplas formas de fetichismo (Estado, tecnologia, indivíduo, entre outras). Neste
sentido, qualquer traço anticapitalista no movimento sindical deve ser combatido, do
ponto de vista das classes proprietárias e do seu aparato político-institucional. O
Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, entre 1983 e 1992, gestou uma intensa
experiência de organização operária, incluindo a constituição de comissões autônomas
de trabalhadores, responsáveis em grande medida pela qualidade da resistência operária
levada a termo na CSN. Ao ideário e à prática neoliberais empreendidos a partir do
governo Collor era imprescindível derrotar tal experiência, colaborando para a
emergência de um sindicalismo participacionista e amplamente favorável à privatização
da CSN. Analisar as determinações dessa trajetória é o objetivo da exposição.
GRANATO, Maria Carolina O Cinema Passeia Na História Do Brasil: Engajamento
E Luta. O presente trabalho tem como proposta, analisar a produção cinematográfica
brasileira a partir dos anos 50. Neste sentido, busco entender qual o grau de engajamento
político ( ou crítica política)dos filmes produzidos nesta época. Este é o período mais
fértil das chanchadas nacionais (realizadas principalmente na cidade do Rio de Janeiro)
encaradas como puro divertimento. Entretanto, através do riso, criou-se a possibilidade
de crítica ao governo Vargas. Pensar o engajamento político e a trajetória dos "homens
de cinema" deste momento faz parte de nosso desafio.
GRANGEIRO, Cândido Domingues. (UNICAMP) As fronteiras da moral: crime e
criminossos nas imagens das primeiras décadas do século xx. No início do século
XX, São Paulo passava por profundas transformações urbanas. De pacata cidade do
interior do país, so tornaria em poucas décadas na maior da América. Esse movimento
podia significar modernidade e riqueza, mas também muitos problemas. Nesta época,
começava a ganhar popularidade as histórias de crimes. Fotografias, jornais, teatros,
circos, livros e cinemas utilizabam como base para seus enredos esses dramas pessoais.
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Reflexo da transformação urbana da cidade? Crimes e criminosos resultam de uma
imbricada rede social. Roubos, mortes, crimes de sedução ou passionais são, antes de
mais nada, julgamentos sociais. O objetivo desta comunicação é discutir como se
constituíam os crimes e os criminosos na cidade de São Paulo, no início do século XX.
Dois caminhos serão seguidos: as imagens, poderemos perceber a idéia formulada
sobre crimes e criminosos existentes no período; qual e como se formava a opinião
pública sobre o assunto. Os processo criminais, por sua vez, ofereceam a noção do
quanto essas imagens eram correspondentes à realidade judicial.
GRANJO, Maria Helena Bittencourt História das disciplinas: Disciplinas escolares
e disciplinas acadêmicas. A Comunicação Integrada que coube a mim coordenar, está
centrada em pesquisas que orientandos meus, doutorandos e mestrandos, têm realizado
no campo da História Disciplinar. Nos últimos anos, é cada vez maior o interesse do
núcleo de História, do Programa de Pós Graduação em Educação: História, Política,
Sociedade, da PUC de São Paulo, por esse tipo de investigação, em virtude das
possibilidades que abre para o conhecimento do interior da escola, bem como para a
compreensão quanto à formação e estruturação dos campos de conhecimento. Das
três pesquisas a que me referi no início, duas delas ocupam-se com disciplinas escolares,
sendo que uma está voltada para o ensino de História e outra, para o de Língua
Portuguesa. Os trabalhos apresentados, uma vez que partem de problemas de natureza
diversa, utilizam-se de fontes bastante diferenciadas, constituindo-se em exemplos de
duas das muitas abordagens que permite o tema em questão. A terceira pesquisa, que
se desenvolveu no âmbito da Academia, teve como objeto a disciplina Historia da
Educação no curso de Pedagogia da PUC de São Paulo e buscou relacionar ao
alternância dos grupos de intelectuais na regência da disciplina com as mudanças na
configuração da mesma. Pretendo ainda nessa comunicação, apontar a influência do
professor Leonardo Van Acker, na organização do campo disciplinar, na PUC de São
Paulo.
GRASSI, Gilberto. A constituição de um Centro de Documentação: a experiência do
CD-AIB/PRP. Esta comunicação pretende narrar a trajetória de constituição do Centro
de Documentação sobre a Ação Integralista Brasileira e o Partido de Representação
Popular, apontar as perspectivas por ele adotadas e refletir sobre os diferentes caminhos
possíveis que podem ser construídos. O que no nosso caso alia-se às dificuldades de
financiamento geradas pelo caráter privado do Centro de Documentação e a necessidade
de formulação de uma política que garanta caráter público das atividades. O CD reúne
e disponibiliza aos pesquisadores um vasto acervo documental, com aproximadamente
40.000 documentos, destacando-se documentação partidária, jornais, recortes temáticos,
folhetos, livros, revistas, documentação eleitoral, dentre outros, em sua maioria
correspondentes ao período 1930-1964. Embora seu núcleo original esteja relacionado
ao integralismo, a documentação já reunida abrange amplas possibilidades de pesquisa
no âmbito da história política. No entanto, entendemos que as possibilidades de um
Centro de Documentação não se restringem à sua finalidade básica de organizar
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documentação histórica e disponibilizá-la para pesquisa. O Centro desenvolve um
Programa de História Oral, recuperando a percepção do processo político que tiveram
alguns militantes que o vivenciaram. Além disso, busca constituir-se como espaço de
intercâmbio acadêmico e troca de experiências, abrindo seu espaço para a realização
de seminários e editando regularmente o Boletim do Centro de Documentação.
GREEN, James Naylor. (California State University) Desafiando heróis e mitos
nacionais: homossexualidades nas margens da história brasileira. Nos últimos anos,
antropólogos, estudiosos e feministas tem feito valiosas contribuições para a
compreensão dos sistemas de sexualidade da América Latina que formaram as modernas
manifestações de homossexualidade na Argentina, no Brasil, no México, em Cuba e
na América Central. Da mesma forma, historiadores têm pesquisado documentos da
inquisição para reconstruir o comportamento sócio-sexual de sodomitas e mulheres
transgressoras na América Latina do período colonial. No entanto, uma grande lacuna
permanece no estudo do comportamento homoerótico entre o século XVIII e o final
do século XX. Este trabalho apresenta os problemas historiográficos e metodológicos
na tentativa recriar a história social da vida urbana de homens que mantiveram relações
sexuais com outros homens desde os últimas décadas do Segundo Reinado até o
surgimento do movimento homossexual durante o processo da abertura política nos
anos setenta. Partindo de figuras públicas como João do Rio, Olavo Bilac, Mário de
Andrade, Madame Satã e Chico Alves, este trabalho analisa as representações populares
de figuras efeminadas e pessoas acusadas de ser homossexuais para melhor compreender
os limites e as fronteiras das noções e imagens sobre o homoerotismo na história do
Brasil. (MR)
GRESPAN, Jorge (USP) Contradição e contradições em alguns teoremas do
Materialismo Histórico. Partindo de uma retomada do conceito dialético de contradição,
presente nos textos de Hegel e Marx, pretendo recolocar em discussão alguns teoremas
clássicos do Materialismo Histórico, tais como a relação entre forças produtivas e
relações de produção, a sucessão dos Modos de Produção, o colapso do capitalismo e
a inevitabilidade de sua teleologia. Em linhas gerais, trata-se de fazer uma consideração
do problema da gênese do tempo na história a partir da lógica dos processos sociais
fundamentais, tendo como questão central a validade do procedimento de generalização,
pelo qual aspectos próprios do capitalismo são buscados também em outras épocas e
sociedades. (MR)
GRESPAN, Jorge Luís (USP) O tempo do capital. A capacidade de reprodução do
capital social não pode ser entendida como uma força única e homogênea, mas como
uma tendência em permanente conflito com forças opostas, que atuam no sentido de
paralisar ou desequilibrar a reprodução normal. É esta oposição entre acumulação e
crise que dá à temporal idade típica do capital a sua forma complexa, de um contínuo
que encontra seu limite, ou de ciclos de variada duração, ou ainda das muitas
possibilidades de combinação e anulação recíproca dos ciclos e tendências em conflito.
Assim, não se pode escrever uma história do capitalismo que leve em conta apenas sua
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expansão, pois a crise é que, como expressão de seu caráter autonegador, pontua seu
desenvolvimento e estabelece sua fronteira. São as crises que configuram a história do
capitalismo como movimento marcado por avanços, paralisações, retrocessos e
revoluções mais ou menos profundas de suas bases técnicas e institucionais. É esta
forma complexa e negativa do tempo do capital que minha comunicação pretende
considerar, concebendo também a partir daí as demais temporalidades e fronteiras da
sociabilidade presidida pelo capital. (MR)
GRILLO, Maria Ângela de Faria. (UFPE) Cantando o nordeste: música popular e
ensino de História. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência de
ensino desenvolvida em uma Oficina realizada junto a professores da Rede Estadual,
como atividade prevista no I Simpósio de História: "Pensando o Ensino de História",
promovido pela Secretaria de Educação de Pernambuco. A expetativa dos participantes
era de como ensinar a História do Nordeste descolada dos livros didáticos, uma vez
que estes pouco discutem os problemas enfrentados pela população nordestina, como
a seca, a fome, a questão da terra etc. Tentando preencher esta lacuna, resolvemos
introduzir a música popular brasileira, mais precisamente de compositores nordestinos,
que abordam essas questões, como recurso didático. Foram selecionadas algumas
canções que deveriam ser ouvidas e analisadas a partir dos seguintes questionamentos:
como se poderia utilizar esta música em sala de aula?; quais os conceitos históricos
contidos nessas canções?; e que momento da História elas retratam?Os procedimentos
e resultados desta experiência é o que pretendemos trazer como contribuição para o
debate desta Sessão de Comunicação.
GRINBERG, Keila. "Fronteiras da Liberdade". No Brasil oitocentista, o grupo dos
advogados destacou-se como sendo aquele que mais ocupou posições de poder na
hierarquia imperial. Primeiro setor social brasileiro a ser claramente identificado com
a classe média, os advogados ficaram conhecidos como os filhos dos senhores de
escravos que estudaram em São Paulo, Recife ou Coimbra e que adotaram modos de
vida urbanos. Ao contrário do que se imagina, no entanto, havia advogados que, mesmo
tendo chegado a exercer a profissão em altos tribunais do Rio de Janeiro, mal
conseguiam garantir a própria sobrevivência, e morreram no limiar da miséria. O
objetivo desta comunicação é analisar a composição social dos advogados do Rio de
Janeiro durante a segunda metade do século XIX, a partir de uma amostra obtida nas
acoes de liberdade do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Com isso, pretende-se
contribuir para a discussão acerca da origem social dos advogados atuantes no Rio de
Janeiro e a influência desta em seus desempenhos profissionais.
GRINBERG, Keila Escravidão e Direitos Civis no Brasil e nos Estados Unidos.
Desde que Frank Tannenbaum escreveu o clássico Slave and Citizen em meados dos
anos 40, no qual enfatizava as diferenças fundamentais entre a escravidão nos Estados
Unidos e na América Latina, especialmente no Brasil, não foram poucas as análises
comparativas que se dedicaram ao tema, confirmando ou refutando as afirmações deste
autor. À época, baseado na leitura da realidade brasileira de Gilberto Freyre e preocupado
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com o estado das relações raciais em seu próprio país, ele defendeu que a aceitação da
personalidade moral do escravo teria sido um fator fundamental na definição da forma
da abolição da escravidão. De fato, descontados os exageros - por ele mesmo
reconhecidos, anos depois - da definição do caráter benevolente da escravidão ibérica,
Tannenbaum abriu um campo extremamente profícuo para o entendimento da forma
como os Estados Unidos e os países da América Latina viveram seus processos de
escravização e emancipação de milhares de africanos e seus descendentes. O objetivo
desta comunicação é, partindo de algumas das proposições de Tannenbaum, analisar
as formas de manumissão pela via jurídica existentes no Brasil e nos Estados Unidos
no século XIX, de forma a comparar os dois processos de elaboração e definição de
direitos civis, especialmente de libertos.
GRINBERG, Lucia. "História e ciência política, experiências no estudo de partidos
políticos". Esta comunicação discute possibilidades de apropriação de metodologias
da ciência política pelos historiadores no estudo de partidos políticos. A partir de uma
perspecti va da micro-história, em que é dada uma importância central às atividades, às
formas de comportamento e às instituições nas quais as pessoas atuam, a literatura
específica sobre processos eleitorais e legislativos mostra-se indispensável. Alguns
aspectos institucionais são decisivos para a escolha de estratégias dos partidos nas
campanhas e conseqüentemente criam ou amenizam conflitos entre os membros de
um partido, assim como interferem nas possibilidades de alianças entre diferentes
partidos. No entanto, ao mesmo tempo em que se reconhece a necessidade de
compreensão da lógica específica aos grupos, como os políticos profissionais, para o
entendimento de muitos processos políticos, não se pode perder de vista sua inserção
na sociedade, sob o risco de omitir o respaldo social às suas atividades.
GRINBERG, Lúcia. Direitos Políticos em um regime militar: os parlamentares da
ARENA (1965-1979). A criação do bipartidarismo e da ARENA, como partido político
do governo, não foi consensual entre os políticos que apoiavam o movimento de 1964.
A subordinação da Arena ao governo foi forjada através de um processo, já que,
inicialmente, sua criação não implicou em um apoio irrestrito de seus parlamentares
ao Executivo. Havia conflitos entre o Executivo e a ARENA, principalmente no sentido
de que esta tinha interesses na manutenção das prerrogativas do Legislativo e de
determinadas leis eleitorais. Uma das idéias presentes na demonologia da ARENA é a
de que ela é o "partido do sim senhor". Por isso busquei compreender, como uma
questão central, suas relações com o governo, o que envolve a disputa entre militares
e civis pelo monopólio da representação política. Esta análise entende que a lógica das
pessoas que compuseram a ARENA estava profundamente comprometida com a
continuidade de suas carreiras políticas.
GROSSI, Yonne. (PUC Minas) A Igreja do outro Lado do Espelho. O objetivo desta
comunicação é trabalhar um ponto de inflexão entre memória, catolicismo e história,
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através de itinerários de vida sem fronteiras individualizadas. Desejamos abrir questões
que tratem dos possíveis que esta experiência encerra. o que os une em torno de
trajetórias coletivas? O que possibilita descobrir o que é comum a todos? como cristãos
leigos se constróem como sujeitos políticos? Que dilemas enfrentam para urdir fé e
política? Um corte temporário nos situa nos anos sessenta. Mas ainda indagamos, por
que despertar vozes há muito silenciadas? que sentido dariam aos novos tempos? Sob
esta ótica o trabalho divide-se em duas partes. A primeira nomeada MOLDURA, mostra
de que igreja falamos. Analisa os discursos da hierarquia e como atravessam o espaço
político habitado por cristãos leigos. a segunda parte, cunhada de CORTES E
CONTORNOS, formula sobre a memória e a história, nutridas pela dominação, trazendo
vozes do passado para compor a paisagem social. Texto e contexto cruzam - se na
tematização das falas. Origens e percursos acolhem-se ao abrigo dos acontecimentos.
cores e contornos encenam a cidade de Belo Horizonte. sujeitos políticos vivem a sua
história, construindo uma outra história.
GRUJÓ, Luiz Alberto. A Fundação da Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre e
a Política Partidária. Esta comunicação objetiva discutir a relação entre a Faculdade
Li vre de Direito de Porto Alegre % fundada em 1900 aparentemente a partir do "esforço"
de um grupo de advogados e juristas interessados em criar no Rio Grande do Sul um
curso jurídico que até então não existia % e os movimentos da política partidária da
época. Observou-se inicialmente que a instituição não se organizou em torno de
princípios eminentemente acadêmicos, assumindo a característica de uma escola de
elite estreitamente vinculada ao partido político dominante, o PRR, o que pode ser
evidenciado pela ligação de grande parte de seus professores e/ou fundadores com
atividades político-partidárias. Desta forma, as disputas entre facções políticas rivais
se reproduziam tais quais dentro da escola, como no caso das eleições de 1907.
GUALTIERI, Regina Cândida Ellero (FFLCHlUSP). As Ciências Naturais e a
Modernização do País: O Museu Nacional e as Exposições Universais (1860-1889).
As Exposições Universais. Eventos internacionais nos quais os países convidados
exibiam produtos, máquinas, técnicas de produção, enfim tudo que envolvesse atividade
humana com interesse econômico, ocorreram no final do século XIX, em várias cidades
da Europa e dos Estados Unidos, com o propósito, dentre outros, de estimular as vendas
das mercadorias. Durante o Império, nos anos de 1860 a 1880, o Brasil participou de
várias Exposições, levando seus bens minerais, madeiras, café e plantas exóticas.
Geralmente, precedendo as feiras internacionais, o Brasil realizava as Exposições
Nacionais que preparavam a participação do país nesses acontecimentos. O presente
trabalho, por meio da análise de materiais historiográficos, examina a atuação dos
naturalistas na organização tanto das Exposições Nacionais, quanto das Universais.
Funcionários do Museu Nacional integraram comissões organizadoras das exposições
com a incumbência de selecionar, preparar, catalogar e sistematizar os produtos naturais,
bem como objetos e artefatos da indústria nacional que seriam exibidos. O estudo
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dessa atividade, exercida pelos cientistas do Museu, busca elementos para compreender
as relações entre a prática científica da instituição e os processos de modernização da
sociedade brasileira. (GT/GEHCT)
GUALTIERI, Regina Cândida Ellero (USP - Doutoranda em História Social). As
ciências naturais e a modernização do país: o Museu Nacional e as Exposições
Universais (1860-1889). As Exposições Universais, eventos internacionais nos quais
os países convidados exibiam produtos, máquinas, técnicas de produção, enfim tudo
que envolvesse atividade humana com interesse econômico, ocorreram, no final do
século XIX, em várias cidades da Europa e dos Estados Unidos, com o propósito,
dentre outros, de estimular as vendas das mercadorias. Durante o Império, nos anos de
1860 a 1880, o Brasil participou de várias Exposições, levando seus bens minerais,
madeiras, café e plantas exóticas. Geralmente, precedendo as feiras internacionais, o
Brasil realizava as Exposições Nacionais que preparavam a participação do país nesses
acontecimentos. O presente trabalho, por meio da análise de materiais historiográficos,
examina a atuação dos naturalistas na organização tanto das Exposições Nacionais,
quanto das Universais. Funcionários do Museu Nacional integraram comissões
organizadoras das exposições com a incumbência de selecionar, preparar, catalogar e
sistematizar os produtos naturais, bem como objetos e artefatos da indústria nacional
que seriam exibidos. O estudo dessa atividade, exercida pelos cientistas do Museu,
busca elementos para compreender as relações entre a prática científica da instituição
e os processos de modernização da sociedade brasileira.
GUARINELLO, Norberto Luiz (USP) A guerra no imaginário grego antigo:
fronteira entre a ordem cívica e a barbárie humana. A guerra é uma situação-limite
por excelência, em sua potencialidade exemplar em provocar, para indivíduos e
comunidades, o cruzamento da fronteira essencial entre a existência e o perecimento.
Mas, no pensamento grego antigo, a guerra se constitui também em perigosa fronteira
entre, por um lado, uma existência humana pautada pelo império das leis e das
convenções cívicas e, por outro lado, uma existência na qual a natureza humana,
totalmente desimpedida pela falência das normas básicas da conduta social, se encontra
livre e selvagem, produzindo toda espécie de violências e agressões. A prática da
guerra se apresenta como um trilhar ao longo desta linha divisória; trilhar que pode
conduzir aos mais preciosos bens materiais e aos mais nobres e gloriosos louvores da
sociedade políade, mas que também pode lançar seus andarilhos a um estado de mais
profunda e irremediável barbárie. (MR)
GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos. Relações Externas da República RioGrandense. A Guerra dos Farrapos representou a maior resistência à organização
nacional pretendida pelas elites centrais do Império, pela sua duração e importância
em relação ao frágil equilíbrio político no espaço platino. Os caudilhos da estremadura
sulina estabeleceram como prioritários seus próprios interesses políticos e econômicos,
recusaram a centralização pretendida e se impuseram como atores nas intrincadas
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negociações diplomáticas que se desenvolviam no Rio da Prata, mercê de uma
capacidade historicamente adquirida de mobilização de grupos armados constituídos
pelos gaúchos e peões das estâncias de criação. Suas ações envolveram, em diferentes
momentos, os caudilhos da Banda Oriental, das províncias do litoral argentino Corrientes, Entre Rios e Santa Fé -, os dirigentes de Buenos Aires e o Paraguai. A
facilidade no estabelecimento de alianças ocasionais não alcançou, no entanto, a
possibilidade de estabelecerem relações federativas estáveis que pudessem fazer frente
aos projetos hegemônicos do Império do Brasil e da Confederação Argentina.
GUEDES, Simoni Lahud (UFF) A escritura das relações sociais: o valor cultural
dos "documentos" para os trabalhadores. A posse, apresentação e, mesmo, produção
de "documentos", de caráter distinto, são muito freqüentes entre os trabalhadores,
pontuando e legitimando discursos diversos, conforme tem sido notado em várias
etnografias. Funcionando como "provas" do que é dito, nas interações cotidianas, o
valor atribuído aos "documentos" situa-se no mesmo registro simbólico que faz com
que as relações sociais legalmente constituídas (particularmente o casamento) sejam
consideradas como mais importantes que aquelas não cristalizadas em "documentos"
legais. A partir da compilação e análise de alguns dados sobre tal aspecto, que produzi
em trabalhos de campo, além de sua comparação com outras etnografias, pretendo,
nesta comunicação, discutir sua interpretação dentro da cultura dos trabalhadores
relacionando-os , de um lado, à diferenciação entre segmentos de trabalhadores em
termos de suas concepções sobre as possibilidades de inserção na estrutura legal da
sociedade, e, de outro, às formas específicas pelas quais concebem e se posicionam
num eixo simbólico "saber prático-saber teórico"/oralidade-escrita. (GT)
GUELFI, Wanirley Pedroso. (UFPR). Ensino de Sociologia: a trajetória de uma
disciplina escolar e suas relações com a História. A história do ensino já tem uma
tradição, porém, é recente o interesse dos pesquisadores pela história dos conteúdos
do ensino - 10 e 20 grau. Como cada disciplina escolar tem uma história - com
determinadas peculiaridades - que se modifica com as (re)novadas alterações de uma
sociedade num momento histórico específico. o campo de pesquisa denominado
História das disciplinas escolares constitui-se. atualmente, numa vertente promissora
para af!álises das especificidades da cultura escolar, do seu estatuto epistemológico, e
das práticas educativas. Nossa pesquisa sobre a trajetória do ensino de sociologia tem
desvelado facetas que merecem destaque: contexto das discussões das Ciências
Humanas na busca da delimitação dos seus territórios; a hierarquia das disciplinas e
contexto social. Frente as múltiplas possibilidades direcionamos nossa meta: destacar
a identidade da Sociologia, e suas relações com a História. Os embates derivados, ao
longo do processo de busca das especificidades e do estatuto científico, identificam,
em parte, a demarcação da Sociologia e da História como disciplinas escolares: avanços,
interseções, encontros/desencontros. Entre outros desafios advindos por esses embates
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- através de novos elementos de análise - podemos desenvolver, inclusive, uma discussão
mais elaborada da área de Ciências Humanas, das diretrizes do atual ensino médio.
GUERRA, Sérgio Armando Diniz•. Universos em confronto - "Canudos X Belo
Monte": um exemplo na caderneta de campo de Euclides da Cunha. O episódio de
CANUDOS X Belo Monte, mesmo já tendo se passado mais de cem anos, continua a
merecer estudos que nos permitam vislumbrar novos ecos do passado e, ao mesmo
tempo em que novos enfoques historiográficos nos possibilitam uma leitura à
"contrapelo" de textos já trabalhados, em cuja "garimpagem" se descobrem novos
fragmentos para compor um mosaico mais rico do "fazer-se belomontense". Esta
comunicação pretende trabalhar as evidências que ressaltam de um interrogatório
realizado com uma prisioneira de Belo Monte, pelo Alto Comando Militar, na qual
estava presente o repórter Euclides da Cunha, que registrou toda a discussão, com o
cuidado de um etnógrafo, inclusive a sua participação, acrescida de seus comentários
pessoais. Esta entrevista nos permite identificar os diversos elementos que compõem
estes universos em confronto.
GUIGLIANELLY, Ana Paula Cardoso. Fronteiras de Copacabana: Memórias de
Antônio Maria e Rubem Braga sobre a princesa do mar. O objetivo desta comunicação
é apontar a possibilidade da construção de várias memórias sobre o bairro de
Copacabana partindo do ponto de vista dos cronistas da cidade do Rio de Janeiro que
vi venciaram o seu cotidiano na segunda metade do século XX, especificamente durante
as décadas de 50 e 60. Atentar-se-á para agitada vida noturna do bairro com seu
variado leque de opções de lazer, assim como, para a relação de seus habitantes com a
praia denominada "Princesa do Mar". Compreender-se-á através desta análise, que
Copacabana apresenta aspectos sócio-culturais peculiares que serão decisivos para o
traçado de suas fronteiras em relação aos outros bairros da cidade. Nos deteremos na
análise do material produzido por dois cronistas em particular: Antônio Maria e Rubem
Braga. A razão desta escolha foi o fato de que(de acordo com nossa interpretação)
Copacabana representava para estes dois autores um lugar especial, que propiciava
oportunidades originais de observar os variados aspectos da vida cotidiana,(inclusive
o aumento da especulação imobiliária da qual o bairro foi vítima), o que é de grande
valia para todos os pesquisadores que possuem como objeto de estudo a cidade do Rio
de Janeiro no século XX.
GUILHERME, Edimilson Lino. ( Pós- graduando, bolsista de Aperfeiçoamento
FAPEMIG) Entre o formal e o informal:trabalhadores construindo a cidade. Esta
comunicação tem como objetivo refletir sobre a pesquisa que venho desenvolvendo a
cerca das experiências dos trabalhadores que atuam no setor da construção civil na
cidade de Uberlândia. Neste tempo em que tomam-se escassas as oportunidades de
emprego importa compreender as diversas formas de trabalho encontrado por estes
trabalhadores na cidade e o modo como lidam quotidianamente com a formalidade e
informalidade no seu cotidiano. Para além disso a perspectiva da pesquisa é
problematizar o viver na cidade destes trabalhadores, as condições de moradia, saúde,
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educação, trabalho, formas de lazer e religião. Nesta cidade que é (re)construída
todos os dias por diferentes sujeitos, estes trabalhadores demarcam espaços e maneiras
próprias de viver. Visualizamos também estes trabalhadores em placas espalhadas pela
cidade, geralmente afixadas na própria casa, oferecendo seus serviços, ou mesmo nos
anúncios dos programas de rádio a procura de emprego, deslocando-se de várias formas
interagindo com outros grupos sociais, estabelecendo elos de amizade e solidariedade.
Fiz opção por trabalhar com a fonte oral, no sentido registrar as falas e experiências de
trabalhadores de uma cultura pouco letrada. Também procurei estabelecer um diálogo
com os diferentes trabalhos sobre essa temática, encontrados principalmente em outras
áreas do conhecimento.
GUIMARÃES, Carlos Gabriel. (UFF) O Império e os bancos comerciais do Rio de
Janeiro na Segunda metade do século XIX: os casos do Banco Mauá, MacGregor &
Cia., do Banco Rural e Hipotecário do Rio de Janeiro e do Banco Comercial e Agrícola.
O presente trabalho tem como objetivo analisar arei ação estado e ativiade bancária no
Brasil na segunda metade do século XIX, a partir de estudo dos Banco Mauá,
MacGregor & Cia., Rural e Hipotecário do Rio de Janeiro e do Comercial e Agrícola.
No processo decentralização e de consolidação do estado Imperial brasileiro foram
tomadas medidas institucionais muito importantes tais como a criação do Código
Comercial, o fim do Tráfico Negreiro e a Lei de Terras. Tais medidas, que ao mesmo
tempo legitimaram o projeto de estado formulado pelos conservadores na década de
1830, possiblitaram o desenvolvimento das atividades econômicas no Rio de Janeiro
da década de 1850. O capital mercantil, que anteriormente privilegiava o comécio
lucrativo de escravos do Oceano Atlântico, a partir desse momento, foi direcionado
para outras atividades comercias, destacando-se comércio de bancos. Tendo participado
ativamente nesse processo político, um grupo de negociantes da principal Praça de
Comércio do Brasil, a do Rio de Janeiro, organizaram três bancos comerciais que,
juntamente com o terceiro Banco do Brasil, constituiram-se nas principais fontes de
crédito para o comércio do Rio de Janeiro, Corte e Província, da década de 1850.
GUIMARÃES, Celeste Maria B. Zenha. (UFRJ) A diluição das fronteiras entre o
social e as idéias na historiografia do século XX. A história das idéias, das maneiras
de pensar, do patrimônio cultural de um povo manteve-se por muito tempo autônoma
e privilegiada. Posteriormente as Histórias Social, Econômica e Política estabeleceram
suas fronteiras de forma bastante satisfatória a École des Annales admite níveis
diferentes da história humana aos quais corresponderiam temporalidades distintas. No
entanto a pretensão ou obstinação da construção de uma História Total acarretou a
interpenetração desses níveis, a flexibilidade entre essas fronteiras que especialmente
os historiadores preocupados com as chamadas "mentalidades" muito auxiliaram a
diluir. Mesmo aqueles (como Vovelle) que se mantiveram fiéis às estruturas marxistas
onde a superestrutura erigia-se a partir da infra-estrutura apresentaram como resultados
de suas investigações a interpenetração de fronteiras cada vez menos precisas. Mas a
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importância cada vez maior da História Social, dos esforços em compreender a
organização das sociedades, levando em consideração não somente as elites mas todas
as camadas da população trouxe pouco a pouco as idéias para junto das práticas sociais
até o ponto em que a vida em sociedade não pode ser explicada sem que sejam levados
em consideração os símbolos, os diferentes sentidos presentes em cada atitude humana.
Neste movimento da historiografia do final do século XX (principalmente para os
historiadores que se colocaram no campo da história cultural) as fronteiras entre o
cultural e o social se diluem: viver em sociedade é utilizar símbolos, conferir sentidos
aos nossos atos.
GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. (UFMT) Cidades da fronteira. Este texto
tem como objetivo colocar em evidência a reconfiguração dos espaços da Amazônia
mato-grossense, analisando a emergência das cidades resultantes dos programas de
colonização. Tal estudo focalizará paisagens híbridas, através dos contrastes sociais,
entre os momentos iniciais e os atuais, em que uma nova arquitetura passa a substituir
a "arquitetura da colonização", sem, no entanto, anular as imagens de seu recente
passado histórico. Procurar-se-á refletir sobre os tempos presentes diante de uma
realidade aparentemente civilizada, mas que não pode ocultar um cenário em que
aparecem silenciosas figuras mutiladas e degradadas, antes utilizadas pelas frentes de
trabalho, ou mesmo, as prostitutas dos garimpos já desativados. Uma população nômade
excluída que se aloja de forma assustadora ao redor das novas cidades. Compõem este
quadro, ainda, as extraordinárias histórias que habitam o imaginário das populações
das "cidades da fronteira", histórias de lugares malditos e de pessoas amaldiçoadasligadas a massacres, linchamentos e, mesmo, canibalismo. Não são histórias passadas,
mas estão hoje a indicar ou sinalizar os espaços das cidades, referências reais que
fazem com que as pessoas evitem certos lugares, desviem seus passos, indiquem os
mortos e os loucos.
GUIMARÃES NETO,Regina Beatriz. (UFMT) Mineração e fronteiras. Este trabalho
tem como proposta apresentar uma cartografia dos deslocamentos migratórios em
direção aos garimpos de diamantes do leste de Mato Grosso, na primeira metade do
século vinte, analisando a dinâmica das práticas econômicas, políticas e sociais
constituidoras dessa experiência. As vias fluviais e os caminhos terrestres que se abriram
então, configuravam e configuram uma paisagem social marcada pelos múltiplos pontos
de penetração dos sertões mato-grossenses, indicando o surgimento de povoados e
cidades e uma grande teia comercial, avançando mais e mais à conquista de territórios.
GUIMARÃES, Eduardo Henrique de Lima. (UFPB) Fronteiras do saber historico:
reflexividade, memória e historicidade. Esta comunicação procura refletir sobre o lugar
do saber histórico diante da emer gência de um novo saber sobre o social, modificado
pela alteração dos paradigmas da ciência nas últimas décadas, e que aponta para o
desenvolvimento de uma articulação aprofundada das diversas tradições disciplinares.
Novos problemas e desafios proposos pela sociedade à ciência que a integra, passem
a requerer novas práticas e percepções daqueles que fazem a ciência. Nesse sentido, a
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retlexividade das práticas sociais se multiplica. O recurso à memória é valorizado na
(re) construção das múltiplas identidades. Assim como também, agudiza-se a
consciência da historicidade de todas as práticas e representações sociais.
GUIMARÃES, Giovanni Horácio. Música, Espaço e Tempo no Jardim de Infância
anexo à Escola Normal de São Paulo. O trabalho é parte de uma pesquisa que consiste
num resgate e análise de um álbum de músicas do Jardim de Infância, anexo à Escola
Normal de São Paulo, datado da primeira década do nosso século. Este estudo do
álbum demonstrou que a música, dentro do cotidiano do Jardim de Infância, não está
compartimentada dentro de uma forma disciplinar se apresentando como uma prática
que transita pelas atividades escolares, solenizando momentos importantes da rotina
do Jardim como a passagem da casa para a Escola e da Escola para casa; além de
anunciar, permear e encerrar outras atividades. Desta maneira a música se revela como
uma entrada privilegiada para o desvelar do cotidiano do Jardim de Infância. O momento
do trabalho que será apresentado prestigia a construção do tempo e espaço escolares,
através da análise do currículo e do horário do Jardim. A verificação da mate~ialização
da rotina escolar, representada pelo currículo e horário, vai permitir melhor entendimento
de como a Escola se rearticula diante das novas propostas pedagógicas e ideológicas
que são implantadas pelo movimento republicano em São Paulo.
GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal (VERJ). Memória e História na produção
Izistoriográfica: a Revista do IHGB. Revistas especializadas constituem fontes
privilegiadas para se avaliar a produção historiográfica, identificando autores, tendências
e temas que foram objeto de análise. Esta comunicação pretende avaliar o material
editado pela Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) no período
entre 1839 e 1889, considerando o jogo dialético Memória e História.
GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal (UERJ). Vargas e o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro: um Caso de Mecenetato. Fundado em 1838, o Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro acaba de completar cento e sessenta anos de existência. Na sua
longa trajetória, o reduto intelectual vivenciou duas fases áureas: a primeira, que já foi
objeto de estudos específicos, perdurou por quase toda a segunda metade do século
XIX, quando o grêmio desfrutava da proteção do Imperador D. Pedro n. A segunda,
apesar de mais recente, é bem menos conhecida, carecendo de investigações mais
aprofundadas. Refiro-me às atenções, benesses e financiamentos que o Instituto
Histórico mereceu do primeiro governo de Getúlio Vargas. Discutirei as origens desse
"mecenato", que começou logo após a chamada "Revolução de 30", bem como a
produção historiográfica chancelada no IHGB, à luz da conjuntura política da época.
Neste sentido, pretendo privilegiar as relações dos intelectuais do IHGB com o poder.
(GT/GEHCT) Inspirado no modelo cubano de saúde, o Programa de Niterói possui
uma característica importante: o médico não é um vizinho que partilha da mesma
condição social de seu paciente como em Cuba. Pertencentes a classes sociais distintas,
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suas relações são mediadas por auxiliares de enfermagem, selecionados pelas
Associações de Moradores entre a população local. Suas ações devem ser eficazes, de
forma a limitar prováveis conflitos existentes entre visões de mundo distintas. (GT)
GUIMARÃES, Manoel Luiz Lima Salgado Fronteiras imaginárias da civilização
VI: História e Historiografia I
GUIMARÃES, Valéria Lima. (UFRJ) O PCR cai no samba: o olhar comunista sobre
a cultura popular na redemocratização (1945-1950). Nosso trabalho tem como
propósito discutir as relações entre cultura política e cultura popular na redemocratização
de 1945, a partir do relacionamento mantido entre o Partido Comunista e o mundo do
samba. Considerado pelo PCB um importante pólo aglutinador das massas, as escolas
de samba representariam um canal de expressão e de organização política popular,
faltando-lhe a consciência de seu papel político e social. Intervir nesse cenário buscando
a tão esperada aproximação junto às camadas populares e, principalmente, a organização
dos sambistas enquanto classe, tornaram-se alguns dos principais objetivos do PCB
em sua breve legalidade.
GURJÃO, Eliete de Queiroz (UEPB).A história ensinada nas escolas. Considerando
os avanços ocorridos nos estudos históricos, a emergência e difusão de novos
paradigmas e as conseqüentes mudanças propostas no campo da metodologia do ensino
de História, investigamos até que ponto ocorre renovação no seu ensino nas escolas de
nível fundamental e médio. Neste sentido, realizamos duas séries de entrevistas, uma
em 1996 e outra em 1998, ocasiões estas em que ministramos a disciplina Metodologia
do Ensino de História no Curso de Especialização em História do Nordeste. Tendo em
conta que o alunado deste curso é constituído predominantemente por professores do
ensino fundamental e médio, que atuam em diversos municípios do interior do nosso
Estado, a pesquisa em foco funcionou como uma proposta de "ponte" entre os estudos,
reflexões e discussões realizadas nas aulas de Metodologia e sua aplicação nas escolas.
As entrevistas foram direcionadas no sentido de captar a concepção de História do
professor, seus procedimentos didáticos e principais recursos didáticos utilizados em
sala de aula. Até o momento, a amostra coletada abrange 35 escolas e 100 professores
de 17 municípios do interior do Estado.
GURJÃO, Eliete de Queiróz. Campinenses contam sua História. A produção
historiográfica de Campina Grande, até o presente, encontra-se limitada às abordagens
tradicionais, centradas praticamente nas mesmas temáticas e objetos. Tendo em vista
contribuir para a superação dos limites dessa historiografia, buscamos no resgate do
cotidiano da cidade, dos principais usos e costumes de seus vários segmentos sociais
expandir as fronteiras dessa história local. Na pesquisa em andamento utilizamos fontes
diversificadas, porém, privilegiamos os testemunhos orais e uma seleção de crônicas
da época. A história oral constitui, assim, o suporte maior da pesquisa. Neste sentido,
realizamos uma seleção de prováveis depoentes, antigos habitantes da cidade e oriundos
de classes sociais diferenciadas. Na metodologia da pesquisa e análise dos depoimentos,
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nos fundamentamos na perspectiva de que a memória é uma elaboração psico-social,
conforme defende HALBWACHS. Enfocaremos três momentos da história da cidade:
as décadas de 50, 60 e 70, visando detectar as mudanças no cotidiano da sociedade
campinense.
GUTFREID, Ieda (Unisinos - São Leopoldo.) As crônicas de Décio Freitas: o
articulista historiador e a História no tempo presente. A comunicação analisa a
produção do historiador Décio Freitas ao jornal Zero Hora, de 1988 a 1997. A coleção
de mais de 400 artigos nos revela as preocupações temáticas e as abordagens teóricometodológicas implícitas. Mesmo que, em vários momentos e em situações específicas,
Freitas proclame sua desilusão com a História, a análise desta produção de cunho
histórico-jornalístico nos indica a presença de um historiador engajado em um novo
tempo, mas que ainda acredita no papel social da História. Seu discurso contradiz sua
prática; pois embora afirme ser a História um gênero literário, seus artigos demonstram
uma preocupação com os problemas políticos, sócio-econômicos e culturais de sua
época, e os denuncia.
GUTIÉRREZ, Horacio (Universidade Federal de Goiás)A Política Indigenista no
Chile no século XIX. O principal grupo indígena chileno, o mapuche, ainda não estava
integrado ao país na época da independência .. Pretendendo quebrar a forte resistência
que o grupo opôs desde a época colonial, no século XIX são elaboradas e postas em
prática diversas medidas oficiais para resolver o problema, abrindo-se assim o caminho
para a ocupação territorial do sul chileno e a expropriação das terras indígenas. A
presente comunicação discute a legislação coeva produzida a esse respeito, bem como
o clima antiindigenista reinante, presente inclusive em notórios intelectuais como o
historiador Benjamín Vicufía Mackenna.
HADDAD, Fernando. (USP) A revista Praga surgiu como resultado do grupo
interdisciplinar de pesquisa "Marxismo: Cultura e Política", composto por professores
e pesquisadores ligados às áreas de filosofia, literatura, cinema, economia, história e
sociologia. Fortemente inspirada no marxismo ocidental ( em especial na Teoria Crítica
da Escola de Frankfourt). É convicção do grupo que só se pode contribuir para o
avanço da esquerda hoje, e para a elaboração de um programa socialista a partir de
posições não baluartistas, teórica e praticamente ultrapassadas. Nesse sentido, o objetivo
da revista - intelectual e não partidário - é, ao fazer a análise do capitalismo tardio nas
suas manifestações objetivas, no Brasil e no mundo, recriar um pensamento anticapitaslista que ajude a superar os impasses teóricos e práticos em que a esquerda se
encontra.
HADDAD, Fernando. (USP) Limites sistêmicos: uma interpretação braudeliana da
economia soviética. Pretende-se discutir a dialética do desenvolvimento das forças
produtivas e das relações de produção nos períodos de transição das formações précapitalistas para o capitalismo na periferia daquele núcleo de países que lideraram o
processo de constituição da sociedade moderna. Usar-se-á como fonte de apoio histórico
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a passagem da trilogia de Braudel que trata da escravidão moderna e da segunda servidão
como alavancas de acumulação primitiva de capital na América e na Europa Oriental,
respectivamente. À luz da contribuição de Braudel, que subverte a versão mais mecânica
e vulgar do esquema marxiano clássico, tentar-se-á reavaliar o sistema soviético dessa
perspectiva, lançando-se mão do conceito de despotismo oriental moderno para
caracterizá-lo. Por fim, empreender-se-á uma comparação do diagnóstico propostq
com as l:ontribuições de Kurz e Arrighi. (MR)
HECKER, Frederico Alexandre de Moraes (UNESP - Assis). História e polítical
Fazer história política, seja história da prática ou da teoria política, seja história do
político no sentido do evento político presente no público ou no privado, nas estruturas
sociais como na capilaridade do cotidiano, fazer história política hoje significa condenar
o relativismo radical que assola o nosso terreno, significa reconhece uma realidade
objetiva e as possíveis conexões entre ela e os conceitos que a representam e, ao mesmo
tempo, moldam-na. Assim é para a história em geral e o é mais fortemente para as
várias modalidades da história política contemporânea. Por que? Por que ocorre com a
história política hoje, mais do que com outros afazeres de Clio, esse apego ao evento,
ao acontecimento e seus desdobramentos? Tem esse apego as mesmas características
que marcaram a "histoire evenementielle"? Trata-se de uma recaída no pensamento?
Se no nascimento dos tempos modernos, a promoção do Estado exigiu da historiografia
uma submissão total, a ponto da produção histórica do romantismo chegar a identificar
a idéia de história com história política, o acontecimento com o evento político, agora,
quando esse mesmo Estado entra em crise talvez terminal, a história política está
obrigada a renovar-se, a desenvolver novos métodos, alterar sensibilidades, extirpar
procedimentos positivistas renitentes e estender-se a novos campos.
HEINZ, Fábio Madureira. Elites e .. elitismo" na representação patronal rural
brasileira. Durante a década de 1950 uma tensão permanente perpassou as relações
entre as principais organizações nacionais de grandes proprietários fundiários. Em
oposição sistemática, as duas principais organizações nacionais alçadas à posição de
porta-vozes do patronato rural, a Confederação Rural Brasileira, na capital federal, e a
Sociedade Rural Brasileira, em São Paulo, denunciavam, em seus embates, profundas
clivagens, internas às elites e oriundas em sua maioria das transformações sociais do
período e da recomposição do establishment político do Brasil da era Vargas. No entanto,
é sobretudo nas percepções de uma e outra acerca do lugar das elites rurais na sociedade
brasileira que estas divergências eram mais evidentes. Ainda que as questões que
estruturaram o campo concorrencial entre as organizações patronais rurais dissessem
respeito então, fundamentalmente, às respecti vas posições acerca do lugar das questões
agrária e agrícola no debate político nacional, bem como do grau de ingerência do
Estado nas questões rurais, o "elitismo" patronal, manifestado por uns - sobretudo os
dirigentes paulistas - e criticado por outros, tomou-se tema igualmente importante do
debate.

435

HEIRICHS Jr, Cláudio. (UFRGS). Fronteiras Idiomáticas na Judéia: um Panorama
da Epigrafia e dos Documentos Escritos. Este trabalho visa a analisar a Judéia como
uma fronteira idiomática entre o séc. 11 a.C. e o I d.e.; identificando os textos escritos
em aramaico, grego, hebraico e as epigrafias das Sinagogas, os quais também eram
escritos nas três línguas correntes na região. Desse modo, procura-se compreender a
diversidade cultural e as peculiaridades políticas que caracterizavam a área e que
possibilitavam a convivência e a permanência de idiomas tão distintos. Com a existência
de ocupações de matiz grega, judaica, povos orientais e, posteriormente, a romana,
evidencia-se a inexistência de uma fronteira cultural clara, de tal modo que o ambiente
lingüístico era emoldurado por diferentes formas de interação política e cultural,
impulsionando-se a diluição de idiomas e tornando a Judéia uma fronteira idiomática
inquestionável. Nesse sentido, a análise possibilita a visualização de fronteiras culturais
simbólicas, pois a língua e a escrita são demonstrativos de quão rica pode tornar-se a
interpretação de textos e epigrafias produzidos na mesma região durante o mesmo
período histórico.
HELFER, Nadir Emma (Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC - RS).
Concepções de Mundo presentes no ensino de história, de 5 a a 8" Séries, nas Escolas
Estaduais da 6"de -RS (1961-1990). O presente trabalho tem como meta investigar as
relações implícitas e explícitas entre as políticas oficiais e o ensino de História de fato
ministrado nas escolas estaduais de abrangência da 6" Delegacia de Educação, RS,
para chegar às concepções de mundo presentes no ensino de História. Os procedimentos
metodológicos se iniciam com a delimitação da área de estudo que se restringe a sete
escolas estaduais que, em 1961, contavam com o então curso ginasial e que continuam,
até os dias atuais, com este nível de ensino. A opção por estas escolas deve-se ao fato
de serem representativas de uma realidade educacional predominante na região, já
que eram as escolas mais tradicionais e que contavam com o maior número de alunos
e professores, nos seus respectivos municípios. A seguir, a pesquisa bibliográfica e
documental permite conduzir a investigação aos objetivos da pesquisa: as concepções
de mundo presentes no ensino de História. Como principais fontes de consulta podese destacar a Lei n° 4.024/61, a Lei n° 5692, as Diretrizes e Bases para o Ensino de 10
e 20 graus do Rio Grande do Sul, as Diretrizes Curriculares, 10 Grau - Área de Estudos
Sociais, a Proposta de Reconstrução Curricular e os Diários de Classe de professores
de História de 1961 a 1990 além de vasta bibliografia que dá a sustentação teórica ao
trabalho.
HENN, Leonardo Guedes. (UNISINOS) Os correspondentes de guerra na Força
Expedicionária Brasileira. Durante a Segunda Guerra Mundial, as notícias dos combates
enviadas para os países que faziam parte dos exércitos Aliados sofriam a censura do
Quartel General das respectivas áreas de onde eram remetidas as informações. Não
eram permitidas a veiculação de notícias que pudessem abater o moral das tropas, que
causassem o risco de colocar a opinião pública contra a guerra, ou que ocasionassem
preocupação nos parentes dos combatentes. Dentro desse contexto, os correspondentes
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de guerra eram treinados militarmente e considerados como parte das tropas regulares.
Geralmente faziam parte de alguma das grandes agências de notícias, como a Associated
Press, a United e a Reuters. As tropas brasileiras também tiveram seus correspondentes,
os quais além de estarem subordinados ao Q. G., sofriam a censura adicional do
Departamento de Imprensa e Propaganda (D. I. P.) do Estado Novo. Os correspondentes
brasileiros não passaram por nenhum tipo de treinamento, isto porque em um primeiro
momento foram exclusivamente permitidos correspondentes da Agência Nacional,
órgão do governo, e somente após desentendimentos destes com o comando das tropas
brasileiras foi autorizado que alguns órgãos de comunicação enviassem seus
correspondentes próprios, os quais foram admitidos segundo critérios políticos.
HERBERTS, Ana Lucia. Missões jesuíticas entre os grupos indígenas mbayaguaicuru. A presente comunicação tem a finalidade de apresentar os primeiros
resultados do projeto de pesquisa "Missões Jesuíticas entre os grupos indígenas MbayáGuaicurú". Esta pesquisa tem como objetivos gerais resgatar a história da Misión y
Reducción de Santa Mada de los Reyes (séc. XVII) e da Reducción de Nuestra SeflOra
de Belén (séc. XVIII), as características individuais das mesmas, como surgimento,
localização, organização, demografia, desenvolvimento, declínio ou abandono. Por
outro lado, procura-se verificar os objetivos presentes na ação jesuítica juntos aos
Mbayá-Guaicurú. Objetiva-se ainda, relacionar o modelo da missão jesuítica Guarani
com o modo de vida dos grupos acima, e compreender as causas da pouca eficiência
das tentativas jesuíticas com estas populações indígenas.
HERING, Fábio Adriano (Mestrando - UNICAMP) A "virada lingüística" e suas
implicações para a escrita da História (uma visão crítica). Na década de 60, E. P.
Thompson, emA Formação da Classe Operária Inglesa, argumentou: "a classe é uma
relação, e não uma coisa". Em meados da década de 90, Patrick Joyce, em Democratic
Subjects, falando em nome de uma nova geração de historiadores, disse, a respeito do
mesmo assunto: "classe ... é ... uma forma imaginária, não ... algo dado em um mundo
'real' para além desta forma". Estas duas citações expõem, de maneira sintética, a
radical mudança de paradigma que a historiografia britânica sofreu em pouco mais de
três décadas. De clara filiação pós-estruturalista e pós-moderna, esta proposta
historiográfica britânica se caracteriza por abandonar categorias tais como "experiência"
e "agir humano", que são a tônica da obra de E. P. Thompson, em favor de uma
perspectiva discursiva da história. Seus teóricos denominam tal "salto" - da realidade
para a linguagem - de "virada lingüística". A partir deste novo referencial, as idéias de
"classe" e de "contexto social" são negadas e reduzidas a mero jogo intertextual (só
restando ao historiador a possibilidade de escrever uma história dos usos lingüísticos
destes "conceitos") e o "real", lugar onde os sujeitos da história vivem suas experiências,
é considerado criação abstrata de um "imaginário social". Este trabalho busca analisar,
tomando como referencial teórico alguns elementos da obra de E. P. Thompson, as
implicações que este novo paradigma - que estende seus braços para além do contexto
britânico e europeu - tem para a escrita da História.
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HERING, Fábio Adriano. (mestrando - UNICAMP) Heródoto e o interesse pela
História no contexto da polis ateniense. Moses Finley, em Uso e Abuso da História,
relaciona a invenção da História a dois fatores principais: a filosofia jônica e a polis
clássica. A seu ver, entretanto, a especulação filosófica, mesmo tendo contribuído com
sua noção de investigação e com seu ceticismo a respeito dos mitos, mais ajuda a
compreender o surgimento das obras dos "logógrafos" - de caráter essencialmente
descritivo - que o da História propriamente dito. É a polis clássica, eptão, por ter
colocado em evidência, pela primeira vez na história ocidental, a política como ati vidade
humana, "elevando-a ... à mais fundamental das atividades sociais", que tornou
imprescindível a constituição de "um novo enfoque do passado". Heródoto, ao buscar
as "razões" que teriam levado gregos e bárbaros a guerrear entre si, foi quem introduziu
tanto a "investigação sistemática" quanto as explicações "humanas ... seculares e ...
políticas" a respeito do passado. A Atenas do século V a.C., de acordo com alguns dos
comentadores de sua obra, teve papel determinante na constituição deste ineditismo.
Assim, a partir de uma análise tanto dos elementos biográficos e estruturais relacionados
pelos comentadores quanto do contexto político e social da Atenas do século V a.c.,
com o auxílio do referencial teórico proposto por Finley, apresento como se desenhou
o interesse pela História em Heródoto. Esta comunicação é parte de meu Trabalho de
Conclusão de Curso em História, na Universidade Federal de Santa Catarina.
HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite (USP). Estado-nação e autoritarismo
nos países africanos de língua oficial portuguesa. Nos países africanos de língua oficial
portuguesa, os Estados-Nação têm sua gênese no processo pelo qual se forma a
consciência negadora do colonialismo, o que inclui a constituição dos movimentos
político-ideológicos na organização e desenvolvimento das lutas de libertação nacional.
Fundados sob a tutela dos partidos únicos, os Estados-Nação constituem uma estrutura
de poder verticalizada, assumem funções centralizadoras e detém o monopólio dos
meios de informação. Mas é em suas relações com a sociedade que se revelam a estrutura
e os mecanismos de exercício do seu autoritarismo. (MR)
HEYNEMANN, Cláudia Beatriz (Doutoranda em História Social- UFRJ). Antigos
e modernos: as fronteiras entre o saber antiquário e a ciência moderna no mundo
luso-brasileiro. A formação de coleções de história natural no século XVIII descreve
uma transição do saber antiquário para a ciência moderna. Alimentado nos gabinetes
de curiosidades, o mundo do antiquário envolvia o estudo de moedas, inscrições e a
dissecação de corpos, um método filiàdo a Galileu e que conduziria, através do interesse
pela observação empírica e pela experimentação, à paixão pelos objetos antigos. A
despeito de sua origem, de em alguma medida estarem inscritos no seio da revolução
científica galileana, esse conhecimento seria recusado pela ciência setecentista, como
negação da ciência mesma. Os gabinetes e museus de história natural, as coletas e
preparação de remessas de plantas e animais exóticos, com o desenvol vimento de um
método próprio, do qual participam naturalistas luso-brasileiros, como o frei José
Mariano da Conceição Veloso, a formação desse mundo natural em miniatura, como
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propunha Buffon, são aqui examinados. A formação e o destino das coleções de história
natural no âmbito luso-brasileiro, sugere-nos a convivência dessas filiações, os ecos
de uma outra ordem do mundo, e, o lugar de uma escrita da história que se confunde
com a sintaxe da história natural, tanto em sua fórmula designativa quanto em sua
tarefa descritiva, ou ainda, pela própria idéia de devir, de degeneração, de movimento,
contida nas ciências da vida.
HILLIG, SilvaDa GruDewaldt. A necessidade de modificações no perfil da
Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres ( CIOSL ) frente a
desestruturação da ordem de Yalta e o avanço dos processos de transnacionalização
e de integraçào regional e sub-regional: A presente comunicação tem como objetivo
debater a necessidade de modificações no perfil da Confederação Internacional das
Organizações Sindicais Livrs ( CIOSL ) , frente a desestruturação da ordem de Yalta e
do avanço dos processos de transnacionalização da economia e de integração regional
e sub-regional, na medida em que esta tem sido a principal referência sindical
internacional na contemporaneidade. O texto parte das mudanças ocorridas nessa
entidade a partir da homogeneização dessa central pelas centrais européias de caráter
social-democrata e da filiação de centrais sindicais do Terceiro Mundo, que foram
criadas fora do marco da Guerra Fria, como a CUT no Brasil, para então abordar os
debates ocorridos no XV Congresso da CIOSL, realizado em 1992, em Bruxelas, que
teve como principal tema a sindicalização em uma economia globalizada e que apontou
como prioridade da CIOSL a necessidade de consolidar sua influência sindical a nível
internacional.
HILLING, SilvaDa Grunewaldt. Psiquiatria e poder no Rio Grande do Sul (18801920). Nossa comunicação tratará da institucionalização da loucura no Rio Grande do
Sul no período compreendido entre 1880 e 1920. Tratará também, e por isso, dos
modos, dos discursos e práticas que se conjugaram na construção desse objeto da
psiquiatria que é o louco e sua doença, a loucura. Buscará fundamentalmente no
nascimento e na trama dos objetivos e funções de duas instituições - a Faculdade de
Medicina de Porto Alegre e o Hospício São Pedro - as relações de poder que o saber
psiquiátrico colocou em jogo na sua constituição. A comunicação parte do pressuposto
de que a loucura não se constitui enquanto fato dado, fenômeno obscuro presente em
germe na "natureza" humana; não é tampouco essência naturalizada no corpo. Está-se
aqui entendendo a loucura como construção histórica, com suporte social e cultural
variante no tempo, possibilitada modernamente, pelo monopólio do saber exercido
pela medicina-psiquiátrica. Não é, por outras palavras, um fenômeno que tenha sempre
existido nas formas como se lhe percebe contemporaneamente, ou seja, é uma
construção histórica.
HURTADO, Eduardo José. Tratados de paz en la frontera sur de Cordoba (17821854). En el contexto de estudio de historia regional y a través de la consulta de los
tratados de paz firmados por hispano-criollos e indígenas entre fines dei siglo XVIII y
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el siglo XIX, observamos la multiplicidad de vinculaciones existentes entre los distintos
grupos, en la frontera sur de lajurisdicción de Córdoba que formaba parte deI dominio
hispanoamericano. En este trabajo analizamos los tratados de paz firmados desde el
ano 1782 hasta el ano 1854, es decir desde fines deI dominio espafiol hasta los inicios
deI Estado-nación. La frontera se definiría como área de tensión, provocada por el
malón indígena y por la "maloca" blanca sobre las tolderías, pero también como espacio
de intercambio comercial. Los grupos mantuvieron relaciones de mutua dependencia
y contlicto, actuando de acuerdo a sus intereses económicos comerciales. Potenciamos
la idea que durante los afios sefialados el fuerte de Río Cuarto cumpliría un doble rol,
como punto de avanzada para los hispano-criollos y como centro de intercambio
comercial para los indígenas; este último papel resguardaría su existencia
INOKAWA, Suemi. As falas dos professores do magistério - um estudo sobre as
disciplinas história, história da educação e conteúdo e metodologia de estudos sSociais.
A pesquisa investigou o trabalho de professores de três disciplinas do curso de
Magistério: História, História da Educação e Conteúdo e Metodologia de Estudos
Sociais. Para isto foram selecionadas três escolas que oferecem o curso em duas áreas
da cidade de São Paulo - uma área central e outra área periférica, totalizando seis
escolas: dois Cefams, duas HEMs e duas escolas particulares. Foram enfocados na
pesquisa tanto o professor quanto os materiais a que ele tem acesso. O enfoque dado
ao professor foi realizado com base nas entrevistas gravadas com treze professores.
As entrevistas tiveram como pontos centrais, sua formação universitária, sua jornada
de trabalho, sua trajetória profissional e seu trabalho desenvolvido em sala de aula. Os
materiais selecionados para análise foram tanto aqueles consultados e utilizados por
estes profissionais -livros didáticos, livros paradidáticos, planos de aula -, como aqueles
produzidos pelos alunos, as anotações das aulas. O objetivo principal da pesquisa foi
investigar com qual (ou com quais) concepção de história os professores das três
disciplinas trabalham, para analisar com que visão de história os futuros professores
das séries iniciais do ensino fundamental das escolas investigadas são formados.
IOKOI, Zilda Márcia Grícoli. (USP) Entre a crise e o vivido. A cidade de Diadema
apresenta-se como um bom exemplo histórico do significado do vivido em fronteira.
Formada como cidade dormitório apresenta-se como um espaço complementar entre o
processo produtivo das grandes unidades montadoras do complexo automobilístico
do grande ABC paulista e se desenvol ve num processo de formação fabril de empresas
de auto-peças. Deste processo, a ocupação urbana se faz sem qualquer mecanismo que
proteja o existencial dos sujeitos sociais alí instalados. Favelamento, ocupação
desordenada nas regiões de manancial, desenvolvem uma série de movimentos sociais
em luta pelas políticas públicas. Esses operários conseguem criar inúmeros mecanismos
de auto-defesa e de fato disputam com sucesso o controle municipal com prefeitos
oriundos das lutas acima definidas. Entretanto, mesmo com esses mecanismos
defrontam-se com a crise do capital transnacional e não conseguem auto gerir-se no
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processo de desindustrialização que se estabelece, revelando com clareza os limites do
poder local na era da globalização. Debater esse processo é pois fundamental no
entendimento do presente.
IOKOI, Zilda Márcia Grícoli. (USP) Rio Maria: das mortes anunciadas à resistência
transformadora. As lutas pela terra e os conflitos entre latifundiários tem sido um dos
grandes temas que envolvem os movimentos sociais no campo no Brasil ao longo das
décadas de 1980/90. O sul do Pará a fronteira onde a violência e os antagonismos se
revelam como centrais no entendimento dos limites da democracia no país. Esta mesa
pretende comparar as várias dimensões das lutas que envolvem vários segmentos dos
conflitos entre a posse e as estratégias de garimpeiros, jagunços e empresas capitalistas
no período em tela, especialmente o envolvimento de estruturas de controle social,
como a Polícia Militar na repressão e no massacre de camponeses que preocupados
com a preservação do meio ambiente organizam formas de produção e de
desenvolvimento sustentado. A análise de casos em Rio Maria será fundamental para
o entendimento das lutas camponesas num tempo de globalização e nos impasses
existenciais de grupos que circulam nas fronteiras territoriais e culturais
contemporâneas. (MR)
ISAIA, Artur Cesar. (UFSC) Umbanda e Cidade no Brasil da primeira metade do
século xx. A presente comunicação tem como tema a Umbanda brasileira na primeira
metade do século XX. Neste período, notadamente a partir do segundo quartel do
século, a Umbanda passa a ter crescente visibilidade no meio urbano nacional,
aparecendo freqüentemente no noticiário de centros como Rio de Janeiro e São Paulo.
Por outro lado, é nessa conjuntura que os próceres umbandistas desenvolvem todo um
trabalho de tentativa de aproximação da nova religião com os códigos simbólicos
dominantes no meio urbano brasileiro. A partir de uma documentação que privilegia,
sobretudo, o trabalho de divulgação da Umbanda, essa comunicação pretende contribuir
para o debate sobre a fisionomia do campo religioso brasileiro da primeira metade do
século XX, evidenciando sua relação com poderes orientadores do agir coletivo.
IUMATTI, Paulo Teixeira.Criatividade e Experiência: a Formação intelectual de
Caio Prado Júnior( 1932-1939). Trata-se de abordar o modo como Caio Prado Júnior
vivenciou e elaborou os dilemas da produção intelectual brasileira e européia da década
de 30. Seu diálogo com a Geografia Humana, a Sociologia, a Antropologia e a Filosofia
das Ciências, guiado por sua compreensão da dialética marxista e hegeliana, é uma
chave para tal abordagem: enfocando os primeiros anos da Universidade de São Paulo
e o período em que o historiador passou exilado na França é possível resgatar a
especificidade das contribuições de sua obra Formação do Brasil Contemporâneo
num contexto internacional e ao mesmo tempo vislumbrar suas contr,adições e
ambigüidades.
IURKIV, José Erondy Ocupação de terras como estratégia de demarcação de
fronteiras no oeste do Paraná. A ocupação e o uso da terra no Paraná desde a elevação
à Província em 1853 foi utilizada pela elite como um instrumento de manutenção e
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demarcação de fronteiras. São vários os episódios narrados pela historiografia em que
emerge a utilização da terra e sua ocupação como um elemento de garantia jurídica de
posse. O uso da terra passa por um interessante descompasso. Tenta-se, ao menos no
discurso, estabelecer nichos de colonização e legalização da terra, repassando-a à
proprietários privados, para a partir dela, forjarem a Califórnia do Século XX, voltada
para o interior do Estado. A exemplo dos norte-americanos, dirigiam-se de leste à
oeste, atrás de terras e riquezas, gerando conflitos com populações alheias a tal projeto.
Ao mesmo tempo, de acordo com os predicados do paranismo, tornavam paranaense
todos os rincões do Estado.
IUSKOW, Cristina (Mestranda - UFSC) Brasilidade e embelezamento: o canto
orfeônico e a assepsia dos gestos corporais. O Brasil, do início do século até o fim do
Estado Novo, passa por um processo de investimento na melhoria racial, com o intuito
de tornar sua raça eugenicamente mais bela. Além da busca do embelezamento do
corpo, propunha-se também a perfeição dos aspectos espirituais e morais. Para isso
utilizou-se da instituições socias, como a Escola, o Exército, a Igreja, etc, as quais
contribuíram para este projeto de inúmeras formas. O papel exercido através do ensino
musical é o tema da presente comunicação. O canto orfeônico, que é o canto coral para
amadores, teve particular relevância nesta política educacional, na função de
disciplinador dos gestos corporais; de formador de um gosto musical mais erudito, ao
mesmo tempo que desviava o interesse por danças e músicas afro brasileiras que
levavam a erotização dos gestos; ao incutir nas crianças e adolescentes uma postura
física e moral de embelezamento do corpo e da alma. Desta forma o canto orfeônico
pôde disponibilizar um conjunto de gestos e atitudes que conduziam ao embelezamento,
além da formação do senso de brasilidade. No estudo das respectivas fontes percebese no discurso, que fundamenta esta prática, o desejo de criar corpos harmoniosos,
com retidão de caráter, além do patriotismo vinculados a política nacionalista.
IZECKSOHN, Vitor. (UFRJ) Nacionalismo e lógica corporativa: A guerra do
Paraguai nos anos 1867-1868. Este trabalho discute a conjuntura enfrentada pelo
governo imperial durante os anos de 1867 e 1868, quando a condução da guerra contra
o Paraguai vive um momento de crise. A pesquisa focaliza as três principais questões
que perturbaram a condução da guerra naquele momento: a ameaça de rompimento da
Tríplice Aliança, os conflitos político-partidários e a insatisfação dos proprietários
rurais com a intensificação do recrutamento, destacando as soluções implementadas
para a sua superação e eventual vitória militar. As duas principais fontes utilizadas
foram: 1) a visão dos comandantes de armas brasileiros sobre os principais obstáculos
colocados à reorganização do exército e 2) os textos produzidos por representantes
dos proprietários rurais e por membros da burocracia imperial, retratando as
singularidades do esforço de guerra .A partir do enfoque acima proposto, analiso as
condições materiais e políticas nas quais o então Marquês de Caxias assume o comando
das forças brasileiras em operações, e as estratégias adotadas visando o aumento da
eficiência militar daquela força de combate. Minha hipótese é de que a mudança de
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comando favoreceu uma mudança temporária no padrão da politização militar, que
deixou de expressar as clivagens partidárias e regionais para aglutinar-se em tomo de
demandas mais corporativas, que intensificaram a insatisfação dos oficias em relação
aos políticos civis.
JACOB, Carla Alessandra da Luz. "A desaifronta aos brios nacionaes". O discurso

da imprensa do Desterro sobre a guerra do Paraguai ( Outubro de 1864-Março de
1870). O conflito com o Paraguai poderá ter sido portador de projetos políticos que
para a maioria da população não ficara explícito. Analisar o discurso que a Imprensa
Periódica de Santa Catarina e especificamente da cidade de Desterro (atual
Florianópolis) tinha na época (1864-1870). Identificar que projeto político de Nação é
forjado através desse discurso da Imprensa. Compreender que idéias são universalizadas
para a sociedade como projeto de construção de nação. Tal discurso foi implantado
através de tentativa de conscientização da população para participar da guerra. A
ineficiência da Guarda Nacional, e a não existência de um bom exército organizado
fez justificar a criação dos "Voluntários da Pátria". Não tão "voluntários" assim,já que
o caráter desse voluntariado era realmente o "forçado". Utilizar elementos religiosos e
de patriotismo para sua aprovação nacional, identificar o Brasil como agente civilizador
contra "uma horda de selvagens e bárbaros". A imprensa percebe a necessidade de
unificar a população como forma de validar a guerra. Unifica-se dentro de um padrão
incontestável: o padrão religioso. Padrão de fácil assimilação por uma grande parcela
da população. Ele traz a tona um patriotismo e nacionalismo a partir de uma unidade
que vai além e acima das diversas divisões da sociedade.
JAHNEL, Claudia Bettina Roemmelt. Vida privada - a escritura do diário. Das
várias fonnas de se relacionar com o passado, a escrita encontrou sua grande expressão
na forma de: diário, especialmente a partir do século XVIII. Isso corresponde a uma
mudança na sociabilidade, ou seja, à substituição de uma sociabilidade anônima que
se encontrava nos castelos e nas praças por uma sociabilidade, ou seja, à substituição
de uma sociabilidade anônima que se encontrava nos castelos e nas praças por uma
sociabilidade restrita ao próprio indivíduo e à vida privada. N. Elias ilustra essa mudança
como uma fase na formação de consciência do homem e na crescente racionalização e
psicologização das relações humanas. A partir da necessidade e possibilidade de ler e
escrever livros, Elias vê um sinal de uma transformação civilizatoria. Os diários de
emigrantes alemães do século passado, na maior parte protestantes. Para essas pessoas,
o diário não era somente um meio fonnador e organizador do mundo externo e material,
mas sobretudo responsável pela coerência interna da pessoa: a vida, as próprias decisões
e ações ganham sentido, contribuindo assim para a estruturação da biografia marcada
por uma ruptura. O estudo focaliza o diário de um emigrante protestante alemão que
saiu da Alemanha em 1858, desenhando o perfil de um homem a caminho do Brasil.
JANOVITCH, Paula E. Cidade dos mortos? Encruzilhada dos vivos. Através da
criação dos cemitérios abertos, a relação dos vivos com os mortos passou a ser de
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distância. Entre os vivos e os mortos o isolamento dos muros e a distância da cidade
seria uma das condições fundamentais do viver urbano a partir do século XIX. Tornandose mesmo obrigatório que a "cidade dos mortos" sempre estivesse disposta nos limites
da "cidade dos vivos". Porém por mais que se desejasse um isolamento da morte dentro
dos muros cemiteriais, o desenvolvimento destes assim como suas transformações se
incorporaram às modificações urbanas, contando deste jogo entre mortos e vivos, muitas
histórias das pessoas que habitaram estas mesmas cidades. Através da escolha de alguns
cemitérios centrais como o Araçá (SP), Consolação(SP), ou outros totalmente isolados
até hoje como o Cemitério judaico de Cubatão (SP) , de Inhaúma (RJ) ou o desaparecido
Chora Menino do bairro de Santana (SP) revelam-se as encruzilhadas destas cidades
que tem no espaço dos mortos um rico testemunho da vida urbana e de seus habitantes.
JANOVITCH, Paula E. Paisagens urbanas: produção ficcional urbana nas primeiras
décadas do século XX. Pretendo apresentar neste trabalho uma reflexão sobre a formação
de uma paisagem urbana brasileira nas produções ficcionais da primeira década do
século XX e, através destas, mostrar que a própria paisagem urbana se constitui de
entrelaçamento de relações que por vezes se dão a partir do deslocamento do campo
para a cidade e vice- versa. As produções ficcionais do período como a Correspondência
de uma Estação de Cura de João do Rio, Cartas d'Oeste de José Agudo, Subterrâneos
do Morro do Castelo de Lima Barreto ou ainda algumas peças de Artur Azevedo são
alguns exemplos da constituição da vida urbana produzidas no deslocamento, na
transposição ou mesmo da fuga destas cidades em formação para um outro espaço
que muitas vezes é o campo em oposição a cidade e ao progresso, mas em outros é a
própria cidade antiga, a cidade colonial que tenta revolver a terra e indicar antigos
caminhos para a vida urbana moderna. Por todos estes caminhos que a ficção do
período aponta, podemos perceber que é da convivência de vários tempos e espaços
que vão se definindo os limites do perímetro urbano.
JARDIM, Rejane Barreto. (FAPA) Do parto empírico ao nascimento científico. Esta
comunicação é fruto de uma pesquisa desenvolvida nos últimos 2 anos, onde procurei
articular a história da mulheres com a história da ciência, mais precisamente com a
história da medicina. A história da medicina moderna é um campo riquíssimo para a
investigação histórica, e nessa história ocorre a presença feminina. Essa presença passou
a ser percebida, a partir dos anos 60 e 70, quando o movimento feminista provocou
uma série de deslocamentos em diferentes campos do conhecimento. No Brasil e no
Mundo a história das mulheres já se constitui em um campo de trabalho que tem
possibilitado uma série de cruzamentos importantes, entre esses, o cruzamento com a
história da medicina. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. A história da medicina
é a própria história da gineco - obstetrícia e, nessa história a presenças do saberes
femininos sobre a anatomia humana é flagrada, nos começos da Santa Casa de
Misericórdia e na Criação da Faculdade de Medicina de Porto Alegre.
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JASMIN, Marcelo Gantus Aristocracia, democracia e participação: Alexis de
Tocqueville. O aristocrata francês Alexis de Tocqueville, integrante do partido da ordem
e ministro de Luís N apaleão, tem seu pensamento político curiosamente marcado por
revindicações cruciais da tradição republicana, especialmente aquela da participação
cívica apresentada como contrapeso necessário ao contexto do individualismo moderno.
JESUS, Nauk Maria de. Práticas curativas no centro da América do Sul( 1727-1817).
A presente comunicação tem como objetivo apresentar algumas considerações sobre
as práticas curativas no centro da América do Sul ( Vila Real do Senhor Bom Jesus de
Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade ), entre os anos de 1727 e 1817. Inicialmente
adotaremos o termo práticas curativas, porque enfocaremos as ações dos profissionais
de medicina( médicos, cirurgiões, boticários e barbeiros /sangradores) e sinais das
práticas exercidas por ameríndios e africanos. Utilizamos na pesquisa as fontes
documentais locadas no Arquivo Publico do Estado de Mato Grosso e no Núcleo de
Documentação de História Regional/UFMT, cujas fontes são: correspondências,
atestados de profissionais de medicina, ofícios, estatutos e posturas municipais,
processos crimes, rendas e despesas da Câmara, entre outros documentos relacionados,
sobretudo, ao século XVIII. A partir do estudo dessas práticas, podemos compreender
as manifestações e as relações sociais desenvolvidas neste espaço ocupado e apropriado
pelos colonizadores. Através dos atos corriqueiros, constataremos como os colonos
distantes dos principais centros litorâneos, inventaram e trocaram diversos saberes da
arte de curar.
JESUS, Ronaldo Pereira de. (FFLCH-USP) Novas e antigas fontes e abordagens
sobre as classes trabalhadoras no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX.
Atualização do debate historiográfico e teórico em torno do processo de formação da
classe trabalhadora e da periodização do movimento operário e sindical no Rio de
Janeiro na Segunda metade do século XIX, utilizando como fontes as atas de fundação
e os estatutos das associações profissionais recolhidos junto à Seção dos Negócios do
Império do Conselho de Estado, entre 1860 e 1889.
JOANILHO, André Luiz, Por uma concepção de história - Transformações na
historiografia. A presente comunicação coordenada pretende apresentar algumas das
reflexões levantadas em torno do projeto de pesquisa com o mesmo título, que objetiva
estudar as mudanças historio gráficas contemporâneas em torno da produção de revistas
especializadas. Três coleções de revistas serão analisadas, para o período 1980-1994:
Annales, Past and Present, e Joumal ofModem History. Em cada uma dessas revistas,
serão avaliados os debates historiográficos, as tendências teórico-metodológicas, além
do provável impacto que tais discussões têm na historiografia em geral, e na brasileira
em particular. Exemplar desses debates, são a mudança no subtitulo da revistaAnnales
para histoire; sciences sociales, analisada através dos editoriais da revista, o debate,
travado inicialmente nas páginas da Joumal of Modem History entre Robert Darton,
Roger Chartier e Dominick La Capra acerca da questão cultural em História, e as
mudanças e permanências do marxismo inglês, presentes na Past and Present.
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JOANILHO, André Luiz. Eugenia e nacionalismo. Em meados da década de 10
houve uma retomada do discurso nacionalista. Muitos historiadores identificam este
fato diretamente com a Grande Guerra. No entanto, no caso brasileiro, é necessário
perceber que o nacionalismo não se liga somente ao quadro beligerante, se apresenta
também, naquele momento, como um discurso científico, isto é, o fundamento da nação
está além dos fatores culturais e históricos, está na própria formação genética da
população. A mestiçagem, a escravidão se apresentam, para muitos intelectuais do
período, como fatores negativos dessa formação, havendo a necessidade, para estes,
corrigir e sanar a nossa formação genética e, muito mais, construir o "tipo brasileiro".
Daí a eugenia ser apresentada como o apanágio para os nossos males.
JOANONI NETO, Vitale. (UFMT.) D. Cândido Padin: A Imposição Da Militância.
Esta comunicação tratará dos vinte anos do episcopado de D.Cândido Padin à frente
da Cúria Diocesana de Bauru, cidade do interior de São Paulo, entre 1970 a 1990.
Desde sua chegada a cidade D. Padin demonstrou preocupação em inserir aquela igreja
particular nas propostas emanadas de Medellín, encontrando forte resistência por parte
dos católicos leigos e do clero da cidade. Por dez anos insistiu no estímulo ao surgimento
de comunidades eclesiais de base em sua diocese. Tal fato começou a se consolidar em
1980, quando da chegada à cidade de um grupo de religiosas que se instalaram em um
núcleo habitacional operário e periférico. Tal fenômeno pode ser considerado resposta
ao estímulo do bispo ou efeito de imposição?
JOANONI NETO, Vitale .. Fronteiras da Crença. Esta comunicação intenciona discutir
a atual disseminação do rito pentecostal e carismático nas cidades da fronteira norte
mato-grossenses, dentre as quais mencionamos Alta Floresta e Juína. Chama a atenção
tal fato, pois notamos que nos anos 70/80, período de intensificação do processo de
colonização da região, a marcante a presença da igreja católica nessas cidades, mais
precisamente do catolicismo identificado como de cunho progressista. Entretanto essa
trajetória, de uma igreja católica voltada para a discussão de questões sociais vem
sendo progressivamente substituída por uma outra, a carismática ou pentecostal, que
reinventa o sentido das práticas religiosas nessa região. Compreender as fronteiras
entre uma crença que cotidianiza o rito e uma outra que ritualiza o cotidiano, é o nosso
objeto de estudo.
JOLY, Fábio Duarte. Representações políticas na Antiguidade Clássica. Esta
comunicação, produto de pesquisa de mestrado financiada pela FAPESP, visa discutir
como Tácito, principalmente nos seus Anais, utiliza a escravidão para representar
determinados aspectos do poder imperial. Meu argumento é o de que esta representação
depende, em grande parte, da ótica a partir da qual o historiador reflete sobre a dinâmica
das relações escravistas em Roma.
JUCÁ, Gisafran Nazareno Mota. (Universidade Estadual Do Ceará.) Os jornais,
canal expressivo da ótica das elites, acerca da história urbana de Fortaleza no pósguerra (/945-1960). Com o avanço da "História-Problema" o horizonte temático dos
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pesquisadores foi ampliado. Nesta perspectiva de inovação metodológica, a discussão
acerca da função dos jornalistas no "fazer a história", remete-nos à análise do papel
interpretativo da Imprensa, como uma valiosa fornecedora de subsídios a serem talhados
pelos historiadores. Consequentemente, di visam-se os subsídios e os limites dos jornais
como fontes históricas, pois, afinal, conforme ressalta Marc Kravetz, "não foram os
jornalistas que inventaram o Watergate, mas foram os jornalistas que deram ao Watergate
a sua dimensão histórica". Por isso, ressalte-se a validade da análise das informações
da Imprensa Cearense, a fim de compreender os limites do conceito de modernização,
gerado pela elite local em Fortaleza do Pós-Guerra. O período estudado tinha como
estigma a pobreza urbana, fruto do aumento da migração do interior à capital, sempre
a preocupar as autoridades municipais, que divisavam no aumento da mendicância
uma nódoa ruinosa à estética do espaço urbano. A Hospedaria Getúlio Vargas, que até
os anos sessenta acoitava os flagelados a serem despachados para o Norte, bem espelha
a realidade social de Fortaleza, onde a modernização dos espaços privilegiados
melindrava o conceito de modernização, propagado e defendido na Imprensa local.
JUNGBLUT, Cesar Augusto. (Projeto Memória do Judiciário Gaúcho) A
historiografia sobre o poder judiciário gaúcho: algumas considerações. Nesta
comunicação apresento algumas notas iniciais de pesquisa sobre a produção
historiográfica sul-riograndense relativa ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. O
trabalho tem como objetivo analisar os estudos históricos que se dedicaram a
compreender esse Poder, bem como tentar entender porque até hoje os Poderes
Executivo e Legislativo receberam maior atenção por parte dos historiadores do que o
Judiciário.
JUNQUElRA, Mary Anne. O mito da fronteira e a construção da nação NorteAmericana no século X/X. A fronteira, linha imaginária e móvel, que marcava o
encontro da civilização com os territórios selvagens do Oeste norte-americano, foi um
mito construído pela literatura, como a biografia de Daniel Boone, escrita por John
Filson, os Tales of Leatherstocking de Fenimore Cooper, as dime noveis (romances de
dez cents), popularizados na segunda metade do século XIX. Foi reforçado pelas
apresentações do circo de Bufallo Bill, chamado de Wild West Show, que percorria as
cidades norte-americanas e confirmado pelo historiador Frederick Jackson Turner no
final do século. O mito da fronteira funcionou como explicação para o desenvolvimento
econômico e a conseqüente modernidade norte-americana. Por um lado, mostrava que
a nação havia sido construída com a Conquista Oeste, por outro, reafirmava o
excepcionalismo norte-americano e justificava o massacre.
JUNQUElRA, Mary Anne. Territórios e homens primitivos. As imagens da América
Latina em Seleções do Reader's Digest (/942-/970). Esta apresentação tem como
objeti vo mostrar que na revista Seleções do Digest, versão brasileira do Reader 's Digest
norte-americano, as imagens e representações construídas sobre a América Latina
estiveram baseadas no Imaginário da Conquista do Oeste, profundamente enraizado

447

na cultura norte-americana. Por outro lado, mostra que as imagens apresentadas por
Seleções correspondiam às mensagens que a mídia brasileira apresentava sobre o
território brasileiro.
justifica-se na seqüencialidade produzida pelas fotografias a serem anali"sadas,
mostrando que a configuração do aprendizado visual sobre o urbano da cidade se
articula com interesses específicos da elite dirigente no período.(FAPESP)
KANTOR,lris (USP/Escola de Sociologia e Política de SPaulo). A transgressão
formalizada: entradas episcopais na capitania de Minas Gerais ( 1744 e 1748). Procurase analisar duas entradas públicas de bispos em Mariana (Minas Gerais): a primeira,
realizada em 1744 por D. João da Cruz, bispo do Rio de Janeiro; e a segunda, realizada
em 1748 por ocasião das festividades de recepção de D. Manuel da Cruz durante a
inauguração da Sé marianense. O confronto entre os dois eventos, muito embora
aparentemente contraditórios, permite explorar os modos de apropriação dos códigos
cerimoniais e as formas de manipulação praticadas pelos diferentes grupos locais no
âmbito da capitania de Minas Gerais. Tais episódios deslindam a dimensão ritualística
da cultura política portuguesa, revelando conflitos e negociações entre as esferas de
poder eclesiástico, metropolitano e senhorial na gestão do processo colonizador em
meados do século XVIII.
KANTOR, Propone Íris (Escola de Sociologia e Política de São Paulo). Ceras,
propinas e tecidos na ordem política patrimonial . Mediante a análise dos gastos do
Senado da Câmara de Mariana (Minas Gerais) despendidos com o patrocínio de
festividades ao longo do século XVIII, procura-se avaliar a repercussão das políticas
reformistas ilustradas no que toca ao controle dos rituais e festas públicas de natureza
oficial. Uma vez que a reprodução social da ordem política patrimonial na América
Portuguesa se realizava, entre outros dispositivos, através da sociabilidade festiva
local, pretende-se compreender o sentido das transformações ocasionadas pela política
ilustrada em um contexto de profunda diferenciação social.
KANTOR, Propone Iris. Como escrever a historia segundo a Academia Real de
História Portuguesa. Nesta comunicação apresento uma discussão sobre os cânones
historiográficos difundidos pela Academia Real de História Portuguesa na primeira
metade do século XVIII, apontando algumas hipóteses sobre a repercussão de tais
concepções na América Portuguesa. A historiografia concebida pela Academia Real
de História Portuguesa procurou conciliar uma visão secularizante do conhecimento
histórico com os paradigmas da teológicos vigentes. A História, até então, mestra da
vida, passava a ser, também, ciência de governo, um campo de especialização do
conhecimento e de administração do Império ultramarino. Tendência que a historiografia
da Ilustração acentuaria e reivindicaria para si, a partir da segunda metade do século
XVIII.
KAREPOVS, Dainis. O PSB-SP na Constituinte: O socialismo ambíguo dos anos
30. Esta comunicação busca examinar a atuação dos deputados paulistas eleitos pelo
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Partido Brasileiros de são Paulo durante os trabalhos da Constituinte federal de 19331934. Este partido - impulsionado por elementos tenentistas, e que tinha como sua
figura de proa o interventor federal no Estado de São Paulo, o general Waldomiro
Castilho de Lima - agrupou uma grande diversidade de correntes políticas que se
situavam fora do eixo do Partido Republicano Paulista e do Partido Democrática, que
se agrupoaram naquele momento em uma frente única. Esta diversidade refletiu-se
também nos três constituintes eleitos pelo PSB-SP. Um pastor metodista (Guaraci
Silveira), um "trabalhista"(Frederico Virmond de Lacerda Werneck) e um socialista
marxista (Zoroastro Gouvea), o qual, aliás, ex-deputado estadual paulista pelo Partido
Democrático, teria sido o primeiro parlamentar a se classificar como socialista e marxista
dentro do Congresso Nacional. Durante os trabalhos constituintes, os dois primeiros
desligaram-se do PSB-SP, sobretudo em razão da aproximação do partido das
concepções marxistas. Se pretende examinar seus posicionamentos durante os
trabalhos constituintes e as proposições por eles aí apresentadas.
KAREPOVS, Dainis. Os deputados classistas em São Paulo: uma experiências
regional (1935-1937). Objetiva-se discutir a atuação dos 15 deputados classistas que
estiveram na Assembléia Legislativa do Estado de dezembro de 1935 a novembro de
1937.Estabelecido na Constituição federal de 1934, o instituto da representação
classista, consequências das teses corporativas estão em voga, também foi incorporada
à Constituição paulista promulgada em 9 de julho de 1935. Esta quinzena de
parlamentares, eleitos por 288 delegados-eleitores, divididos em 157 representantes
do empregadores, 83 dos empregados, 29 dos profissionais liberais, 17 dos funcionários
públicos e 2 da imprensa, compunha-se de um representante dos funcionários públicos,
um dos profissionais liberais, um da imprensa, dois dos empregadores e dois dos
empregados do setor dos setores de lavoura e pecuária, dois dos empregadores e dois
dos empregados do setor industrial e dois dos empregadores e dois de empregados
dos setores do comércio e transporte. Embora se situe o debate travado na constituinte
paulista a respeito da figura do deputado classista, já que sua atuação somente ocorreu
após a promulgação da constituição paulista, este trabalho enfocará sobretudo as
atuações dos deputados classistas, suas proposições, as principais discussões por eles
travadas, bem como seu posicionamento em tomo das principais questões conjunturais
daquele momento.
KARVAT, Erivan Cassiano (UTP) Memória e trabalho: marceneiros em Curitiba. A
constituição da memória do trabalho artesanal em Curitiba é significativa na medida
que tal atividade foi amplamente difundida na cidade e pouco estudada. A integração
destes artesãos no mercado urbano se faz notar durante todo o século XX, tendo
significativo impulso com a atividade madeireira no estado. As casas de madeira foram
típicas, sendo variadas seus estilos, principalmente devido a chegada de imigrantes,
que procuravam reproduzir aqui suas mordas européias. A fabricação de móveis de
madeira foi uma característica importante no período, restando algumas questões à
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responder: qual seria a influência destes imigrantes para sua confecção? Que saberes
estes trouxeram? Qual etnia se dedicou ao trabalho com a marcenaria? Em que medida
a experiência do trabalhador nacional se integrou com as experiências dos imigrantes?
Constituir esta memória artesanal, observando suas imbricações com a cidade e suas
especificidades, significa a procura por estabelecer novas articulações no cotidiano
em Curitiba da metade deste século.
KATSIOS, Kalliópi Alexandra Aparecida. Perfil do corpo docente do curso de
Pedagogia da Quarta Seção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo (1940-1950). O curso de Pedagogia que funcionou na
quarta seção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo no período de 1940 a 1969 foi a segunda fase, no que diz respeito a efetiva
existência de um curso destinado a formação, em nível superior, de profissionais da
área de Educação, no país. A primeira fase ocorreu no Instituto de Educação da USP.
A última fase deste, digamos, processo, teve início em 1970 e funciona, até hoje, na
Faculdade de Educação da USP. A partir de 1943, para atender as exigências do decreto
lei federal 1.190 de 04 de abril de 1939, os profissionais da área de educação deveriam,
obrigatoriamente, possuir o diploma de Bacharel em Pedagogia para o exercício da
profissão. E foi para atender estas exigências que criou-se o curso de Pedagogia na
USP. Nos primeiros anos de funcionamento do referido curso o seu corpo docente era
composto por professores estrangeiros contratados ou por professores que foram
transferidos do Instituto de Educação da USP, quando aquele foi extinto, em 1938. A
partir de 1943 as cadeiras começaram a ser preenchidas por professores concursados.
Este trabalho procurará traçar o perfil dos professores que compuseram o corpo docente
do curso de Pedagogia, que funcionou na quarta seção da FFCL-USP, na primeira
década de funcionamento do mesmo, e que formaram a primeira geração de Pedagogos,
da Universidade de São Paulo.
KERN, Arno Alvarez. (PUC/RS). Descoberta e colonização do Brasil meridional:
uma síntese sócio-cultural iberoindígena. Um dos episódios da expansão ultramarina
lusa no Atlântico, foi a descoberta do Brasil Meridional e sua conseqüente colonização,
a partir do século 16. Este processo de ocupação do território deu origem a um processo
extremamente complexo de relações entre as sociedades indígenas, que aqui se haviam
instalado nos últimos dez mil anos, e os grupos populacionais ibéricos que aqui chegaram
durante o período colonial, disputando entre si este imenso território meridional do
Brasil. Nenhuma destas sociedades que aqui se estabeleceram, entretanto, são
autóctones. Deste complexo processo emergiu uma nova sociedade colonial
iberoindígena, a qual terminou sendo a base da organização de nossa atual América
Latina. Não podemos ignorar a complexidade do processo histórico que deu origem à
sociedade americana colonial, a partir de seus segmentos indígena e europeu. Não nos
basta afirmar simplesmente que houve miscigenação, quando as duas sociedades
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entraram em contato, como conseqüência da expansão ultramarina ibérica. Esta nova
sociedade apresenta uma série de elementos sociais e culturais específicos. Neste imenso
continente sul-americano, as especificidades dos contatos e dos impactos nos permitem
desvelar historicidades diferentes, como é o caso do Brasil meridional.
KERN, Maria Lúcia Bastos. (PUC/RS) Antropofagia: o mito fundador da identidade
brasileira e o projeto de modernidade para o país. A presente proposta de comunicação
tem em vista analisar o Manifesto Antropófago (1928) de Oswald de Andrade, como
discurso do mito fundador da identidade brasileira que fundamenta o projeto de
modernidade para o país. Este discurso é articulado por Oswald a partir da revisão da
História do Brasil e da construção de uma nova memória nacional que tem como
referencial o indígena, com o qual o brasileiro deveria se identificar. A recuperação
do primitivo e da barbárie é produzida, pelo autor, desde as tradições e mitos dos
grupos de índios, adeptos do ritual da antropofagia, e do negro, rejeitando assim a
filiação do brasileiro aos europeus e, mais especificamente, aos portugueses. A
valorização do índio é feita segundo a visão de canibalismo de Montaigne, em oposição
aos abusos do civilizado. O autor retoma a língua tupi com o fim de negar a literatura
oficial, repensar o movimento modernista e buscar a libertação do intelectual brasileiro
dos recalques históricos, sociais e étnicos revelados nas obras literárias.
A
presente proposta de comunicação pretende a partir da antropofagia, inserida no
movimento modernista brasileiro, discutir a questão da barbárie e civilização.
KESSEL, Carlos. Estilo, discurso, poder: arquitetura neocolonial no Brasil, 19141946. Nascido da reação contra a arquitetura eclética predominante nos primeiros anos
deste século, o Estilo Neocolonial encontrou sua justificativa na ânsia de buscar, nas
formas construtivas tradicionais do Brasil, uma arquitetura que pudesse ser definida
como genuinamente autóctone. O movimento transcendeu as fronteiras nacionais, tendo
também adquirido importância em outros países da América, onde da Califórnia ao
Chile, passando pelo México e pelo Peru, surgiram manifestações que se referenciavam
na tradição construtiva hispânica e nos adornos pré-colombianos para se contrapor ao
ecletismo de matriz européia. O Neocolonial brasileiro pode ser caracterizado
inicialmente como uma reação de vanguarda contra o status quo artístico e arquitetônico,
transmutando-se através dos anos em resistência conservadora ao modernismo. Isto se
dá a partir de uma recuperação seletiva de elementos ornamentais e construtivos que
sugere a glorificação da aristocracia rural dos tempos da colônia, vista como expressão
máxima da nacionalidade. Tão importante quanto arrolar os vestígios do que foi
edificado segundo os cânones do movimento é recuperar a produção textual que, por
força das discussões e disputas, terminou por estabelecer um corpo de representações
fundamental para a compreensão de uma fase essencial na construção dos projetos de
nação, à esquerda e à direita, que se cristalizam no país a partir dos anos 20.
KIKUCHI, Mário Yasuo. O Discurso Militar-religioso sobre uma Fronteira: A Visão
do general Meira Mattos acerca da Amazônia. O objetivo do trabalho é investigar,
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através da metodologia da análise do discurso, as características religiosas e messiânicas
presentes no pensamento geopolítico do general Meira Mattos sobre a questão
amazônica. Meira Mattos foi um dos ideólogos da Revolução de 64 e autor de diversos
livros onde explicita a estratégia geopolítica de ocupação, integração e desenvolvimento
das fronteiras brasileiras, notadamente no que se refere ao papel da Amazônia na
consolidação do destino do Brasil-Potência. Para o general, a Revolução consistiria
num ato de criação, cabendo ao Exército a tarefa missionária de despertar a Amazônia,
vista, já desde Euclides da Cunha, como a "última página do Gênesis". Nessa visão, o
ano 2000 seria o prazo para a realização do tempo amazônico, levado a termo pelos
Planos Estratégicos, representados como a Sagrada Escritura da intervenção do Estado.
O papel da história, na visão de Meira Mattos, é evidenciar o elo místico de fé dos
homens do passado, avaliar as promessas que não se concretizaram e, finalmente,
preparar a vinda do Messias, o Exército, como integrador das fronteiras e alavanca
para que as forças emanentes se concretizem e a Amazônia possa sair de seu "sono
multissecular" .
KIRSCHNER, Tereza Cristina. Tradição intelectual brasileira no século XIX.
Tradição Intelectual Brasileira: Visconde de Cairu. O tema desta comunicação é a
tradição intelectual brasileira que se forma na transição do século XVIII para o XIX.
Longe de encará-la como inadequada ou 'fora do lugar", procura-se ressaltar suas
especificidades e suas variadas articulações com a tradição do pensamento europeu. A
presença de re-significações importantes e até de contradições é inevitável. Interessa
justamente verificar como se forma essa tradição de pensamento a partir de apropriações
e possíveis re-interpretações das diferentes vertentes da tradição européia. O objeto de
análise é o pensamento de José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. Figura típica da
geração de intelectuais do período da independência, Lisboa recebeu uma sólida
formação clássica em lisboa e completou os cursos filosóficos e jurídicos na universidade
de Coimbra em 1779. Possuidor de vasta erudição, suas obras revelam que, além do
domínio da tradição clássica, estava muito bem informado das idéias de seu tempo e
acompanhava de perto tanto os debates em torno da economia política como aqueles
em torno do liberalismo em sua fase pós-revolução francesa. É o exame do pensamento
de Cairu enquanto homme des lettres que constitui nossa preocupação, o que a afasta
tanto das interpretações que exploram apenas o aspecto econômico da sua obra quanto
daquelas que ressaltam apenas o aspecto político conservador das suas idéias.
KLUG, João. (UFSC) A "Empreza nacional de navegação Hoepcke" e a identidade
marítima de Florianópolis. Esta comunicação tem por objetivo evidenciar como
Florianópolis (Desterro) teve uma trajetória intimamente associada ao mar, ao seu
porto e as atividades marítimas. Neste contexto, procura mostrar o papel desempenhado
pela "Empreza Nacional de Navegação Hoepcke" (ENNH), na navegação de
cabotagem, tanto de carga quanto de passageiros, colocando Florianópolis em conexão
com o Brasil e conferindo uma identidade marítima à cidade, identidade esta que foi se
perdendo em tempos recentes.
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KLUG, João. (UFSC) Escola Teuto-Catarinense e Igreja Luterana: instituições
definidoras de fronteiras culturais nas colônias alemãs de Se. Este trabalho tem por
objetivo analisar como a escola teuto-catarinense e a igreja luterana atuaram no meio
colonial catarinense, definindo uma nova fronteira cultural. A atuação destas duas
instituições, normalmente perseguindo objetivos comuns, visava, em certa medida,
normatizar as condutas. No processo de normatizaçào de condutas, estabelecia-se uma
fronteira cultural, um '~eito de ser", que preconizava a inserção na sociedade brasileira,
mas sempre com muito cuidado para evitar a "caboc1ização" ou reverter o quadro
quando a caboc1ização estava em curso, fazendo dos colonos, "novamente colonos
alemães". (MR)
KNAUSS, Paulo. Imaginária urbana - Escultura Pública e Paisagem Construída. O
trabalho pretende estabelecer relações entre escultura e paisagem construída. Trata-se
de discutir a história da escultura no Brasil como fato artístico e urbano, abordando as
esculturas e monumentos públicos, que constituem o acervo de imaginária urbana.
Essa tipologia de peça escultórica monumentaliza a cidade, demarcando sua ordem
espacial e temporal, confundindo-se com o contexto urbanístico e com o contexto
histórico da cidade. Como peças socialmente admitidas, propõe-se uma caracterização
histórica do processo de sua produção no Brasil, tendo a cidade do Rio de Janeiro
como referência. A imagem urbana de natureza escultórica define-se como produto da
sociedade urbana, constituindo-se como emblema da identidade da cidade, afirmandoa como paisagem.
KODAMA, Kaori (PUCIRJ). Natureza e Filantropia em von Martius: uma
Investigação sobre as Fronteiras entre a História e a História Natural. É bastante
comum a referência na historiografia brasileira ao texto do naturalista von Martius,
Como se deve escrever a história do Brasil, escrito para o IHGB, bem como é vasta a
utilização dos relatos de viajantes por historiadores bem conhecidos, como Capistrano
de Abreu e Oliveira Lima. O fato curioso aos olhos do século vinte é a presença, na
historiografia brasileira do século dezenove, de investigadores da natureza entre textos
históricos. Este trabalho pretende abordar o trafegar de von Martius pelas fronteiras
do saber nas relações entre letrados e naturalistas. Pretende-se avaliar, em certa medida,
a possibilidade de tal intercâmbio nos domínios do conhecimento que se separavam
durante o século dezenove: a ciências naturais e as do homem. O foco incide sobre a
natureza das investigações científicas de von Martius num contexto específico da
História Natural, sua formação e concepção de natureza, e, em particular, um valor
que o acompanhava: a filantropia. (GT/GEHCT)
KOGURUMA, Paulo.- (Doutorando FFLCHlUSP.) "Conflitos do Imaginário: as
tensões das religiosidades afro-brasileiras na cidade de São Paulo, 1890-1920."
Enfatizamos nessa comunicação uma certa visão de mundo que indicava a atuação das
elites dominantes nos primórdios da República, as suas inflexões e os seus confrontos
com as religiosidades populares presentes na vida da sociedade paulistana,
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especialmente, em relação àquelas religiosidades de caráter afro-brasileiro. Procuramos
ressaltar as características que assumia o preconceito racial contra o negro na sociedade
paulistana, que vagavam em meio à população empobrecida pelas ruas e esquinas da
Paulicéia em busca de sua sobrevivência diária, mostrando as suas incidências sobre
as vivências da população dessa origem racial na cidade de São Paulo, sobretudo, nas
atividades relacionadas as suas crenças e práticas religiosas.
KOGURUMA, Paulo. "A São Paulo cosmopolita: racismo e exclusão social, 18901920 ". Na Bel1e Époque brasileira os saberes/poderes de caráter científico apresentavam
os indivíduos da raça negra e seus descendentes como "degenerados". No ambiente
cosmopolita da Paulicéia nascente, tais saberes\poderes acionavam os seus mecanismos
repressivos contra as crenças e práticas culturais populares, especialmente, contra
aquelas relacionadas com o modo de vida cotidiano de negros e mestiços, uma vez que
as suas atitudes e comportamentos eram considerados "bárbaros", "selvagens". Em
virtude dos preconceitos raciais disseminados numa sociedade de passado escravista,
realimentados pelas teorias raciais vigente, buscava-se a eliminação de qualquer sinal
de "degeneração"que viesse a impedir a chegada do tão sonhado progresso e da
instauração da bendita ordem da civilização moderna.
KOGURUMA, Paulo. "O Cosmopolitismo Paulistano e o Imaginário da Modernidade
na 'Metrópole do Café', 1890 -1920. " A cidade de São Paulo da Bel1e Époque é vista
normalmente como uma cidade cosmopolita e moderna, como um cenário urbano
forjado à imagem e semelhança das grandes cidades européias. A comunicação pretende
apresentar alguns aspectos do processo de urbanização da cidade entre os anos de
1890 e 1920. Trata-se de uma reflexão sobre as especificidades do processo de
urbanização desordenado da Paulicéia. Discute-se o cosmopolitismo e as representações
da modernidade que se configuravam no processo de urbanização tumultuário e as
relações de seu ambiente cosmopolita singular com os meandros da construção de
uma identidade nacional moderna para o país, cuja elaboração perpassava o imaginário
das elites dominantes daquela época.
KOK, Maria da Glória Porto (Universidade de São Paulo). A Praça de Nossa Senhora
dos Prazeres de Iguatemi: uma experiência de povoamento na fronteira. Em 1767, o
governador da Capitania de São Paulo, D. Luís Antonio de Souza Botelho Mourão, o
morgado de Mateus, promoveu a fundação da Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do
Iguatemi, às margens do rio Iguatemi, região limítrofe às terras do Paraguai, visando a
ocupação dos domínios da América meridional,. Atraídos pela promessa de doação de
terras, centenas de homens, mulheres e crianças, após uma acidentada jornada fluvial
de mais de 200 léguas, alcançaram aquelas longíquas e isoladas paragens,
completamente distantes dos centros colonizadores. Iguatemi, entretanto, nada tinha a
oferecer: solos pobres, comércio quase inexistente, ataques frequentes dos índios
guaicurús, vazantes insalubres do rio Paraná. Depois de alguns anos, a fronteira tornou-
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se celeiro de criminosos, desertores, vagabundos, malfeitores e mulheres prostitutas.
Exauridas as possibilidades de sobrevivência, Iguatemi se rendeu, praticamente sem
qualquer resistência, às tropas castelhanas no ano de 1777. Essa experiência de
povoamento é emblemática do "viver na coônia", capaz de iluminar os desajustes
entre os interesses metropolitanos e a experiência dos colonos, por um lado, a
descontiguidade entre os propósitos da Coroa portuguesa e aqueles estabelecidos pelo
governo da Capitania de São Paulo, por outro.
KOLING, Paulo José. (UNIOESTE)A barbárie da civilização: um estudo comparado
entre Sarmiento e Mariátegui. Pensar as fronteiras sociais presentes na América Latina
vem a ser um dos temas mais significativos à sua história e seu estudo, tanto pela
latência dessa questão na dimensão da sociabilidade, quer de indivíduos, grupos, estratos
e raças no conjunto social, quanto pela relevância que o estudo dos limites da inclusão
e/ou exclusão social possibilita à compreensão e crítica do movimento histórico. Em
grande parte, este assunto também pode ser considerado como um dos mais relevantes
na própria história das idéias sobre estes sociedades. O debate histórico personalizados
em Las Casas e Sepúlveda, ocorrido na metade do século 16, em Valladolid, foi um
dos momentos mais expressivos, senão o ato mais conflitante e direto do confronto
das teses, resguardado seu tempo e perspectivas de construção da sociedade colonial.
Todavia, outros dois personagens marcaram época, por seus atos e palavras/escritos.
Em sua obra "Facundo: civilização e barbárie no pampa argentino" (1845), Sarmiento
não só produziu um dos melhores texto da literatura pampeana e caudilhesca, mas
também apresentou uma crítica à sociedade colonial e propôs um modelo de ci vilização
em contraposição à barbárie. Mariátegui, por sua vez, contribuiu de forma contundente
para a revisão histórica da questão.
KREBS, Débora Taísa. (PPGIUFRGS.) Imagens e/ronteiras do Bom Fim na memória
da comunidade judaica. Este trabalho tem por objetivo resgatar as diversas imagens e
representações feitas a respeito do bairro Bom Fim e de suas fronteiras com os bairros
circundantes, na cidade de Porto Alegre, que perpassam as memórias da comunidade
judaica que reside nesse bairro. Para que se possa verificar como articulavam-se as
relações sociais e étnicas no cotidiano destes moradores, bem como buscar compreender
a relação desses com o bairro em que residem, utilizamos como fonte privilegiada para
a composição desta parcela da história urbana os depoimentos orais pertencentes ao
Instituto Judaico Marc Chagall. Este trabalho estrutura-se tendo em vista as proposições
da Nova História Cultural, da qual utilizamos os conceitos de representação, imaginário
e exclusão para desvendar o cotidiano do bairro abordando apenas este grupo étnico,
sendo que esse recorte se explica pela maior concentração da comunidade judaica no
Bom Fim do que em outros bairros da cidade.
KREUTZ, Lúcio (UNISINOS). "Identidade nacional e educação" As diferenças
culturais são milenares. O que tem mudado é o modo de percebê-Ias e de tratá-Ias ao
longo do tempo. Nossa base histórica tem sido predominantemente a de um
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silenciamento da diferença a partir de uma determinada cultura, processando-se a
redução da diversidade na interiorização acrítica do próprio código cultural. No presente
estudo não se entende as categorias de etnia e de nação como tendo uma identidade
estabelecida, fixa. Identidade, etnia e nacionalidade são sempre reconstruídas,
encontram-se em processo, têm limites múltiplos e instáveis. Sua afirmação ocorre
numa perspecti va relacional, em que há estranhamentos, em que se entrecruza o choque
das diversas tradições culturais e em que se reelabora o processo identitário. A literatura
escolar dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul dá ênfase à forma como eles
representavam sua identidade nacional, então conflitante com a luso-brasileira,
considerada a oficial. No presente estudo, pretende-se entender as razões pressupostas
na articulação deste discurso de afirmação da nacionalidade.
KRIEGER, Nanei Laufer. Tempos difíceis: o viver em Cunha Porã/SC - 1930/1945.
A coletividade do município de Cunha Porã, objeto de minha pesquisa, é formada
eminentemente por migrantes e imigrantes de origem alemã que foram instalados
conforme a política de ocupação pré-estabelecida pela Companhia Colonizadora Sul
Brasil, responsável pelo processo colonizador de boa parte do território Oeste
Catarinense. O referido município, pertencia a Palmitos, um dos principais distritos
de Chapecó, desde a década de 20. Sendo que, o processo de colonização de suas
terras iniciou em 1926. O que busco com essa pesquisa e aí, se encontra sua relevância
histórico-social, é dar visibilidade as experiências do cotidiano desses sujeitos,
visualizando as relações aí desencadeadas. Buscando compreender os processos em
que se constroem os diferentes elementos do viver. Sendo assim, é nesse primeiro
capítulo em construção "Tempos Difíceis ", do projeto apresentado ao Fundo de
Apoio a Pesquisa - FAPE, aprovado em agosto de 1998, que estarei contemplando,
conforme aponta Bortolotti, a origem, a trajetória e o ponto de chegada desses sujeitos.
Nesse processo estão inseridos sua visão de mundo, a posição que ocupava anterior e
durante o período de colonização, a adequação e sua integração. O perfil que adquiriu
durante sua trajetória, incluindo aí, sua ascenção social. Nesta perspectiva, torna-se
fundamental visualizar as relações étnicas e sociais, com os homens e mulheres que
já estavam estabelecidos naquelas terras.
KRIEGER, Yulílah M. A. Escrito e não escrito: memória efotografia. A Rua das
Carreiras e seus moradores estão sendo objeto de investigação e análise do Centro de
Documentação Oral e Memória (CEDaM), ligado à Fundação Educacional de Brusque
(FEBE) e com o apoio da Prefeitura Municipal de Brusque. Os primeiros moradores
da cidade escolheram esta rua para fixarem suas residências e, por isso, lá encontramos
suas marcas impressas na paisagem e no modo de vida de seus descendentes. Lançando
mão do método da História Oral, dá-se ênfase à história contada pelos descendentes
desses primeiros moradores, coadjuvantes do processo de formação do município de
Brusque. Paralelo ao trabalho de resgate da história oral, através do depoimento gravado,
o CEDaM se utiliza de métodos modernos de armazenamento do acervo fotográfico
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das famílias entrevistadas, catalogando-o em disquetes e com isso, reconstruindo a
história da rua. Além da preservação desse patrimônio material, o intercâmbio das
fotografias entre os moradores facilita o resgate dos fatos históricos e a descrição dos
mesmos. Trazer à cena a memória coletiva da Rua das Carreiras representa remontar
um jeito de ser e viver, no passado e no presente, baseado nos laços de família, no
parentesco, na vizinhança e no entrelaçamento de valores étnicos.
KUHN, Fábio (UFRGS) "A fronteira em movimento: a Dominação Espanhola no
Rio Grande do Sul (1763-1776)". A historiografia sobre o período da Dominação
Espanhola construiu uma representação idealizada do contexto demográfico existente
durante os anos de ocupação castelhana no atual RS, procurando configurar uma
situação de fronteira excludente no Rio Grande de São Pedro. Esta representação da
história rio-grandense procurou constituir uma exclusão total das populações indígenas
e espanholas no Continente, também presente nas representações construídas pela
historiografia de matriz lusitana acerca das Missões jesuíticas ou sobre as relações
luso-brasileiras com o Prata. Assim, procurou excluir qualquer possibilidade de
influência hispânica na formação histórica rio-grandense, construindo um Rio Grande
exclusivamente lusitano. Através do levantamento dos registros paroquiais do período
1763-1776 para o conjunto das freguesias sul-riograndenses, sugere-se um novo quadro
de referência, onde o espaço fronteiriço colonial procura ser compreendido enquanto
uma "fronteira em movimento", com intensa circulação de homens e mercadorias,
dentro de um contexto demográfico extremamente heterogêneo (diferentemente da
versão, difundida pela historiografia tradicional, acerca do povoamento homogêneo
do Continente pela "pura cepa lusitana").
KUPERMAN, Esther. Nacional ou popular? Nacionalismo e populismo na
historiografia barasileira. Este estudo pretende analisar o nacionalismo nas décadas
de 1950 e 1960 como manifestação ideológica, identificando suas diferentes formas
de expressão e prática em alguns setores da nossa sociedade, destacando alguns fatores
pertencentes ao período. Não queremos, com isto, promover uma fusão entre os
conceitos de nacionalismo e populismo, normalmente vistos como um só fenômeno
pela historiografia brasileira. Ao contrário: pretendemos estabelecer uma diferenciação
entre eles, embora existam relações estreitas entre estes dois tipos de manifestações
ideológicas. Trata-se, portanto, de estabelecer uma diferença entre populismo, fenômeno
característico do período entre 1930 e 1960 na vida política brasileira e o ideário
nacionalista, que lhe é contemporâneo, porém com características bastante diversas.
KUPKA, Roselane NeckeI. (UFSC e PUC-SP) Nelson Carneiro: ABC da Mulher e
do Divórcio. A partir da análise das obras do Deputado Nelson Carneiro, que destacouse como um dos líderes que defendiam a instituição do divórcio no Brasil, a partir de
1950, busca-se perceber de que maneira seus discursos divorcistas enfatizavam que
a lei do divórcio seria "particularmente útil para as mulheres". O destaque dado em
suas obras sobre as mudanças no comportamento feminino em relação ao divórcio,
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são utilizados recorrentemente, para mostrar o apoio das mulheres "a luta pelo divórcio".
São interessantes também, o constante reforço a alguns estereótipos em relação aos
comportamentos das mulheres em meio as "conquistas das mulheres", como a
insistência sobre "os poderes femininos". Os discursos analisados, indicam, que a
campanha pela implantação da lei do divórcio era uma tentativa de regeneração do
casamento e da família, através da interferência do poder público na esfera do privado.
KURY, Lorelai (UERJ-COCIFIOCRUZ) As Viagens e a Expansão da Ciência
Européia. Desde as últimas décadas do século XVIII, as ciências tendem a se tomar
indispensáveis à administração dos estados europeus, além de contribuírem
simbolicamente apara sua legitimação. A historiografia tem criticado uma suposta
neutralidade das atividades científicas, de modo a ressaltar o aspecto eurocêntrico e
"civilizador" das interpretações dos viajantes do século XIX. Talvez a melhor definição
da atitude científica dos viajantes-naturalistas seja a de Filantropia, respeitando o
significado que o termo tinha na época. A filantropia é uma laicização do sentimento
da Caridade. O sentimento filantrópico deve nortear as ações do europeu civilizado. É
em nome do progresso e do bem da Humanidade que se dá a expansão colonialista do
século XIX. Os viajantes europeus que visitam os países ditos selvagens ou menos
civilizados, como é o caso do Brasil, sentem-se portadores de uma espécie de missão.
Para eles, seus interesses são o interesse da humanidade inteira. A ciência é o instrumento
maior que permite o exercício da missão do viajante. A ciência permite conhecer as
leis da natureza e auxilia a vida dos homens. (GT/GEHCT)
KURY, Lorelai (UERJ-COCIFIOCRUZ). Consideraçãos sobre o Hipocratismo no
Pensamento Iluminista. Uma das características mais marcantes das ciências no século
XVIII consiste em registrar as relações dos seres vivos com os lugares em que habitam.
O lugar é visto como um conjunto coerente de plantas, animais, minerais, condições
climáticas e topográficas, regime de rios, ventos e também de seres humanos, com
seus hábitos alimentares e seus costumes. Essas teorias podem ser classificadas grosso
modo como neo-hipocráticas, na medida em que têm por base, nem sempre de forma
imediata, preceitos contidos no conjunto de textos conhecido como corpus
hippocraticum, vinculados direta ou indiretamente ao médico grego Hipócrates (460 ?
- 366 ? a.c.). As idéias de fundo hipocrático presentes no pensamento ocidental moderno
são reforçadas no século XVII, principalmente na literatura médica, onde se destaca o
inglês Sydenham. A partir da segunda metade do século XVIII, as teorias neohipocráticas passam por uma fase de grande renovação, quando se aliam aos métodos
empiristas e a filosofia sensualista. Além da Medicina, a literatura política forneceu
um modelo interpretativo importante. A obra de Mostesquieu, principalmente Do
Espírito das Leis, constitui o modelo mais coerente dos povos. Assim, Literatura Política,
Filosofia e Medicina convergem quanto à central idade do lugar ocupado pelo clima
para a compreensão dos seres vivos. Com o revigoramento dos temas hipocráticos a
partir da segunda metade do século XVIII, diversos campos do conhecimento
estabelecem novas formas de tratamento de um antigo tema. (GT/GEHCT)
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KUSHNIR, Beatriz (Unicamp). "Depor as armas - a travessia de Cony e a censura
no Partidão". Este paper se debruça tanto sobre uma determinada obra literária o livro
Pessach: a Travessia, de Carlos Heitor Cony , como também resgata toda a sua polêmica
trajetória. Aproximo-me desta obra tendo duas premissas básicas: 1) a da construção
de uma biografia; e 2) a dos debates e polêmicas que esta ficção gerou. Este vetor me
levou a refletir a cerca de uma "disputa de memória". Neste sentido, o personagem
central do livro de Cony tem com ele características muito próximas, mas não é seu
igual. No máximo é um semelhante, alguém da mesma geração. Utiliza-se das
representações de um autor em sua obra para tentar perceber tanto as histórias de vida
deste, de seu personagem e da trajetória do livro a partir do contexto em que estes
aconteceram e se desenrolaram. O que também direciona esta reflexão é um desejo
por compreender as lutas pela apropriação de uma memória. Como grupos diferentes
e até antagônicos construíram narrativas próprias que dessem conta de determinados
focos da História do Brasil entre meados dos anos 60 e 70, é o norte dessa reflexão.
KUSSAMA, Lígia (FFCHUUSP). Anotações sobre Multiculturalismo, Ciência e
Feminismo. Neste trabalho, procuro compreender as novas perspectivas dos estudos
feministas de ciência, atualizados pelas temáticas do multiculturalismo. Em destaque
o trabalho de Sandra Harding que, ao experimentar manter uma epistemologia
standpoint e, ao mesmo tempo, negar um relativismo epistemológico, produz o polêmico
conceito de uma objetividade forte. De um ponto de vista inteiramente original, esta
autora observa que o esfacelamento do velho ideal da neutralidade - considerada um
dos traços demarcadores do fazer ciência no mundo ocidental - não conduz
necessariamente ao relativismo. A objetividade sem neutralidade. subscreve a crítica
precisa aos padrões de produção científica eurocêntricos, permitindo valorizar o ponto
de vista dos múltiplos marginalizados, terceiro mundo inclusive. Novos tipos de estudos
de ciência e tecnologia emergem assim, e as histórias das ciências se rescrevem tal
qual a história tout court. (GT/GEHCT)
LACERDA, Franciane Gama (UFPA). Memória do Livro de Tombo: civilização,
imigração e cotidiano na Amazônia nas primeiras décadas do século xx. Em 1911, o
sr. Luis Leitão, padre da então vila de Castanhal, no interior da Amazônia, começa a
registrar suas lembranças da história recente da vila, da imigração nordestina para a
região, da política local, ao mesmo tempo que narra também a história dos seus esforços
para a construção da igreja matriz e de uma escola. Estes registros deixados no livro de
tombo da freguesia de São José, no Pará, são alvos desta comunicação, por constituirse uma fonte riquíssima para a compreensão de variadas experiências sociais vi venciadas
neste espaço da Amazônia.
LACERDA, Sonia Maria Siqueira de. Mito,ficção, história: fronteiras e passagens .
. O ideal moderno de história delineou-se em contraposição ao paradigma clássico de
cultura e saber. Enquanto a concepção clássica fazia da história um ramo da literatura,
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a moderna privilegiou a busca da verdade factual e objetiva pela rigorosa separação
entre história e ficção. No processo de fixação dos novos cânones, a crítica da poesia
antiga, em particular da homérica, teve importante papel. Durante o século XVIII
propiciou a reconsideração das tradições mitopoéticas e o questionamento da perspectiva
histórica em que se apoiava o cIassicismo.O presente trabalho discute três visões
setecentistas da relação entre poesia e história, construídas com referência à épica de
Homero. Pretende mostrar que a racionalização nesse domínio não se operou sem
ambigüidades.
LAGUNA, Shirley Puccia. Formação escolar e perfil de professora formada pelo
Curso Normal da Escola Americana de São Paulo (1889-1933). A Escola Americana
de São Paulo (célula mater. do atual Instituto Presbiteriano Mackenzie), estabelecimento
escolar de confissão protestante, de versão Presbiteriana, foi fundada pelo Rer. George
Whitehill Chamberlain em 1870, com suporte financeiro da Board ofForeign Missions
of the Presbyterian Church, de Nova York. Em 1889 foi fundado oficialmente o Curso
Normal, espelhado no Training Class do sistema americano de ensino, para formar
professores para a própria instituição escolar. Até poder contar com estes, a Escola
Americana apoiou-se no trabalho de missionários e professores estrangeiros vinculados
à Board. Este trabalho procurará desenhar o perfil de professora que essa instituição
pretendia formar, moldado nos princípios e objetivos educacionais traçados para educar
e instruir crianças e jovens livres, com hábitos regrados de conduta, sem vícios,
trabalhadores, estudiosos, ativos, obedientes, disciplinados, úteis a si próprios e à
sociedade e cristãos tementes a Deus, bem como apresentar o tipo de formação escolar
oferecido às normalistas. Este trabalho foi elaborado com base nos resultados obtidos
pela pesquisa realizada para a minha dissertação de Mestrado intitulada Reconstrução
Histórica do Curso Normal da Escola Americana de São Paulo (1889-1933), tendo por
sub-título Internato de Meninas: uma leitura de seu cotidiano e da instrução e educação
feminina aí ministradas.
LAMB, Roberto Edgar A recriação da identidade: um estudo da experiência de
O convívio entre imigrantes de
imigrantes na colônia Assungui, século XIX.
diferentes nacionalidades e brasileiros, na colônia Assungui, é o ponto de partida para
esta investigação que destaca a multiplicidade de experiências decorrentes do contato
imigrantes-nacionais. O Assungui fôra fundado em 1860 sob expectativa de tomar-se
o celeiro agrícola da Província do Paraná. A partir de uma investigação sobre a
organização e convívio comunitários no local, com ênfase aos espaços de sociabilidade,
a delimitação e localização dos lotes, as diferentes tradições urbanas e campesinas ali
reconstruídas e perceptíveis na organização produtiva da população, as tensões e
conflitos, busco desvelar e discutir a questão da recriação das identidades entre os
imigrantes. Em especial, pretendo acompanhar a trajetória dos colonos ingleses: suas
motivações à emigração, localização de suas tradições de origem, a experiência colonial,

460

o abandono do Assungui, os conflitos vivenciados, discutindo de que forma estas
experiências produziram alterações quanto às suas formas de sociabilidade. Nesta
pesquisa de tese, a documentação é variada: relatórios administrativos, periódicos e
algumas fontes que permitem uma maior aproximação às "falas" da gente comum,
processos criminais, correspondências, relatos de viagem ..
LAMÔNICA, Adiléia Benedita de. A dimensão pedagógica da especialidade negra:
o Bairro do Araés (Cuiabá/MT). O Araés é um dos bairros mais antigos de Cuiabá.
Está localizado geograficamente na parte central da Capital do Estado de Mato Grosso.
Formando com os bairros do Baú, do Quilombo, da Lixeira e do Areão, o território
negro de Cuiabá. O Araés e o Baú seriam os eixos originários do processo de ocupação
da região norte da cidade, polarizando desde o século XVIII a ocupação negra no
Noroeste e Sudeste de Cuiabá. As famílias negras que ocuparam durante três séculos
os bairros desenvolveram uma sociabilidade local, onde os parentescos, os compadrios
e o sagrado, permitiam a formação de laços de reciprocidade e solidariedade,
identificando o "nós" entre os demais negros da cidade de Cuiabá, demarcando limites
que constituíram as marcas raciais e culturais distintivas na relação com outros negros,
de outros lugares.O conceito "território negro" aqui tomado, implica no processo de
contestação e resistência do grupo negro. Portanto, associa-se ao processo de produção
de especialidade dos negros da Cidade de Cuiabá, mais particularmente, dos negros do
Bairro do Araés. A hipótese central deste trabalho é a conquista da espacialidade como
forma de educar o negro. Para tanto, analiso o modo particular de como os negros do
Araés realizaram a sociabilidade, o modo de ser negro.
LARA, Sílvia Hunold. (UNICAMP) Os "mina" em Minas: linguagem, domínio
senhorial e etnicidade. Em situações de dominação em que os desiguais são
culturalmente diferentes, o domínio da linguagem do outro significa exercício de poder.
Isto fica evidente no pequeno vocabulário de Língua Geral da Mina, escrito em 1741
por Antônio da Costa Peixoto: logo de início, o autor recomenda "que se todos os
senhores de escravos (... ) soubessem esta linguagem não sucederiam tantos insultos,
ruínas, estragos, roubos, mortes e finalmente caos atrozes como muitos miseráveis
têm experimentado." Entretanto, mais que enfatizar os elementos ligados à dominação
senhorial, esta apresentação pretende discutir, partindo das pistas fornecidas pela obra
de Peixoto, as dificuldades dos senhores em penetrar o universo cultural de seus
escravos. A tradução pretendida por Peixoto revela ainda algumas especificidades dos
cativos vindos da Costa Ocidental da África para as Minas Gerais, permitindo concluir
com uma pequena análise acerca da diversidade étnica no interior da escravaria e da
formação de uma identidade mina nesta colônia. (MR)
LARIZZATI, Dóris Sathler De Souza (PUC/SP). "Referenciais Metodológicos na
Pesquisa com Jornais. " Reconhecendo a imprensa como objeto e fonte histórica, esta
tem por objetivo relatar e discutir alguns referenciais metodológicos na pesquisa com
jornais, no que se refere à reconstrução da história da educação brasileira. Quanto aos
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procedimentos, foram cumpridas as seguintes etapas: transcrição com ortografia
atualizada de editoriais e artigos das edições diárias, relacionados à educação,
privilegiando-se os trechos significativos; classificação e organização dos textos
coletados, por meio de uma ficha técnica, oriunda das áreas de História, Lingüística e
Pragmática, construindo um banco de dados, bem como subsídios no campo da
Comunicação e Semiótica para fazer a análise discursiva e a posterior interpretação.
LAUREANO, Marisa Antunes (pPGH-PUCRS.) A família escrava em uma região
de fronteira. Analisando inventários post-mortem da região de Rio Pardo, Caçapava e
Jaguarão da Capitania do Rio Grande de São Pedro percebemos a existência de famílias
escravas. Foram levantados 115 inventários dos quais 46% apresentaram estas famílias.
Assim sendo, foi possível analisar alguns aspectos que permearam a existência das
mesmas. Como por exemplo: A maior presença de famílias nucleares (60% das
famílias);. As famílias aparecendo em plantéis grandes (mais de 10 escravos); A
tendência à manutenção destas famílias após a partilha (51 % permaneceram unidas).
Estes aspectos, entre outros, serão apresentados. Mostrando que a escravidão abriu
margem para que os escravos constituíssem família. E assim sendo, que tiveram uma
função dentro deste sistema.
LAURENTYS, Tereza Cristina de. Catolicismo no Brasil Contemporâneo: Os
Dominicanos e os Direitos Humanos no Brasil pós-64 O presente trabalho é um subprojeto de uma pesquisa mais ampla intitulada "Catolicismo no Brasil Contemporâneo:
da politização dos anos 60 à espiritualização dos anos 90" coordenada pela Prof. Dra.
Lucília Neves, da PUC-MG. A nossa proposta é a de verificar como a Igreja Católica
se posicionou perante a repressão política ocorrida durante o período ditatorial no
Brasil; repressão esta que provocou um retrocesso nos direitos políticos e civis dos
brasileiros impedindo, assim, o pleno exercício da cidadania. A violação dos Direitos
Humanos foi uma das facetas da repressão política dos anos da ditadura militar no
Brasil e a Igreja não passou incólume por ela. Há que se levar em conta que em 1965,
com o encerramento do Concílio do Vaticano 11, a Igreja havia feito a sua "opção pelo
povo", ressaltada e reafirmada por ocasião da Conferência de Medellín, em 1968.
Medellín coincide com o arrochamento da repressão no Brasil desencadeado pelo AI5 e numerosos clérigos e leigos entenderam que a "opção pelo povo"implicava em
colaborar não apenas com grupos marginalizados da população mas também com a
resistência contra a ditadura. Nesse grupo se destacam os Dominicanos, que estiveram
diretamente envolvidos na resistência, sendo por isso alguns de seus membros
perseguidos, presos e torturados pelos órgãos de segurança. Buscaremos, portanto,
através de depoimentos, verificar a atuação dos Dominicanos durante a ditadura e
como a Igreja se posicionou frente à violação aos direitos humanos.
LAVERDI, Robson (UNI OESTE) Centro de Documentação Universitário e História
RegionaL: A experiência do CEPEDAL. A comunicação pretende apresentar a
experiência do Centro de Estudos, Pesquisas e Documentação da América Latina, da
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná - CEPEDAL-UNIOESTE, e fazer um
balanço de sua atuação nos dez anos de existência. A perspectiva é avaliar as diferentes
perspectivas de intervenção na área se preservação documental voltados às temáticas
da história da colonização da região Oeste do Paraná e das relações socioculturais nas
fronteiras do Paraguai e Argentina, nas quais o Centro encontra-se geograficamente
inserido. O eixo da exposição é refletir sobre as dificuldades e as possibilidades de
atuação então reveladas.
LAVERDI, Robson. (UNIOESTE) Movimentos populares de moradia e as
reivindicações por melhorias nas condições de vida urbana no Brasil dos anos 80. A
comunicação busca recuperar as reivindicações por melhorias das condições de vida
urbana apresentadas pelos movimentos populares de moradia nos anos 80. Naqueles
anos, esses movimentos fizeram emergir na cena pública brasileira um conjunto de
práticas sociais diferenciadas, que tornaram visíveis as reivindicações, diagnosticando
e denunciando os processos de exclusão urbana e afirmando direitos de participação
na vida citadina. Procura-se discutir também a participação dos diversos grupos sociais
na definição de políticas para as cidades brasileiras, destacando assim uma trajetória
interessante de construção de lutas, formulações de projetos, denúncias, articulações
de formas organizativas diversas e de um renovado aprendizado político. Constituindose num campo muito heterogêneo em que se situam movimentos populares de creches,
mutuários do BHN, inquilinos, loteamentos clandestinos e irregulares, moradores de
cortiços, favelados, mutirantes e movimentos auto-gestionários, a luta pelo acesso à
moradia e a condições dignas de vida na cidade ganha visibilidade e amplia os
significados sociais em prol dos direitos urbanos.
LEAL, Elisabete (Centro Universitário La Salle/Canoas-RS.) A escola na cidade: um
lugar de memória. Em função dos 90 anos da congregação lassalista na cidade de
Canoas-RS percebemos que este espaço escolar tornou-se um lugar de memória,
segundo a expressão de Pierre Nora. Tal congregação religiosa se estabeleceu quando
a cidade era apenas uma estrada, tendo consolidado sua ação educativa junto à
comunidade. Neste sentido, objetos, móveis, documentos, fotografias, depoimentos,
publicações abrem espaço para a reflexão sobre a história e a memória desta comunidade
escolar, integrada à cidade. Não se trata de deter o tempo e transformar a preservação
em refúgio de nostalgia, ou de transformar o passado em algo mítico, em uma atitude
preservacionista estéril e estagnadora. Entende-se que a preservação deste patrimônio
escolar se constitui em ação fundamental e imperativa, contribuindo para a construção
da identidade do cidadão. O trabalho visa assim, dar conhecimento da criação do Centro
de Pesquisa e Memória Lassalista, sediado no Centro Uni versitário La Salle em CanoasRS, um espaço, com duplo aspecto, museu e centro de referência documental, aberto,
também, em duplo aspecto, ao ensino e à pesquisa, buscando experiências e registros
de interação no processo cultural da cidade.
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LEAL, Elisabete. (Centro Educacional La SaBe de Ensino Superior - CELES.) Os
discursos positivistas sobre a maternidade e a construção de um ideal de mulher-mãe.
Pensar a construção de um ideal de mulher no Rio Grande do Sul durante a República
Velha leva-nos ao encontro das difusas idéias positivistas presentes na mentalidade da
época. Contribuiu para essa idealização inúmeros artigos publicados no jornal A
Federação, do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), um espaço privilegiado
para a manifestação das idéias positivistas assumidas pelo partido. filósofo francês
Augusto Comte é o principal representante dessa doutrina e dedicou em sua obra especial atenção ao "sexo afetivo" - as mulheres, pois através delas se realizaria o
saneamento moral da sociedade. Na sua visão, somente a mulher possuía atributos
altruísticos que permitiriam as transformações sociais através do lar, educando os filhos.
Portanto, essa importante tarefa de regeneração social passa, sobretudo, pela figura da
mãe. Neste sentido, analisarei o discurso comtiano e o discurso do jornal A Federação,
no que se refere às atribuições ligadas à maternidade, buscando compreender como
contribuíram para a construção da identidade feminina no sul do Brasil. Esta questão é
central na história das mulheres, na medida em que o ideal de mãe passa pela
internalização de normas enunciadas pelos homens, reelaboradas e "vividas" pelas
mulheres.
LEAL, Elisabete. Cartas de Castilhos para Honorina: fronteiras entre o amor
romântico e uma educação positiva. Muito st:< tem pesquisado sobre a influência do
positivismo comtiano na sociedade brasileira na passagem do século XX, principalmente
na instalação da República e na organização do Estado nacional. trabalho pretende
demonstrar que esta doutrina também se estendeu ao "modo de pensar" e de se relacionar
das pessoas. Para tal, recorro às cartas privadas de Júlio de Castilhos (Presidente do
Rio Grande do Sul nos primeiros anos republicanos) a sua noiva Honorina, meses
antes do casamento, destacando aspectos significativos ao analisarmos o positivismo
e, portanto, pertinentes neste trabalho. Tais aspectos são: a mulher como fonte de
inspiração (dom próprio de sua natureza), a mulher educada nos princípios positivos
(a natureza aperfeiçoada) e o preparo para o casamento (espaço por excelência para
revelar seus dons naturais e culturais). Com isso, é possível refletir sobre as fronteiras
entre o amor romântico, próprio da sociedade culta e letrada do início do século, onde
predominavam sentimentos sublimes de virtude e moralidade e uma educação positiva,
revelando adesão, simpatia, modismo doutrinário ou Iinguístico, onde destaca-se o
preparo intelectual/cultural da mulher para o casamento.
LEANDRO, José Augusto. (Universidade Estadual de Ponta Grossa). Resultado Mais
Pronto, Ainda que Mesquinho:o corte das árvores do litoral do Paraná na época
Provincial. Nesta comunicação, pretendo destacar alguns aspectos do
discursogovernamental, produzido nas primeiras décadas da época provincial, sobre o
corte das árvores das matas litorâneas do Paraná. A partir de fontes manuscritas
pertencentes ao Departamento Estadual de Arquivo Público, e de artigos variados do
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jornal O Dezenove de Dezembro, aponta-se o grande interesse das autoridades sobre a
devastação da floresta. Revela-se também, a partir desses discursos oficiais, o efetivo
engajamento de diversas camadas sociais, notadamente de homens livres pobres, em
torno do trabalho de derrubada das espécies florestais da Mata Atlântica.
LEHMEKUHL, Luciene. Imagens/ Textos - as fronteiras de um corpus documental.
O embricamento entre os ideais de brasilidade do Estado getulhista e os ideais de
brasilidade dos modernistas é iluminado com a inclusão, da obra Café, de Portinari, na
reunião de obras de arte enviadas à Lisboa para a Exposição do Mundo Português
(1940). Esta obra tornacse um ponto de cruzamento dos interesses e dos ideais que
perpassam as esferas da política, da cultura e da arte. Logo, é preciso percorrer este
conjunto de obras, enquanto construções pictóricas portadoras de historicidade e buscar
na visualidade delas o olhar que as reuniu. Processar um ir e vir entre as diversas
fontes de pesquisa, tanto as imagéticas quanto as escritas, na busca da apreensão destes
ideais de brasilidade, talvez distintos, mas em algo semelhantes, porque disputaram e,
também, compartilharam espaços de poder, é constituir um corpus documental
específico a este estudo, fundamentado nas suas próprias relações internas, não
dependendo de pressupostos canônicos já estabelecidos. Assim, é operado um
deslocamento dos documentos de suas coleções originais, ocorrendo uma
desnaturalização da localização dos documentos e, consequentemente, a constituição
de uma nova coleção.
LEHMKUHL, Luciene. Brasil: uma imagem além fronteiras. Em junho de 1940, o
Brasil participa da Exposição do Mundo Português, comemorativa aos oitocentos anos
da fundação da Nação e trezentos anos da sua restauração. A presença brasileira nas
Comemorações Centenárias, foi a oportunidade do império português reafirmar o seu
bem sucedido empreendimento colonizador, bem como, a oportunidade do Brasil
mostrar uma imagem forte de si mesmo. Entre as amostras da cultura e da sociedade
brasileiras, destaca-se um stand de arte, no qual figuram obras de artistas brasileiros,
na quase totalidade vinculados a arte tradicional acadêmica, ligados à Escola Nacional
de Belas Artes, sendo a única nota dissonante nesse conjunto, o pintor Cândido Portinari
com a obra Café, que acabou por se tornar assunto na imprensa portuguesa da época.
Neste contexto, está presente um projeto de constituição da Nação brasileira moderna
que passa pela busca de uma unidade nacional. Tal projeto pretendia mobilizar os mais
recônditos espaços da vida no País, buscando representações que pudessem fazer parte
da imagem do Brasil que se pretendia construir. É no aspecto da busca e constituição
da brasilidade que os projetos estadonovista e modernista acabam por se encontrar,
passando a suscitar interesse pelos meandros das relações estabelecidas entre seus
representantes, sobretudo, tendo-se em conta o papel que inúmeros intelectuais
assumiram junto aos quadros do poder.
LEITÃO, Maria do Rosário de Fátima Andrade. Comunismo e operariado nos
arquivos do DOPS. os centros educativos operários: um projeto institucional para a
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família proletaria. 1935-1945. Os Centros Educativos Operários (CEO), criados em
1935, estavam subordinados a um projeto maior que era denominado "Reeducação
social da familia operária", onde se concentrava o objetivo de conseguir a integração
do operário aos novos padrões de comportamentos sociais desenvolvidos no governo
de Getúlio Vargas. Em 1936, um regulamento do Estado de Pernambuco, considerou
de utilidade pública os Centros Educativos Operários e os subordinou ao Movimento
Centrista. Em dezembro do mesmo ano, outra lei aumentou a influência do governo na
área educacional dos Centros. Nosso objetivo é análisar o discurso e a prática destes
Centros ao criar um espaço cultural para o proletariado de Recife durante o decênio
1935 a 1945. Sabendo que neste período prevalecia a meta de dominar corpo e mente
dos operários por parte do poder instituido. Em síntese, a finalidade destes Centros
era formar uma" elite operária" capacitada para conduzir os seus companheiros. Em
1937 são ampliadas as funções dos Centros, se destacando as atividades de: 1)
desenvolver propaganda anticomunista; 2) organizar cooperativas e 3) cooperar na
organização de festas CÍvicas. Todos os Centros estão fichados nos prontuários da
DOPS-PE.
LEITÃO, Maria do Rosário de Fátima Andrade. O DOPS e a imprensa na era de
Vargas: O discurso estatal e a prática policial em Pernambuco, 1935 a 1937. O objetivo
da pesquisa é a sistematização e análise de documentos do DOPS-PE e da imprensa
pernambucana:Diario de Pernambuco e Folha do Povo. Foram selecionadas noticias
relacionadas ao coletivo que representava a resistência na era Vargas em Pernambuco.
A sistematização de várias noticias durante os dois anos definidos na pesquisa, fase
em que a imprensa não era tão controlada como o seria posteriormente no Estado
Novo, possibilitou perceber a criação da imgem do comunista e o controle realizado
na vida dos que representavam alguma resistência ao governo. A sistematização dos
seguintes prontuários: 1) Sindicatos dos sapateiros; 2) Federação das Classes
Trabalhadoras de Pernambuco (F.C.T.P.); 3) Célula Comunista do bairro de Camaragibe;
4) Fábrica de Tecidos da Torre; 5) Socorro Vermelho; 6)"Biografias Diversas" de
menbros do partido e 7) Partido Comunista, possibilitou perceber o controle realizado
na vida dos que representavam alguma resistência ao governo. A análise dos
prontuários acima citados demonstrou que os membros ou simpatizantes do PC eram
acusados de responsáveis de todos os males sociais e seus líderes eram acusados de
anti patriotas.
LEITE NETO, João. O trabalho indígena no Ceará (1780-1822). Neste trabalho
discuto a importância do índio na estruturação das relações de trabalho na capitania do
Ceará, no contexto da produção algodoeira, tendo como referências as leis do Diretório
pombalino. Estas leis, mesmo depois de revogadas pela Carta Régia de 1798,
continuaram sendo usadas como instrumento para submeter os índios aldeados no
Ceará ao trabalho compulsório, servindo como mão-de-obra principalmente na
agricultura de subsistência, na construção de obras públicas e na produção algodoeira.
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Para compreender o processo de transformação do índio em mão-de-obra, procuro
analisar os diversos mecanismos e estratégias de controle sobre a população indígena;
como o combate a "dispersão e a vadiagem". Outro instrumento de controle aplicado
com bastante freqüência na época era o passaporte, uma espécie de autorização assinada
pelo governo da capitania, para os índios poderem transitar dentro da capitania ou fora
dela.Todos esses instrumentos de controle tinham como uma .de suas principais
finalidades inserir o índio nos setores produtivos da época. O processo de transformação
do índio em mão-de-obra ativa deu-se de forma bastante violenta, sendo a submissão
dos povos indígenas precedida de muita resistência.
LEITE, Angela Maria Fernandes Moreira (PPGACPIUFF) Fazendo Justiça: um
estudo sobre representações. A resolução legal de conflitos em nossa sociedade é
sempre realizada por meio do órgão estatal. É o Estado que, através do Poder Judiciário,
administra os conflitos que ocorrem em nosso cotidiano, propondo-se a sua resolução,
aplicando e dizendo a Justiça. Na realização desta tarefa o estado reúne os indivíduos
que vivenciam a situação designada como conflitiva e, ao mesmo tempo, atribue-se
papel de mediador e/ou pacificador, e a função decisória e impositiva. O que este
estudo pretende é demonstrar que neste gerenciamento podem ser detectadas concepções
e representações diversas do que seja justiça, o que implica não só em diferentes
propósitos, como também em expectativas divergentes quanto aos resultados obtidos
com a aplicação de justiça. (GT)
LEITE, Clara Duran (UFGIFAESCI) Rituais funerários nas comunidades negras. A
presente pesquisa trata dos registros de rituais funerários em comunidades negras do
século XIX e XX. Esta pesquisa foi realizada tendo como base documentação de
Irmandades Negras, testamentos e registros de óbitos. Observamos que os funerais
fizeram da tradição de Irmandades, que se comprometiam a acompanhar seus membros
até o leito de morte. A morte sempre ocupou lugar de destaque no imaginário popular,
por isso a cerimônia fúnebre era festiva e associada a boa morte. Assim, o compromisso
das Irmandades com os rituais contemplava procissões, cantorias, mortalhas, lutos e a
presença de toda irmandade para dar boa morte ao defunto.
LEITE, Eudes Fernando. Narrativas e imagens: A busca do passado nas palavras e
nos gestos. Conciliar imagem e texto enquanto fonte para a pesquisa histórica tem se
mostrado uma possibilidade bastante fértil. Neste caso, pretendo apresentar algumas
considerações relativas à utilização da História oral conjugada com imagens.
Tradicionalmente a História oral recorre à utilização de gravadores como instrumental
básico na realização de entrevistas. Partindo desse pressuposto, passamos a desenvolver
o projeto de pesquisa História oral e Memória: história e estórias. A preocupação básica
desse projeto é realizar entrevistas com habitantes pantaneiros, especialmente das subregiões do Paiaguás e Nhecolândia, no município de Corumbá-MS. Aos procedimentos
usuais da História oral, agregamos o uso da filmadora e da máquina fotográfica. Isso
nos permitiu, de imediato, ampliar o potencial da História oral enquanto metodologia

467

de captacão de narrativas, de discursos alheios aos textos escritos. A produção e
exploração desse material enquanto fonte de pesquisa histórica permite questionamentos
importantes ao fazer do historiador. A perspectiva do ler e do ver uma fonte cujo teor
é a narrativa, o contar, associada as expressões e à gestualidade implica refletir sobre
discursos populares que não se encerram nas palavras.
LEITE, Juçara Luzia. Literatura e história: O reencontro da memória na obra de
Maria Stella de Novaes (Um Olhar sobre a Historiografia Espiritossantense). O
presente trabalho estuda a fronteira História/Literatura na obra da historiadora e
romancista espiritossantense Maria SteIla de Novaes e insere-se no campo de estudos
da História Cultural objetivando compreender de que maneiras a manipulação da (re)
construção da memória revela uma necessidade coletiva de busca de identidades
representadas de forma "inofensiva" na Literatura e "conclusiva" na História. O trabalho
também contribui para o levantamento e catalogação do acervo da historiadora,
refletindo, portanto, sobre as metodologias de organização de arquivos pessoais e sobre
a pesquisa empírica em História. Baseia-se em análise de discursos históricos
contemporâneos e, ainda que tenha obtido apenas resultados parciais, aponta para a
importância de uma historiografia contínua e autocrítica.
LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. Entre o público e o privado. Uma visão dos
depoimentos e da correspondência de e sobre Maria Lacerda de Moura, em busca de
aspectos visuais capazes de aprofundar o conhecimento adquirido através da
documentação escrita, vem revelando mais acentuadamente as ligações entre a
densidade das cidades e a vida das mulheres, bem como a rebeldia e o individualismo
da personagem como forma de exprimir e viver a desmistificação de normas sociais
redutoras a até exterminadoras de grande parte dos seres humanos.
LEITE, Renato Lopes. Internet e história da América. Trata-se da divulgação de
grupo de pesquisa sobre a temática "Internet e História da América". A temática do
grupo restringe-se à crise do Antigo Regime Ibérico as Independência do Uruguai e do
Brasil. Utiliza-se a internet para divulgação das pesquisas e de outros sites sobre História
da América.
LEITE, Sarah Ayesha. As mulheres italianas e sua inserção no espaço público (Franca
.1900-1934). Parte do projeto de pesquisa intitulado As mulheres italianas em Franca
(1900-1934) que visa a investigar o papel das mulheres italianas na ascensão social
das famílias imigrantes e na preservação dos valores étnicos, esta comunicação busca
mostrar a participação das mulheres italianas no espaço público da cidade de Franca
na primeira metade do século XX, principalmente nas atividades econômicas.
Geralmente, confinadas ao espaço privado, as mulheres italianas do período analisado
tinham como palco de suas ações o âmbito doméstico. Mas muitas delas - principalmente
as mais pobres - exerceram atividades fora de casa, embora sempre circunscritas à
esfera das atividades femininas; trabalhando como costureiras, bordadeiras, parteiras
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etc ou então ajudando nos negócios do marido, como, por exemplo, a administração
de restaurantes e hotéis, bem como o trato dos cafezais nas fazendas.
LEITE, Sarah Ayesha. Mulheres imigrantes: vítimas da honra? Parte do projeto de
pesquisa intitulado As mulheres italianas em Franca (1900-1934) que objetiva
investigar o papel das mulheres italianas na ascensão social das famílias imigrantes e
na preservação dos valores étnicos, esta comunicação visa apreender como as mulheres
imigrantes dirimiam seus conflitos no organismo judiciário, em especial, os relativos
aos crimes contra a sua honra. Analisando os processos-crime do período em questão,
as mulheres italianas estiveram envolvidas em 37 deles, dos quais em oito elas foram
indiciadas como rés; em 29, elas aparecem como vítimas: 15 em atentado contra o
patrimônio e a pessoa (tentativa de homicídio, homicídio e lesão corporal) e, no restante,
surgem como vítimas de crimes contra a honra (defloramento, estupro, rapto e
bigamia).A honra da mulher não aparece como um atributo individual feminino, mas
sim, como um instrumento estabilizador de instituições consideradas fundamentais
para a sociedade moderna: o casamento e a família. Interessante notar que a visão
depreendida desse tipo de processo é eminentemente masculina: dos réus, do juiz, dos
peritos etc, o que coloca essas mulheres como culpadas pela perda da honra familiar.
LEME, Marisa Saenz. (UNESP). Fragmentação e unidade política no "movimento
da independência". Ao contrário do que muitas vezes se imagina, as possibilidades de
intensa fragmentação a que se expôs o território colonial brasileiro, nos movimentos
constitutivos do processo de separação de Portugal, foram enfaticamente abordadas
por parte dos autores que compõem o espectro da historiografia considerada
"tradicional". Nesse contexto Oliveira Lima destaca-se pela força de suas reconstituições
históricas, no que toca à diversidade regional, à intensidade dos conflitos inter-grupais
bem como à pluralidade das formulações político-institucionais. Tendo-se em vista
estas temáticas, objetiva-se rediscutir o vínculo por que o autor compreendeu a gestação
da unidade territorial brasileira na sua obra O Movimento da Independência. (MR)
LEMOS, Cesar de Miranda e (UERJ). O Brasil lia era da inovação técnica: o
Espetáculo do progresso pelas estradas de ferro. Quando a 15 de setembro de 1830,
abriram-se as janelas do Progresso pata o espetáculo das estradas de ferro, com a
inauguração da Liverpool-Manchester, unindo essas cidades inglesas por meio da
inovação técnica, anunciando a todo vapor a "Era Industrial", novos caminhos eram
abertos para o horizonte humano. "O século XIX reagia, entre indignado, espanto e
encantamento, às criaturas saídas do modesto sistema de fábricas", como nos disse
Francisco Hardman em seu Trem Fantasma - a Modernidade na Selva (1988). O
espetáculo da modernidade apresentava seus encantos sedutores, tal como uma sereia,
tão temida pelos marinheiros e viajantes do século XVI, quando das navegações, e
atraía platéias cada vez mais habituadas ao deslumbramento. Mas ao contrário de arrastálas para um triste fim, procurava aquecer os motores da Revolução técnica com a
comprovação de sua eficácia, redimensionando, no mundo social, as relações dos
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homens com as máquinas. O impacto dessa inovação e o uso crescente da técnica e da
"ciência" na sociedade repercutiram nas relações sociais presentes no Brasil da segunda
metade do século XIX. O marco notável desse impacto deu-se nas estradas de ferro
que materializavam a metáfora e constituíam-se como elemento simbólico da marcha
pelo Progresso. Estas novas relações são o objeto de pesquisa que informa essa
comunicação.
LEMOS, César Miranda e. Pessoas extraordinárias e utopia coletiva: a classe
ferroviária emformação. O titulo dessa comunicação e carregado de sentidos. E o é,
porque partimos do principio de que "as pessoas comuns" são ao menos coletivamente,
atores fundamentais da historia. E se os vemos dessa forma, esses homens e mulheres,
adquirem um significado social ainda mais importante para a interpretação histórica.
Foram decisivos na "fabricação" de identidades que serviram a construção de ideários
nacionais, tornaram-se artífices desse processo, e não apenas como "subordinados" ou
"subalternos", mas como produtores de historia. Essa comunicação se propõe, analisar
através da "saga" da formação da Classe ferroviária brasileira, na segunda metade do
século XIX, a extraordinária utopia coletiva que reveste esse processo de dimensões
sociais e políticas fundamentais para a historia da construção do edifício nacional.
LENSKIJ, Tatiana. (UNIVATES.) Fronteiras? Só aquelas que a gente quiser! O uso
das NTIC na educação histórica e no planejamento de ensino.. A proposta desta
comunicação é discutir a noção de tempo histórico a partir do uso dos mapas conceituais
e da hipermídia na educação histórica e a alteração na forma de planejamento de ensino.
Através de pesquisa participante, em experiência realizada com alunos do ensino
fundamental nas aulas de História, observou-se que a complexidade do conhecimento
histórico, com suas relações e causalidades múltiplas e dinâmicas, só são passíveis de
apreensão e compreensão através destes dois recursos em conjunto .Foi possível
constatar imediatamente a fragilidade do discurso histórico baseado no tempo linear e
sequencial , pois a hipermídia viabiliza a representação de outra racionalidade da
História, a do tempo múltiplo (Nova História) ; em consequência, derrubam-se as
fronteiras originalmente difusas dos diferentes campos de conhecimento principalmente entre as Ciências Humanas - viabilizando a integração disciplinar do
conhecimento sempre contextualizado e ressignificando categorias e conceitos.
Complementarmente altera-se, também ,a forma de planejamento de ensino que antes
separava metodologia e avaliação, pois com estes recursos a avaliação (antes,produto
de aprendizagem) fica incluída na metodologia e ressignificada, como avaliação de
processo.
LEONELLI NETTO, Domingos. Canudos: oligarquias ontem e hoje. As oligarquias
políticas da Bahia, de ontem e de hoje, têm em comum alguns elementos essenciais de
dominação: a articulação e submissão às fontes do poder nacionais adaptando-se acrítica
e oportunísitcamente às mudanças de alterações dessas forças; a utilização dessa
articulação submissa para satisfazer seus próprios interesses privados; o uso e a
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manipulação da miséria como fator de controle e dominação. Por outro lado, assim
como a democratização política dos anos oitenta do século XX não se fez acompanhar
do progresso, bem-estar e dignidade, para a maioria do povo brasileiro, a modernização
republicana também não se fez acompanhar de avanço social. O Brasil dos séculos
XIX e XX têm em comum o traço da desigualdade. E a perversa concentração da
riqueza, que marca nossa história, parece ser o único anti-valor universal do Brasil. Na
Bahia, de ontem e hoje, forças democráticas e a resistência social, parecem cumprir o
seu "c arma" de isolamento e derrota. Com a diferença que CANUDOS caiu lutando.
LEONIDIO, Adalmir. Literatura e história narrativa. O objetivo deste trabalho é o
de fazer um balanço problematizador das discussões em torno da questão da relação
da narração com a história, e consequentemente da história com a literatura. Esta relação
será pensada em termos de uma tensão que se estabeleceu, a partir do século XIX, no
seio da disciplina histórica: a hesitação entre uma orientação cientificista, graças ao
triunfo das ciências naturais e matemáticas, e uma atitude hermenêutica, que aproxima
a disciplina da literatura. Isto é, buscar-se-á destacar o movimento em que a história
foi-se distinguindo como um fazer científico do modo de produção literário, e
estabelecendo certas polarizações: fria razão e cultura dos sentimentos, Ilustração e
Contra-Ilustração etc., no plano ideológico, ciência e ficção, verdadeiro e falso etc., no
plano do conhecimento. Até a "descoberta" nos anos 60/70 do presente século das
vinculações entre história e narrativa, e a abertura da questão para discussões nos anos
90 que inclui mesmo esta relação da história com a literatura enquanto fonte, interesse
particular para a história cultural.
LEOTTI, Odemar. A invenção do outro - o índio no imaginário de Mato Grosso
(1870-1914) . . A partir de 1870, com a reabertura da navegação da bacia do Prata,
região do Alto Pantanal em Mato Grosso, teve a paisagem do rio Paraguai contrastada
com a proliferação de Projetos Agro-industriais financiados pelo capital estrangeiro.
Aliado a este evento surge a necessidade de viabilização de mão-de-obra e sua
subordinação a esses intentos. Discursos disciplinadores apontavam para o livre pobre
e o índio, tendo-os como alvo de suas representações. Este estudo pretende analisar a
possível constituição do índio no imaginário do colonizador, tendo como proposta
entender os emaranhados das falas e suas conexões. Entendendo os significados como
emergindo de lutas sociais, temos como principal objetivo identificar o modo como
em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade é constituída, pensada e
dada a ler. Para desenvolver esta análise nos apoiamos na perspectiva de que o social
não está estruturado objetivamente, pelo contrário, são historicamente produzidas por
práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas) que re-apresentam o outro a partir
de constitu:ções de discursos. Estes são, por sua vez, determinados pelos interesses
dos grupos que os forjam, através da prática de uma violência simbólica.
LESSA, Mônica Leite (UERJ). Relações culturais franco-brasileiras ( 1986 -1934 ).
O estudo das relações culturais internacionais é relativamente novo, Pierre Renouvin
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e. J_B Duroselle há muito apontaram a ausência de estudos sobre esta dimensão das
relações internacionais. A emergência de estudos sobre as políticas culturais dos países
é portanto analisada mais como um anexo das relações internacionais e não como uma
problemática completa. A presente comunicação pretende então apontar a importância
desta dimensão das relações entre os países enfocando as principais linhas da política
cultural francesa para o Brasil entre 1886 e 1934 em seus três principais campos de
ação: no âmbito da diplomacia cultural, no ensino e difusão da língua francesa e na
cooperação universitária franco-brasileira.
LESSA, Simone Narciso. (UNICAMP) O planejamento urbano e regional - a
desconcentração da metrópole paulistana na direção do Vale do Paraíba e a
constituição de São José dos Campos como pólo regional. Nos propomos a investigar
o Planejamento urbano e regional que, de meados deste século até hoje tem se constituído
num conjunto de técnicas, numa cultura urbanística, numa área interdisciplinar de
conhecimento. O advento das grandes metrópoles fez com que o planejamento,
assentado num racionalismo tecnicista e instrumentalizado pelas tecnologias que foram
disseminadas no contexto da Guerra Fria, não se restringisse somente ao âmbito da
cidade mas se estendesse à região sob a ação de descentralização das grandes áreas
metropolitanas conurbadas. No Brasil a ordem do plano, sem contradição e
absolutamente racional, passou a expressar o projeto "modernizador-integradordesenvolvimentista" que ganhou força no período de planejamento intenso das décadas
de 40, 50, e principalmente nos governos militares, dos anos 60 e 70. O Brasil passa,
nestas décadas, por um acelerado crescimento urbano fomentado pela política de
concentração industrial nas grandes metrópoles e as migrações internas. Trataremos
neste trabalho do papel do planejamento na transformação de São José dos Campos
em pólo regional, a partir de 1938, quando passa a receber incentivos do Estado.
Processo que fará do Vale do Paraíba uma das áreas de desconcentração da Grande
São Paulo, através da ação das políticas públicas.
LESSER, Jeffrey. "Tomando-se Japonês: A Literatura de Viajantes Brasileiros e a
Busca de Identidade Nacional". Entre 1900 e 1940 as relações do Brasil com o Japão
sofreram uma forte transformação em consequência do comércio e da imigração.
Durante este período um crescente número de influentes políticos brasileiros, intelectuais
e militares viajaram ao Japão por extensos períodos, muitas vezes escrevendo livros
sobre sua experiência, que eram então publicados para o mundo dos negócios da elite
brasileira. Esta comunicação fará uma comparação dos livros escritos antes da Segunda
Guerra Mundial com aqueles escritos durante o período em que o Brasil entrou na
guerra. Mesmo tendo a guerra engendrado uma mudança na visão do Japão nos relatos
daqueles viajantes - de um país a ser admirado a um país a ser odiado - o Japão
continuava a ser um país modelo para a elite brasileira, que via aquele país como um
"Brasil do futuro". A comunicação também mostrará como os nikkei brasileiros foram
subitamente definidos como "inimigos estrangeiros", apesar de seus esforços
determinados em serem aceitos como "brasileiros" por quase um quarto de século.
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LIEBANA, Eliane Mimesse. Escola e cidade: modernização em São Caetano do
Sul. As escolas primárias na atual cidade de São Caetano do Sul (Estado de São Paulo)
foram multi-seriadas até o ano de 1920. A escola isolada era formada por uma sala de
aula e cada fileira era um ano escolar. A princípio, na localidade existia uma escola
feminina e uma masculina. Com o passar do tempo e o crescimento da população
novas escolas foram criadas e, além das citadas, surgiram as escolas mistas e as noturnas.
A cidade também passou por um processo de modernização. As antigas olarias dos
imigrantes italianos foram gradativamente substituídas pelas fábricas, que atraíram os
novos moradores. Os imigrantes sempre demonstraram interesse pela escola, cedendo
salas de suas casas para as aulas. Uma proposta para a construção de um prédio escolar
foi enviada às autoridades no momento em que as duas primeiras escolas seriam
instaladas, mas foi rejeitada. Dezesseis anos depois, pela união da comunidade e pelo
interesse de alguns donos de fábricas, o governo apoiou a doação de um terreno e a
construção do edifício para abrigar o primeiro Grupo Escolar.
LIMA, Alexandre Carneiro Cerqueira. (Doutorando da Universidade Federal do
Rio de Janeiro). Cultura popular em Corinto arcaica: o Kômos dos Agroi na Chôra.
Pretendemos demonstrar nesta documentação a pertinência da utilização dos conceitos
de cultura popular e cultura oficial, bem como do conceito de carnaval, idealizados
pelo pensador russo Mikhail Bakhtin para a Antigüidade. Analisaremos a prática festiva
do Kômos - procissão dionisíaca - que percorria o espaço rural (chôra) na pólis de
Corinto nos VII-VI séculos a. C. Utilizaremos os poemas de Safo, Alceu, Anacreonte
e Teógnis como documentos textuais. A documentação arqueológica encontra-se
publicada nos volumes do Corpus Vasorum Anticorum com a representação e descrição
das cenas de Kômos na cerâmica coríntia.
LIMA, Carlos Alberto Medeiros (UFPR).Escravidão, etnia e comunidade:
irmandades negras. A presente comunicação caminha no sentido de definir que espécie
de prática social estava implicada na inserção de escravos em irmandades leigas.
Defendemos que, se bem as irmandades negras não possam ser definidas como um
"partido contra a escravidão", elas se comportavam, de fato, como uma espécie de
partido, mas de tipo corporativo. Lançavam mão de mecanismos de associação e de
mobilização que instituíam grupamentos significativos a partir de modos de interação
mais restritos que a classe, mas mais amplos que o entendimento coevo do elemento
étnico africano. Entretanto, faziam-no como forma de encaminhamento de questões
candentes inscritas na condição escrava. Esta última assertiva ao mesmo tempo permite
e torna necessária uma visão de conjunto da experiência das irmandades negras no
período escravista. Para tanto, manejamos a evidência disponível em fontes primárias
impressas e manuscritas, assim como em fontes secundárias, respeitantes, todas, ao
intervalo constituído pelo século XVIII e pela primeira metade do seguinte.
LIMA, Carlos Alberto Medeiros. (UFPR) Migrações atlânticas, migrações internas
- o caso do Rio de Janeiro (1786-1816). Estudos recentes vem reconsiderando o lutar
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da imigração portuguesa para o Brasil Colonial. Aqui estuda-se tal processo migratório
a partir de um ponto de vista estratégico. Registros de batismo da freguesia de São
José da cidade do Rio de Janeiro, levantados para o período 1786-1816 informam a
respeito dos locais de batismo dos pais e dos avós dos batizandos. A partir deles estudamse as regras de residência praticadas por nubentes, comparando aquelas de nascidos na
América Portuguesa com as verificadas entre os portugueses ( por sua vez divididos
entre provenientes do norte e do sul de Portugal) e nascidos nas Ilhas Atlânticas.
LIMA, Damião. (UEPB). Euforia na crise: uma análise da economia campinense
nos anos 70 e 80. Este trabalho é o desdobramento de uma pesquisa que começou há
quatro anos e que, a princípio, não estava direcionada para este objetivo. O trabalho
inicial abordava o papel da grande indústria no desenvolvimento do município de
Campina Grande. Ao estudar a crise pela qual passsava a indústria e a economia desse
município e as saídas que a própria sociedade campinense havia buscado, deparei-me
com esta nova vertente, ou seja, a economia do município conseguiu sobreviver nas
décadas de 70, 80 e, até o início dos anos 90, com uma forte participação do setor
informal. O mais importante é que este setor, ao contrário do que ocorre em outros
municípios, tem seu ponto forte na indústria informal, nas fabriquetas de fundo de
quintal, aproveitando uma capacidade extremamente criativa dos artesãos locais que
são conhecidos em toda a região Nordeste. A partir desta descoberta, comecei a
investigar o crescimento deste setor relacionando este crescimento com o período
histórico em que o mesmo ocorre. Desta forma, percebi que o setor informal teve um
forte crescimento nos anos setenta e oitenta, exatamente no período em que a economia
nacional começa a apresentar sinais de esgotamento.
LIMA, EIi de Fátima Napoleão de. O exótico nas narrativas sobre a Amazônia. Este
trabalho constitui uma reflexão sobre o papel que a Amazônia ocupa no imaginário
brasileiro. A base dessa reflexão são di versas narrati vas constitutivas desse imaginário,
com especial ênfase na obra de Euclides da Cunha. A partir da recuperação da forma
pela qual os países metropolitanos encararam o seu mundo colonial, como região
estranha, exótica, bárbara e primitiva, a autora aplica este esquema analítico no interior
do Brasil. Nesse esquema, a imagética brasileira a respeito da Amazônia, oriunda do
Centro-Sul, interpreta-a também como uma longínqua colônia exótica, primitiva e
bárbara. A partir das regiões mais desenvolvidas economicamente no Brasil, a Amazônia
é encarada como bárbara e primitiva, como o "outro" face a "nós mesmos", que somos
o sujeito que olha e analisa. É essa a forma que transparece nas formas retóricas
constantes dos discursos sobre esta região, em textos dos fim do século XIX e início
do século XX. A Amazônia é vista como um território destinado à conquista, condição
prévia à fixação do homem. Esta dessa conquista ela é uma terra má, ou ameaçadora,
possuindo uma "natureza hostil", em princípio, ao homem. De todos os chamados
homens de letras que tiveram a Amazônia como cenário de suas obras, Euclides da
Cunha é, sem dúvida, o mais reconhecido, daí o foco central sobre sua obra.
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LIMA, Enezila de. Os autos criminais: organização e disponibilização para a pesquisa
histórica. Esta comunicação pretende apresentar o desenvolvimento e resultados de
um projeto de pesquisa que se propôs a organizar, informatizar e disponibilizar o acervo
dos autos da I" e 2" Varas Criminais da Comarca de Londrina. A organização do acervo
obedeceu todos os princípios da Arquivologia, e na última etapa os autos foram descritos
analiticamente em fichas, que contemplam as principais informações do documento.
O banco de dados criado especialmente para este acervo será apresentado e estará à
disposição para a manipulação através de um note-book. Além disso, serão discutidas
algumas questões teórico-metodológicas referentes à elaboração do banco de dados,
bem como relativas a essas fontes documentais para a pesquisa histórica.
LIMA, Glaura Teixeira Nogueira. Boulevard das fontes: a modernização de Araxá.
A tentativa para traçar o caminho da questão urbana em AraxáIMG, na Primeira
República deve seguir, sobretudo, os diferentes aspectos da modernidade. A cidade
cresceu em direção às fontes de águas minerais que se constituíam na sua alternativa
de sobrevivência durante todo o século XIX, metade do XX e na transição para o XXI.
O modelo de urbanização que inspirou o processo de transformação do seu espaço
público acentuou contrastes, ultrapassou limites e provocou embates. O estudo do
tema, a partir da documentação escrita e iconográfica da época, revela os confrontos
entre as esferas pública e privada. Revela também o que é ser moderno em relação ao
que é ser arcaico. Ao ultrapassar os limites do progresso, o quadro de modernização da
cidade viabilizou benefícios sem que deixasse de reforçar as evidências originais de
exclusão social.
LIMA, Glaura Teixeira Nogueira. Domingos Zema: um agente modernizador a
caminho das águas de Araxá". A proposta para análise da trajetória do imigrante
italiano apóia-se na sua atuação como agente modernizador e nos conflitos gerados
quanto à modernidade que pretendeu instalar. As águas medicinais indicaram-lhe o
caminho de Araxá (MG) e, desde a sua chegada, no início do século XX, seu percurso
foi permeado por atitudes inovadoras e perturbadoras. Introduziu serviços pioneiros
no ramo auto motivo e de rádio difusão. Foi pioneiro, também, no transporte de
passageiros, ligando as fontes de água à estação férrea mais próxima, onde chegavam
os 'aquáticos' vindos de São Paulo. Sua imagem de 'forasteiro metido a chic', vinculada
ao automóvel, dentre outros aspectos, suscitou dúvidas e transformações em uma
sociedade conservadora e tradicionalista. Ao tornar realidade o que para muitos parecia
ser impossível, colocava em questionamento a estrutura de poder local e a própria
modernidade. (Fundação Calmon Barreto).
LIMA, Ivana Stolze. O cidadão de cor. Rio de Janeiro, 1831-1833. Os inúmeros
periódicos publicados no início da época regencial no Rio de Janeiro foram atores de
uma animada e não raro violenta disputa que tornava complementares a construção de
identidades e a participação política (envolvendo desde as decisões do governo
regencial, os debates legislativos, as reformas constitucionais até a disputa pelos
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empregos públicos, pelo acesso à Guarda Nacional e postos militares). Um de seus
eixos foram as atribuições impostas ou assumidas de qualificativos como "homem de
cor", "mulato", "pardo", "crioulo" entre outros, que adquiriam um sentido
primordialmente político, referido a certo jogo de forças e conflitos específicos, sendo
mais do que simples atributos naturais. Naquele breve momento em que grupos urbanos
procuraram consagrar-se como cidadãos, representando-se através de um conjunto de
imagens e valores, os debates, imprecações, xingamentos ou, ao contrário, autoafirmações positivadas, em linguagem jocosa ou séria, em tomo dos qualificativos
racias constituem indícios das concepções acerca da política, das hierarquias sociais e
da nacionalidade. Simultaneamente delineia-se uma historicidade dos termos raciais.
LIMA, Lana Lage da Gama (UENF) Confissão sacramental e confissão judicial: a
construção da verdade num ritual de sujeição. No contexto da Reforma Católica, o
Concílio de Trento ratificou a importância dos sacramentos como meio de obtenção da
salvação. Entre eles, a penitência destacou-se como poderoso instrumento pedagógico
a serviço da reforma da cristandade e sua difusão foi recomendada com insistência
pelos bispos envolvidos nesse processo. Como ritual de sujeição, a confissão depende
da introjeção da culpa e do reconhecimento da Igreja como instituição capaz de conceder
a absolvição. Assim, entre confessor e confitente estabelece-se um jogo de poder,
através da qual se constrói a verdade. Nos tribunais do Santo Ofício a confissão judicial
guardava em muitos aspectos as características da confissão sacramental, sendo
apresentada também como caminho da salvação. (GT)
LIMA, Luis Filipe Silvério. (FFLCH-USP) Sonhos proféticos, profecias oníricas. O
tempo do Quinto Império IIOS sermões de Xavier Dormindo de Padre Antonio Vieira.
O objetivo desta comunicação é apresentar uma análise dos sonhos proféticos dentro
dos sermões de Xavier Dormindo do jesuíta luso-brasileiro Antonio Vieira (16081697), observando a questão do tempo. Além de questões pouco abordadas nos estudos
vieirenses, os sonhos, a profecia e o tempo se configuram como elementos para uma
compreensão do V Império, matéria à qual Vieira se dedicou durante grande parte de
sua vida e possível chave para a confecção de uma "teoria geral do Pe. Antonio Vieira".
A relevância do tema e do estudo de Vieira articula-se dentro de uma história social da
cultura e das idéias, preocupada com a construção do clima intelectual-religioso-político
do século XVII em Portugal. A percepçvão deste "clima" traduz-se em uma discussão
rica no âmbito historiográfico e literário sobre a validade ou não do conceito de uma
"época barroca", do qual Vieira e sua obra fariam parte.
LIMA, Madalena Quaresma (UERJ). Valongo: Um mercado de escravos em três
imagens. O mercado do Valongo foi objeto de descrição textual e representação pictórica
de diversos viajantes estrangeiros, que aqui estiveram durante o século XIX, devido à
grande impressão que tal espetáculo lhes causava. Os diversos armazéns, em linha,
melancolicamente beirando a praia, tinham as portas largas e abertas ao sol. A chamada
zona do Valongo, que se encontrava fora dos limites urbanos, era uma área não
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construída, cortada pelo caminho do mesmo nome, que ia ter à Prainha. A rua, surgida
pelo movimento que assumiu com o mercado de escravos, chama-se hoje Camerino. A
presente comunicação tem por objetivo, utilizando os postulados teórico-metodológicos
sugerido pela semiologia, analisar imagens e textos produzidos pelos viajantes Jean
Baptiste Debret, Johann Moritz Rugendas e Maria Graham, que estiveram no Rio de
Janeiro nas primeiras décadas do século XIX e têm por tema o referido mercado. A
posição ideológica dos referidos viajantes revela-se à medida em que os textos e as
imagens por eles produzidas são analisadas dentro de uma perspectiva semiológica,
onde a conjunção dos elementos retóricos e comunicativos, muitas vezes sugere uma
comunicação cambiante, ora justificando a escravidão, ora criticando-a ou condenandoa, mas nunca despercebendo-a.
LIMA, Marcelo Pereira. (Pesquisador PEM - UFRJ). Nas fronteiras de um ideal: o
celibato como instrumento de legitimação da igreja reformada. A presente comunicação
almeja refletir sobre as diversas nuances que compõem o processo de Reforma da
Igreja Papal. Esse processQ foi articulado, em grande parte, sob a necessidade de
ordenar o mundo clerical, diferenciá-lo e separá-lo do resto da sociedade. Excluir a
manifestação da sexualidade no âmbito eclesiástico significava colocar em primeiro
lugar a exigência do celibato. Como e por que a Igreja de Roma desenvolveu tal
exigência, representa nossa preocupação primordial. As referências jurídicas dos
decretos conciliares de Latrão foram expressivas na construção da legislação eclesiástica
dos séculos XII-XIII e, consequentemente, sobre o ordenamento do clero. Por isso,
escolhemos os cânones do IV Concílio de Latrão como principal referência para
refletirmos sobre esse período da História da Igreja Medieval.
LIMA, Márcio Alexandre Barbosa Lima. (CERU-USP). Famílias portuguesas em
São Paulo na primeira república. Este estudo aborda aspectos da constituição da
população paulistana durante a Primeira República. Sempre que se faz referências a
este período histórico e, especialmente à cidade de São Paulo, a presença de estrangeiros
é mencionada e a incorporação dos mesmos como objeto de reflexão é considerada
necessária para a compreensão dos problemas abordados neste contexto. Entretanto, é
preciso anotar que os imigrantes portugueses (numericamente o 2° grupo em São Paulo),
praticamente são ignorados enquanto estrangeiros, surgem como um grupo quase
"invisível" que se agrega à população. Aprofundamos assim, o estudo sobre as famílias
de imigrantes portugueses que vieram para São Paulo neste período, para podermos
melhor entender as vivências e estratégias deste grupo no contexto desta cidade que
passava por rápidas e profundas transformações, assim como sobre a inserção das
famílias por eles constituídas ao longo deste século. Para tanto trabalhamos com fontes
diversificadas: relatos orais dos próprios imigrantes e de seus descendentes;
documentação escrita pelo grupo no período considerado e documentação iconográfica.
LIMA, Patrícia Ferreira de Souza. Correspondência de intelectuais: o arquivo
Gustavo Capanema como lugar de sociabilidade. Nosso principal objetivo foi situar o
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impacto e o papel do Ministério da Educação e Saúde Pública no circuito intelectual,
em especial à época da gestão de Gustavo Capanema, 1934 a 1945, através da
correspondência enviada ao ministro. Acreditando que o espaço desta correspondência
é expressivo para os projetos de transformação cultural do país, escolhemos trabalhar
com o arquivo de Gustavo Capanema depositado na FGV-RJ. Tivemos também a
intenção de analisar a correspondência entendendo-a como um lugar de sociabilidade
da intelectual idade do país nas décadas de 1930 e 1940. Para fazê-lo, montamos um
banco de dados digital com todas as informações necessárias, e através do qual vimos
a possibilidade de demarcar com mais acuidade, tanto de forma quantitativa, quanto
qualitativa, a rede de sociabilidade que se forma através da correspondência entre
esses intelectuais. Foram feitas várias tabelas onde pudemos analisar tanto a importância
quantitativa dos intelectuais em relação aos outros correspondentes, quanto os temas
mais abordados nas missivas. Em incursão preliminar, verificamos a possibilidade de
dar corpo a esta rede percebendo a cumplicidade entre Capanema e Alceu Amoroso
Lima, a crescente amizade entre Gilberto Freire e Capanema e a lealdade de Mário de
Andrade. A correspondência é um ótimo objeto de análise para se refletir sobre a
sociabilidade intelectual e as estratégias para a delimitação de redes organizacionais e
afetivas.
LIMA, Patrícia Ferreira de Souza. Petrópolis: a 'cidade da paz no verão' e as
estações nas crônicas. Para Machado de Assis, Petrópolis era a 'cidade da paz no
verão' para a boa sociedade do final do século XIX. Isto significava dizer que a cidade
exercia a função de ser extensão do Rio de Janeiro principalmente na alta estação. O
objetivo desta pesquisa é delimitar as fronteiras entre a Capital Federal e Petrópolis na
virada do século XIX para o XX, através de um precioso 'lugar de memória' da época:
as crônicas. Nestas, positiva ou negativamente, a cidade de Petrópolis era descrita
como uma cidade de ar nobre, onde a natureza e clima agradáveis conviviam com os
requintes civilizados dos palacetes e bailes. Para uma análise mais completa, lemos
tanto crônicas escritas para jornais cariocas quanto para os petropolitanos. Notamos
como a cidade muda de ares de acordo com as estações: no verão, é agitada pelos
bailes noturnos e são bem vindos longos passeios pela manhã para se deleitar com o
clima agradável, no inverno é esquecida e o recomendado é acomodar-se numa poltrona
em casa e curtir a chuva. A crônica, por ser a personificação de um dado tempo, nos
aproxima de uma maneira bastante peculiar da cidade de Petrópolis. Ela marca a
identidade que os cronistas foram formando da cidade ao resignificar os acontecimentos
em espaços semanais nos periódicos.
LIMA, Roberto Kant de (UFF) A apropriação particularizada dos espaços públicos
em questão: alguns refinamentos sobre as categorias de público e privado. Neste
trabalho pretendo argumentar que as teorias responsáveis pela formação dos sistemas
de controle social, a despeito de estarem difusas na sociedade e na cultura, têm pelo
menos uma localização específica: o domínio do direito - ou o "campo" do direito 478

uma seção concreta da cultura e da sociedade. Este campo, se não for sua única origem,
é certamente um locus privilegiado para a elaboração dos significados que são
emprestados não só às definições culturais particulares de direitos individuais,liberdade,
como também às relações entre público e privado, universalidade e particularidade,
localidade e generalidade e entre estado e sociedade como um todo, e que dão origem
aos pressupostos sobre qual deva ser a "natureza" dessas relações, tradicionalmente
classificadas em tipologias que têm tradicionalmente oposto sociedades de status a
sociedades de contrato. O estudo das teorias e instituições judiciais, em uma perspectiva
comparada, pode mostrar como, dependendo do quadro jurídico mais geral, instituições
semelhantes podem ter diferentes papéis no que diz respeito à justificação e
posicionamento do sistema jurídico frente a modelos e instituições "leigos" de controle
social, em diferentes sociedades e culturas. O contraste pode mostrar como diferentes
estratégias de reprodução do campo do direito são reciprocamente determinadas pelos
processos de reprodução e mudanças sociais da sociedade como um todo.
LIMA, Ruth Ribeiro de. (UEM) Mulher x luta armada: um tema à procura de
pesquisadores. A partir do final da década de 1970, diversas publicações surgiram,
trazendo como tema central a resistência armada ao regime militar, implantado no
Brasil em abril de 1964. Observando essas publicações, pode-se concluir que: a) nenhum
participante do sexo feminino tomou a iniciativa, até o momento, de registrar sua
vivência enquanto opositor ao regime militar; b) com uma única exceção, os jornalistas
que investigaram os acontecimentos políticos das décadas de 60 e 70 são todos do
sexo masculino; e, c) o mesmo ocorre com os cientistas políticos que têm suas pesquisas
publicadas. Inclusive, os investigadores que procuraram entrevistar as mulheres
exiladas, registraram duas interessantes observações: a) independente de se tratar de
pessoas notórias, intelectuais, as respostas dessas mulheres coincidiram com as das
pessoas "absolutamente desconhecidas", pois foram sempre as mesmas - "Eu não tenho
nada a dizer"; b) a não especificidade dos discursos dessas mulheres. Portanto, o objetivo
aqui é chamar a atenção dos pesquisadores sobre a premência na investigação sobre a
participação da mulher na resistência armada ao regime militar brasileiro, cuja
importância repousa, fundamentalmente, em dois elementos: primeiro, na "natural"
dificuldade que a mulher apresenta no relacionamento com o público e com a linguagem,
e na forma assexuada de se colocar na cena política.
LIMA, Sandra Cristina Fagundes de. (UFUIMG) História, historiografia, ensino
de História segundo os professores. O ensino da História, tema de vários debates e de
algumas produções científicas, supõe que o professor desta disciplina, além dos
conteúdos específicos que trabalha cotidianamente em suas aulas, tenha domínio do
referencial historiográfico que embasa a produção do conhecimento que ministra. Nesse
sentido, esta pesquisa teve como objetivo compreender qual é a relação que os
professores de História, do ensino fundamental, mantém com a historiografia enquanto
método de investigação e de escrita da história. Para a realização da pesquisa foram
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empregadas fontes orais (entrevistas com 24 professores de História) e fontes textuais
(análises dos planejamentos de aula dos professores entrevistados; análise das ementas
e programas das disciplinas ofarecidas pelos cursos onde graduaram-se os entrevistados;
livros didáticos e bibliografia especializada.). Constatou-se que, mesmo desconhecendo
as concepções historiográficas, perpassa a fala de todos os entrevistados a preocupação
em transmitir aos alunos a História em uma perspectiva crítica. Não obstante essa
preocupação, a maioria destes professores não associa essa concepção crítica a nenhuma
historiografia determinada; resumem a pluralidade historiográfica em apenas dois
paradigmas, a saber: história crítica x história tradicional.
LIMONCIC, Flávio. Estado e movimento sindical nos Estados Unidos dos anos 1930.
O advento do fordismo trouxe consigo, nas décadas de 1910 e 1920, um período inédito
de afluência e consumo na sociedade norte-americana. No entanto, trouxe também
profundos desequilíbrios estruturais, como o descompasso entre capacidade de produção
e de consumo. Com a oposição sistemática do empresariado à incorporação dos ganhos
de produtividade do trabalho aos salários (relação salarial fordista) e com a dura
repressão ao movimento sindical, esta contradição agudizou-se, levando ao esgotamento
da regulação concorrencial, caracterizada a partir de 1929. Para superar este
descompasso,'o New Deal buscou criar um mercado de massas para a indústria
fordizada. Para tal, ao lado de várias outras políticas, buscou generalizar a relação
salarial fordista para o conjunto da classe trabalhadora. No entanto, diante da oposição
da burguesia industrial, ele foi buscar no movimento sindical o apoio político necessário
para sua implementação. Neste sentido, o Estado buscou fortalecer e legitimar
politicamente os sindicatos enquanto atores coletivos do conflito distributivo, acabando
por promulgar a Wagner Act que, entre outras medidas, obrigava o patronato a
negociações coletivas. Desta forma, também nos Estados Unidos dos anos 1930, o
Estado teve um papel central na configuração, legitimação e fortalecimento do
movimento sindical.
LINS, Emmanuela de Almeida. A herética Branca Dias: um corpo escrito pela
Inquisição. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a história da Inquisição; não mais
para contar em sentido linear sua história, mas para discutir como a Inquisição construiu!
inventou Lugares de sujeito. Entender como a Inquisição inscreveu nos corpos sua lei.
E como esta inscrição ao se apoderar dos corpos construiu sujeitos infames. Discutimos
estas questões a partir de uma figura histórica, Branca Dias, personagem considerada
"herética" e que tem a partir desta (re)definição do seu Lugar, seu corpo marcado e seu
lugar de sujeito traçado por um discurso do exterior, discurso dos Inquisidores, que
ganha inteligibilidade apartir da autoridade e da intolerância para com a alteridade.
Um segundo movimento deste projeto é buscar a fala de Branca Dias. Entender que
mesmo sendo escrita como "infame", Branca Dias não é um corpo inerte, um sujeito
que só sofre a intolerância, mas discutir a possibilidade de inscrever sua fala em um
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outro corpo de significação. A tentativa desta personagem de escrever a si, decodificar
seus gestos; construir para si uma hermenêutica que não coincidia com o olhar dos
Inquisidores.
LINS, Emmanuela de Almeida. O fazer da história no ensino de 30 grau: uma
experiência de acompanhamento metodológico aos alunos do PEC-RP. O projeto
intitulado "O Fazer da História no Ensino de 3° Grau: uma experiência de
acompanhamento metodológico aos alunos do PEC-RP", tem como objetivos
desenvolver atividades metodológicas e criar mecanismos de apoio às atividades de
formação ao profissional da educação, apresentando em forma de mini-cursos sobre
as diferentes formas de se ver a História, funcionando na prática como atividades para
o professor ingresso através do programa PEC na universidade. Para tanto, foi necessário
que planejássemos algumas metas para realizarmos o projeto. São elas: discussão dos
referenciais teóricos, metodológicos e pedagógicos; análise dos programas escolares,
refletindo sobre os conteúdos que foram selecionados para os li vros didáticos em história
que são inerentes nestes manuais; aplicação de técnicas metodológicas junto aos alunos
do PEC que permitam o alargamento da linguagem histórica.
LINS, Paulo Cesar Zanoncini. (UFPR). Ateus construindo Igrejas. A intenção deste
projeto é ver através dos olhos do arquiteto as transformações pelas quais passou a
Igreja a partir da Idade Média. Transformações nas quais ele teve uma participação
definitiva quando, embriagado no pensamento escolástico, formulou o conjunto
alegórico que seria a Catedral Gótica. O arquiteto - o análogo de Deus, segundo São
Tomás de Aquino - põe a serviço da Igreja os seus dons e faz da sua obra um meio de
se reconhecer a perfeição divina. Da Idade Média para meados do século XX muita
coisa mudou, não só na arquitetura e na Igreja. A razão - aliada da fé no pensamento
escolástico - passa, com o desenvolvimento da ciência, a questionar a existência de
Deus. Essa razão - força libertadora do homem frente a natureza - é o centro dos
ideais progressitas dos grandes arquitetos modernos que continuam construindo igrejas
mas para reconhecer, desta vez, a emancipação do homem dos esoterismos (entre eles
Deus) que de certa forma atravancavam os avanços da ciência. Traçando um histórico
das mudanças interpretativas pelas quais passaram os símbolos da arquitetura religiosa
é possível retrabalhar uma história da igreja - como edifício e como instituição mas também pode-se rever a trajetória do homem moderno a partir dos conflitos entre
a fé e a razão que se concentram na igreja mas são na verdade um questionamento de
toda civilização ocidental.
LINS, Sílvia Q. F. Barreto (USP). Mobilidade e sobrevivência nos arredores
Paulistanos - 2 a metade do século XIX. A comunicação versará sobre as práticas sociais
de homens livres - pobres e remediados - moradores dos arredores paulistanos na
segunda metade do século XIX, tendo como base os inventários e testamentos de família.
No contexto de uma sociedade que se rendia cada vez mais às novas relações capitalistas
e antigas formas do ganho e da sobrevivência tornavam-se obsoletas, vieram à tona
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casos de roceiros, carreiros e gente ligada às atividades das tropas, que reimprovisando
seus expedientes pela conquista diária da vida, resistiam nas franjas do sistema.
LIRA, José Elson Carvalho. Borboletas Azuis: corpos que sonham! infames escritos.
Esta comunicação tem como objetivo discutir a experiência histórica dos "Borboletas
Azuis", seita religiosa que surgiu na década de setenta e que construiu sua inteligibilidade
histórica a partir do vivenciar exarcebado da religião. Um vivenciar pautado pelo
milenarismo, pela crença no fim do mundo, a partir de um dilúvio que se daria em
1980. O projeto "Borboletas Azuis: corpos que sonham / infames escritos" surgiu a
partir do lugar negativo de "loucos" e "fanáticos" objetivado historicamente a partir
da imprensa e das falas cotidianas das pessoas comuns que liam aquelas pessoas como
"diferentes". Mas também a partir da historiografia, que desrespeitando o direito à
alteridade, negativou a experiência construindo para esta o lugar incômodo do silêncio
e da exclusão. Nosso objetivo é trabalhar com as falas dessas pessoas que mesmo
tendo seus corpos marcados pelo estigma da loucura procuraram construir para si uma
memória e a partir dela tentaram dar lógica aos seus gestos e aos seus projetos, tão
ridicularizados, tão rechaçados.
LISBOA, Karen Macknow. Um olhar revolucionário sobre o Brasil. O propósito da
minha comunicação é discutir - no contexto da literatura de viagem européia - as
particularidades da produção intelectual sobre o Brasil e a América Latina do jornalista,
político, pintor e literato teuto-dinamarquês Paul Harro-Harring, que visitou o nosso
continente em meados do século XIX. Pretendo demonstrar que os textos e a iconografia
desse viajante apresentam uma apreensão da realidade latino-americana diferente da
maioria dos europeus que a tematizaram, por ser Harring um democrata radical, antimonarquista e compartilhar os ideais revolucionários de G. Mazzini e Garibaldi, entre
outros.
LO SCHIAVO, Rita de Cássia Martinez. Guia do acervo da Fundação Patrimônio
Histórico da Energia de São Paulo. A comunicação traça um panorama das fontes
custodiadas pela FPHESP, resultantes da reunião dos acervos que pertenceram à
ELETROPAULO, à COMGÁS e à CESP. Este panorama é uma síntese do Guia Geral
do Acervo. Será abordada a metodologia adotada para a elaboração deste instrumento
de pesquisa, que reuniu conhecimentos especializados na área de Arquivística e uma
ampla pesquisa histórica referente às empresas e aos indivíduos que deram origem aos
cerca de 35 diferentes fundos documentais atualmente existentes no acervo. Esta
pesquisa, que desvenda a dinâmica da formação dos grandes grupos empresariais do
setor energético que atuaram no Estado de São Paulo, é imprescindível para a
identificação dos diferentes conjuntos orgânicos de documentos que correspondem às
maiores unidades de organização do acervo. Serão fornecidas, ainda, informações
referentes às principais características dos documentos encontrados no acervo, às
temáticas e às linhas de pesquisa que potencialmente podem ser desenvolvidas com
base nesta documentação.
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LO SCHIAVO, Rita de Cássia Martinez. A História na organização dos arquivos
do movimento sindical: a experiência do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. A
comunicação aborda a experiência de organização do acervo do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no Estado de São Paulo. É dada ênfase à abordagem interdisciplinar,
onde o estudo da história sócio-política e administrativa da entidade de classe tem
papel preponderante na definição dos procedimentos metodológicos adotados. O estudo
da história da entidade, no entanto, não se restringe aos aspectos formais, facilmente
recuperáveis na documentação tradicional e, até um determinado período, padronizada
dos sindicatos. Devido às características de atuação das entidades de classe, são
salientados os aspectos não-formais da sua práxis. Essa abordagem permite compor
um amplo quadro da instituição, cuja dinâmica reflete-se na organização do acervo,
tanto do ponto de vista da elaboração do plano de classificação dos documentos, quanto
da produção dos instrumentos de pesquisa. Este trabalho é uma síntese da Dissertação
de Mestrado "Roteiro para organização de acervos de entidades de classe", apresentada
à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo,
em outubro de 1997.
LOBÃO, Ronaldo Joaquim da Silveira. (UFF) Uma Lei feita para "pegar". Este
trabalho discute o plano de utilização de uma Reserva Extrativista Marinha de Arraial
do CabolRJ. Nele busco identificar as categorias utilizadas pelos pescadores tradicionais
de Arraial do cabo na elaboração do conjunto de normas através das quais pretendem
estabelecer um processo harmônico de utilização dos recursos do mar. Tal exploração
enfrentou, ao longo dos anos, disputas constantes entre as várias modalidades de pesca
da região. Entretanto, a reserva extrativista decretada pelo governo federal veio construir
a nova relação contratual entre os pescadores tradicionais da localidade, condicionando
o direito exclusivo do uso dos recursos marítimos locais à formação de uma associação
única e à elaboração de um Plano de Utilização. O processo de legitimaçãp das regras
de uso da reserva é garantido por duas categorias chave, a saber: "cabista" e "pescador
tradicional". A primeira é reservada para aqueles que são reconhecidamente vinculados
à cidade e a segunda, se refere especificamente a formas de extração do pescado.
Através dessas categorias construiram-se fortes relações de inclusão e exclusão através
das quais se espera que tenha surgido uma lei que vai "pegar".
LOBO, Valéria Marques. (UFJF) Estrutura sindical corporativa e democracia no
Brasil. Nesta comunicação pretendemos estabelecer a relação entre a estrutura sindical
corporativa e as dificuldades de consolidação da democracia no Brasil, levando em
conta, fundamentalmente, o processo de acomodação precoce que o acesso à direção
do sindicato corporativo provoca em lideranças de trabalhadores, em função dos
dispositivos que dão forma a tal estrutura - especialmente a Contribuição Sindical e o
monopólio da representação - e do modo como ela foi implantada - como concessão
do Estado, que dispensava o consentimento da massa de trabalhadores e de suas
lideranças. Tais fatores parecem contribuir para as imperfeições da democracia
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brasileira, mesmo após 50 anos de criação daquela estrutura. Neste ponto, uma breve
análise comparativa entre a estrutura sindical corporativa brasileira e o
neocorporativismo, adotado em algumas nações européias, terá lugar, já que naquelas
sociedades o formato corporativo implanta-se num quadro de alta organização e
centralização do movimento sindical e da democracia consolidada. Caberá, ainda, uma
pequena reflexão acerca das perspectivas que se desenham hoje para o movimento
sindical, sob a vigência do neoliberalismo e num momento em que ganham destaque
proposições referentes à desregulamentação de vastas esferas, inclusive do trabalho.
LOBO, Valéria Marques. (UFJF) Sindicato dos metalúrgicos de Juiz de Fora: uma
experiência de organização documental e pesquisa. A exposição refere-se a um projeto
que consta, simultaneamente, da organização das fontes documentais do Sindicato dos
Metalúrgicos de Juiz de Fora e de uma pesquisa referente à história do movimento
sindical desta cidade, realizada com base nas informações obtidas a partir da verificação
de alguns dos documentos encontrados. Sua relevância deriva da possibilidade de
tratamento de um tema que, embora de extrema importância, tem sido pouco explorado,
dada a situação em que se encontram as fontes referentes ao movimento em Juiz de
Fora, cidade esta que já foi intitulada de Manchester Mineira, em função de seu
pioneirismo em matéria de industrialização e, consequentemente, de ativação dos
trabalhadores industriais. Na década de 30, quando tem início a formação da estrutura
sindical corporativa, vários sindicatos encontravam-se organizados em Juiz de Fora.
Os efeitos da imposição do modelo corporativo sobre a atuação das lideranças sindicais
metalúrgicas é o objeto central de análise nesta pesquisa.
LODONO, Fernando Torres. Os jesuítas e a constituição de territórios missionários
na Amazônia no século XVII. Desde o fim do século XVI os jesuítas olharam para a
imensidão da selva além dos Andes. No século XVII em diversas regiões da bacia
amazônica, as missões dos inacianos marcaram espaços, que tiveram seu
reconhecimento em mapas do século XVIII, e que deram lugar a não poucos conflitos
com autoridades e poderes. Apontar os possíveis significados conferidos pelos jesuítas
a esta presença missionários é o propósito deste trabalho. O que é feito considerando
informações geográficas e etnográficas da crônica jesuíta sobre a Amazônia no século
XVII.
LOFEGO, Silvio Luiz (Doutorando pela PUC-SP). 1954: o IV centenário da cidade
de São Paulo. Considerar o IV centenário de São Paulo, enquanto objeto de análise e
reflexão, somente torna-se possível a partir das indagações que esse momento nos
sugere e nos instiga a responder. Afinal, podemos perguntar, o que se comemorava sob
o signo da cifra de quatro séculos? Quais as representações construídas ao longo desse
tempo? O que proporcionava a elaboração de novos signos para construção
representativa futura da cidade? O que estava sendo datado e por quê? Enfim, no ano
em que transcorre o quarto centenário. São Paulo produz sinais inquietantes. Cabe-nos
desvendá-los. tentar compreender mais amplamente que significado o discurso
representativo de sua história.
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LOHN, Reinaldo Lindolfo. A construção do futuro: as representações nacionaldesenvolvimentistas em Florianópolis (anos 50 e 60). Uma pesquisa em jornais de
Florianópolis dos anos 50 e 60 permite pensar sobre o tipo de representação sobre o
futuro que estava sendo difundido na capital catarinense. Um futuro que parecia estar
ao alcance das mãos dos que dispusessem dos novos meios tecnológicos que a sociedade
industrial estava pondo em movimento. Um futuro que se pretendia "anti-utópico" e
que legitimava os discursos e projetos nacional-desenvolvimentistas em Santa Catarina
a partir da segunda metade do século XX. Assim, uma maneira de apresentar a questão
que me instiga, poderia ser defini-la como uma "história do futuro". Acredito que as
representações sobre o futuro criadas pela sociedade catarinense daquelas duas décadas
podem servir para mostrar as características e os conflitos ali presentes. A tecnologia
aparece como o ponto fulcral de todas essas representações. Havia como que um projeto
de constituição de novos sujeitos sociais que passava nitidamente pela idéia de que o
futuro viria como "novos" homens, transformados pelo contato com a tecnologia
moderna. A publicidade dos jornais apresentava os novíssimos fogões a gás e
automóveis que concretizariam finalmente a superação do atraso e a chegada do futuro.
Novas máquinas dotadas do poder mágico de facilitar a vida e, mais do que isso,
mudar as pessoas através do que David Harvey denomina de "compressão do tempoespaço".
LONER, Beatriz Ana. Operários negros em Pelotas. A etnia negra foi uma das mais
importantes da cidade de Pelotas no início da República. Congregando cerca de 1/3 da
população, eles formaram um importante grupo dentro do operariado pelotense,
participando com destaque no movimento operário local, pois para eles assumir o
status de operário constituía um progresso frente à situação de completo abandono
que enfrentaram após à Abolição. Devido a forte discriminação racial, o grupo negro
foi forçado a criar uma rede associativa completa e diferenciada das demais para
sobreviver e organizar-se. Esta rede associativa incluía associações mutualistas,
recreativas, teatrais, carnavalescas, esportivas, políticas e educacionais, além da criação
da Frente Negra Pelotense na década de 30. Em alguns casos, inclusive, houve entidades
operárias centrais com uma mais do que expressiva participação de militantes negros
em suas diretorias. Essas entidades cumpriram um importante papel na consolidação e
organização da etnia negra na cidade, durante toda a República Velha e mesmo depois.
LONER, Beatriz Ana.Associações mutualistas negras. Desde a década de 80

do século passado, os negros da cidade de Pelotas desenvolveram associações
mutualistas com o duplo objetivo de congregação e apoio mútuo, frente a
imprevistos, doenças e mortes, além de participarem do esforço abolicionista
inicial. Contudo, essas associações foram muito além dessas funções, sendo as
primeiras associações negras a se formarem e constituindo-se em pilares da
organização negra posterior. Propiciavam ainda lazer, educação e cultura, em
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alguns casos servindo inclusive como entidades de representação da classe
operária em momentos de desorganização de outras entidades. Seus prédios
sediavam outras associações recreativas, da classe operária ou culturais, ainda
mantendo aulas noturnas. Sua existência foi percebida até fins da década de
1910, sendo substituídas por entidades com um caráter recreativo mais acentuado
LONGHI, Rogata Soares Del Gaudio. Minas Gerais: síntese do Brasil? Este trabalho
é um desdobramento de minha dissertação de mestrado. Procuro compreender a
formação e as contradições do espaço mineiro como processos similares àqueles que
dão origem aos estados nacionais. O movimento pela emancipação do Triângulo Mineiro
de 1988, embora não tenha se caracterizado por pretender a secessão do estado
brasileiro, destacou-se por se apropriar do ideário presente nos movimentos separatistas
de cunho nacional. A reação mineira a essa tentativa de secessão baseou-se na
"mineiridade", construção ideológica do "ser mineiro", e também se utilizou do ideário
presente na defesa da integridade de estados nacionalmente constituídos, como direito
à autodeterminação, soberania, construção histórica diferenciada, entre outros. A defesa
da integridade territorial de Minas apresentou este território como "berço cívico da
brasilidade" e "síntese do Brasil". Neste trabalho discuto que Minas é sim uma síntese,
não necessariamente do Brasil, mas essencialmente de suas contradições. A metodologia
utilizada compreendeu a coleta de informações em fontes primárias, como documentos
nos arquivos públicos de Uberaba e Belo Horizonte, na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, em jornais e na Fundação João Pinheiro, além da realização de entrevistas
com os atores envolvidos nos processos.
LOPES, Eliane Cristina. Os números da ilegitimidade no Nordeste Brasileiro
(Fortaleza, 1887). Desde o início da colonização, a presença de filhos ilegítimos na
sociedade brasileira foi significativa, chegando até mesmo a representar 40% do total
da população. Essa alta incidência vem sendo comprovada através de trabalhos que
enfocam, principalmente, as realidades do Sul do país, como São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro. Neste artigo, pretendemos, então, desvendar a situação quantitativa
da ilegitimidade no Nordeste brasileiro - região ainda pouco analisada entre os
historiadores da família. Enfocaremos, em especial, a cidade de Fortaleza, a partir dos
dados encontrados no Arrolamento da População, realizado para essa localidade, no
ano de 1887. Dentre as muitas variáveis demográficas que podem ser abordadas, a
partir da fonte em questão, daremos atenção maior às que se referem ao sexo, idade,
nacionalidade, ocupação e instrução dos bastardos. Além disso, procuraremos definir
a estrutura dos fogos - tipo, tamanho e relações travadas-, nos quais esses filhos
ilegítimos viviam.
LOPES, Fábio Henrique. Desnaturalização do suicídio: discursos e subjetivação.
Com esta comunicação discuto e problematizo a construção das imagens e discursos
sobre o suicídio instituído como "real" e "natural". Parto da provocação de Michel
Foucault de se dar conta da construção dos saberes, dos discursos e dos domínios de
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objeto para perceber de que forma o suicídio foi constituído na literatura brasileira e
no discurso médico, principalmente na segunda metade do século XIX.
LOPES, Gustavo Gomes. Algumas considerações sobre o Samba como Cultura
Popular. O trabalho pretende analisar algumas questões decorrentes ao uso da categoria
"cultura popular" para o estudo de manifestações culturais urbanas. Para tal, analisa as
práticas relacionadas ao samba, no Rio de Janeiro, desde sua origem, em fins do século
XIX, até a década de 60 do século seguinte. Através do estudo de algumas as
transformações sofridas pelo samba, explora-se as fronteiras entre as categorias "cultura
popular", "cultura oficial" e "cultura nacional".
LOPES, Gustavo Gomes. Sambas interditos: censura privada e censura Estatal na
Música Popular Brasileira. Este trabalho pretende analisar alguns aspectos das formas
de censura privada e estatal às práticas musicais populares, enfatizando o caso do
samba, no Rio de Janeiro, entre as décadas de 20 e 50 do século XX. Partindo do
estudo das transformações materiais relacionadas às práticas culturais populares,
especialmente os incrementos das suas possibilidades de reprodutibilidade técnica,
observa-se como se estabelecem práticas censoras nos circuitos do samba e como os
agentes envolvidos nas práticas de samba respondem a tais práticas.
LOPES, Marcos Antônio. (UNIOESTE) A história das idéias políticas: a contribuição
de Quentin Skinner. O principal horizonte desta incursão é demonstrar que, se as décadas
de sessenta e setenta foram definidoras, por uma importante injeção de consciência
propriamente histórica para a disciplina, muitas das propostas de historiadores de relevo
como Skinner e Pocock já eram elementos disseminados na historiografia
contemporânea desde os anos 1920. Isto para dizer que enfoques acerca da polaridade
texto/contexto, bem como sobre a preocupação com problemas relacionados à
linguagem política - em detrimento dos valores e antagonismos referentes a classes
sociais, no que diz respeito à análise e compreensão de textos -, haviam sido lançados
desde as primeiras décadas desse século, ainda que esparsa e pontualmente, por um
conjunto considerável de historiadores das idéias políticas. Então, nossa perspectiva
encontra-se bem próxima à de Jacques Le Goff que, ao empreender um amplo estudo
sobre o desenvolvimento da historiografia, não identificou necessariamente avanço
qualitativo com a simples cronologia. Sendo assim, sustenta-se que o grande mérito
das novas tendências na área, e mais especificamente a grande obra da escola inglesa
de Cambridge está menos no que acrescentou, a título de contribuição própria e original,
do que naquilo que recuperou da tradição anterior, sintetizando e problematizando,
não certamente como um método sistemático e completo mas como um conjunto
inteligente e eficaz de pistas teóricas no intrincado ofício de dialogar com as idéias
daqueles que só deixaram seus livros, como enfatizou Hobbes há séculos.
LOPES, Maria Margaret. De como o café foi para o sertão e os indígenas e a
história para o museu. Integrado a um projeto mais amplo de análise de políticas e
instituições científicas em São Paulo, na República Velha, este trabalho discute aspectos
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das origens e trajetórias de duas das mais significativas instituições do período: a
Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo e o Museu Paulista. Comparando as
. vicissitudes porque passou o antigo Museu Provincial de São Paulo e as iniciativas de
incorporação do Museu Sertório pelo governo paulista, com a rapidez da concretização
da Comissão Geográfica e Geológica, o trabalho levanta hipóteses sobre como tais
instituições interessaram de maneira bastante distinta às elites paulistas. Acompanhando
os primeiros períodos de atuação e as inter-relações do Museu Paulista e da Comissão
Geográfica e Geológica de São Paulo. O trabalho discute como se mantiveram e
.chegaram ao fim os projetos de seus idealizadores, Hermann von Ihering e Orville A.
Derby, no contexto da "República dos Fazendeiros". Estes projetos são considerados
também inseridos nos debates gerais da época, tanto no que se refere às controvérsias
entre "ciências puras versus aplicadas", como no âmbito das discussões sobre as origens
indígenas dos paulistas e as ações concretas das políticas indigenistas paulistas e
nacionais, das quais participaram ativamente Derby e Inhering.
LOPES, Maria Margaret. (IG/UNICAMP). Novas tendências, antigos temas:
Controvérsias científicas no Sul da América. Esta discussão sobre novas e não tão
novas mudanças de paradigmas de conhecimento. Considera as tendências mais recentes
da historiografia das ciências, que têm questionado o status epistemologicamente
especial atribuído à ciência, e que vem influenciando os estudos sociais das ciências
em países não pertencentes ao eixo geográfico norte-atlântico. Não sendo a intenção
aqui, fazer uma sistematização ou síntese dessa atividade de construção do campo
disciplinar tão amplo e complexo, genericamente referido como estudos sociais das
ciências, algumas escolhas foram feitas com o objetivo de apontar referências de estudos
anos
recentes,
a
e aprofundar algumas perspectivas de investigações. Nos
investigação sobre a construção das ciências modernas priorizou as análises sobre os
loci específicos de tal produção - os laboratórios. Poucos estudos, no entanto, voltaram
o centro de sua atenção para o "campo", ou para os trabalhos de campo, para esses
sítios, também de "localidades situadas" do fazer científico, inclusive geograficamente.
Considerando que a ciência é inegavelmente feitas em "sítios específicos e carrega de
modo discernível as marcas desses locais de produção", este artigo apresenta como
uma perspectiva de possibilidades abertas por tais recentes tendências um estudo de
caso sobre alguns dos mais antigos interesses de curiosidade humana: os fósseis.
LOPEZ. André Porto Ancona, História intelectual: razões práticas e práticas
teóricas. Trata-se de uma tentativa de reflexão, através da chamada história intelectual,
de alguns instrumentos teóricos necessários à construção e à análise de um objeto.
Propomos examinar, partindo de áreas distintas, a relação que as disciplinas história e
sociologia entretêm com conceitos e teorias. Partimos das oposições clássicas entre,
entendendo que são, ao mesmo tempo, profundas porque fundadas em diferenças de
tradição e de formação efictícias, uma vez que têm em comum o objeto - a sociologia
trabalha com a história social do presente e a história com a sociologia histórica do
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passado. Assim, situada na intersecção de diferentes disciplinas (filosofia, sociologia,
história, etc), a história intelectual pretende, por um lado articular a análise interna de
um texto, a formação social de seu autor e de seu "campo" à conjuntura histórica dessa
produção cultural; por outro lado, retomar a reflexão epistemológica sobre as próprias
disciplinas. Embora ainda falte uma sistematização dos instrumentos teóricos
necessários à sua prática, a história intelectual vem se impondo na França como uma
nova área de investigação relativa às idéias e à cultura. Para isso, ela tem se beneficiado
dos suportes teóricos da sociologia da cultura e dos intelectuais, praticados por Pierre
Bourdieu, sobretudo dos conceitos de "habitus" e de "campo".
LOPREATO, Christina da Silva Roquette. Ação direta: a atualidade da estratégia
de luta política anarquista. A greve dos usuários da Internet no dia 13 de Janeiro de
1999, ocorrida pela primeira vez no Brasil com o objetivo de forçar as empresas de
telecomunicações a oferecer melhores preços e serviços, reviveu com sucesso a
estratégia de luta anarquista que agitou o cenário político brasileiro nas primeiras
décadas do século xx. Sem vinculação com nenhuma entidade ou organização, os
internautas brasileiros, através da ação direta, organizaram a paralisação por meio de
correntes de e-mails que convocaram os usuários a não se conectarem à rede durante
todo o dia .. A ação direta se caracteriza pela cultura da autonomia, a exaltação da
individualidade, o impulso da iniciativa e funciona como antídoto à passividade e à
resignação. Analisar o princípio anarquista de ação direta constitui o objetivo principal
desta comunicação que procurará, também, resgatar algumas manifestações de ação
direta ocorridas no Brasil do início do século em que os trabalhadores, prescindindo
de intermediários no conflito capitaVtrabalho, criaram suas próprias condições de luta
e os seus meios de ação.
LOPREATO, Christina da Silva Roquette (UFU) Jaime Cubero - a saga de um
libertário brasileiro. Os estudos biográficos vêm despertando interesse crescente entre
os historiadores preocupados em mostrar a significação histórica de uma vida
individual. O boom das biografias no mercado editorial recolocou, no âmbito dos
debates acadêmicos, a discussão sobre a noção de indivíduo e diversas outras questões
teórico-metodológicas que envolvem as relações entre história e biografia. A presente
comunicação objetiva apresentar algumas reflexões sobre possíveis caminhos da
investigação histórico-biográfica, a partir da experiência de uma pesquisa que venho
realizando sobre o militante anarquista Jaime Cubero, morto em maio de 1998, aos 71
anos de idade. Companheiro de militância de Edgard Leuenroth e Rodolfo Felipe,
entre outros anarquistas de expressão na história do movimento libertário brasileiro, a
trajetória de vida de Jaime Cubero foi marcada pela sua luta aguerrida contra o
autoritarismo inscrustado na cultura política brasileira.
LOSSO, Tiago. (Mestrando em Ciência Política UNICAMP) O pensamento autoritário
brasileiro e o Estado Novo. O objetivo da presente comunicação é refletir sobre as
vicissitudes que cercam a prática política em relação às idéias de uma determinada
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época. Centramo-nos aqui na análise das implicações das escolhas empreendidas pelos
construtores do Estado Novo a fim de reorganizar a máquina estatal tendo como
referência um conjunto de idéias políticas características das décadas de 1930 e 1940.
Esse conjunto de idéias, de cunho autoritário, é por nós identificado como o "anteparo
intelectual" que justifica e norteia as decisões dos homens de Estado. Dentre estes
personagens, nosso olhar estará prioritariamente voltado para a produção intelectual e
a atuação pública de Francisco Campos. Campos se mostra interessante para nossa
reflexão pois é o autor da Constituição que inaugura o Estado Novo, além de Ministro
de Estado e participante destacado das discussões intelectuais de sua época, através
principalmente da colaboração em periódicos destinados a elaborar um discurso político
que pretensamente seria adequado à realidade brasileira.
LUCA, Tânia Regina de. (UNESP-Assis). Em busca de uma nova fronteira: o
português do Brasil. Ao longo da história brasileira, o idioma foi constantemente
apontado como importante fator de coesão nacional, tendo assumido papel significativo
nas várias tentativas de caracterizar a nação. Nos anos dez e vinte, sob o influxo da
atmosfera nacionalista, a tendência a considerar as transformações lingüísticas
produzidas no Brasil como corrupção ou transgressão da norma culta, tornaram-se, a
exemplo do que já ocorrera durante o século XIX, em alvo de críticas. As disputas no
campo da prosódia e da ortografia invariavelmente terminavam por conduzir à
tormentosa questão do estatuto da língua falada no Brasil. Afinal, tratava-se de um
novo idioma, já emancipado ou em vias de obter alforria; de línguas idênticas no que
respeita a estrutura fundamental; ou ainda de um português modificado, com todas as
gradações e matizes que se quisesse atribuir à referida modificação? Ao recolocar os
termos nos quais o debate foi travado na época, pretende-se tanto evidenciar os
significados assumidos pelo busca de um caminho peculiar para o português do Brasil
que, segundo alguns, seria dotado de ritmo, cadência, pronúncia e regras de sintaxe
próprias, quanto evidenciar de que maneiras essa problemática contribuiu para inaugurar
novas fronteiras lingüísticas, que permitiam delimitar o território do nosso idioma em
oposição ao português falado na Europa.

LUCA, Tânia Regina de. Mutualismo: um tema abertoapós. um espetacular
crescimento entre as décadas 1960/1980, os estudos a respeito da classe operária
entraram em franco declínio. Analisando a historiografia produzida neste
período, percebe-se que boa parte do esforço direcionou-se para a compreensão
do movimento operário: os seus detemzinantes estruturais, formas organizativas,
ideologias e lutas empreendidas. Aspectos relativos à busca de proteção contra
doença, acidentes, velhice, desemprego, que não se coadunavam, de forma
imediata, com o ativismo que se queria enfatizar, foram sistematicamente
negligenciados. Nesse sentido, as sociedades de socorros mútuos, entidades
que objetivavam garantir a sobrevivência do trabalhador e de sua fanulia quando
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impossibilitado de exercer suas atividades, só mereceram raras linhas que,
invariavelmente, tomavam-nas como antecessoras dos sindicatos. Este quadro
pouco colabora para esclarecer as origens, sentido e papel desempenhado pelas
mutuais no Brasil, tema que demanda estudos comparativos. Há notícias tanto
da existência dessas entidades durante a escravidão quanto de sua sobrevivência
em regiões distantes da economia de mercado. Qual a origem das mutuais?
Haveria alguma relação, à semelhança do que ocorreu na Europa, com as
guildas? As mutuais eram sempre espontâneas? Como eram dirigidas? Quais
seus objetivos e que critérios impunham para filiação? Como se transformaram
ao longo do tempo? Que tipo de relação mantiveram com outras formas
associati vas?
LUCAS, Meize Regina de Lucena. (UFC.) Caravana Farkas - itinerários
cinematográficos pelo Brasil. Entre 1964 e 1980 um grupo de diretores, fotógrafos,
técnicos, roteiristas e artistas agregaram-se em torno do projeto idealizado pelo produtor
e realizador Thomaz Farkas. O objetivo do projeto era mapear o país, registrando-o
em imagens em movimento, que constituiriam 100 filmes documentários. Destes, 34
foram produzidos e a empreitada ficou conhecida como Caravana Farkas. O interior
do Nordeste foi um dos rumos tomados pelo grupo. A idéia que perpassava o projeto
era registrar o país que o país não conhece. Na base desse pensamento, percebe-se que
o Brasil é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Não está aqui presente o objetivo de
discutir quando surge a idéia de que o Brasil comporta diversas culturas, e sim quem é
quem, ou seja, qual Brasil se coloca como sujeito e qual Brasil constitui objeto nos
anos em que a caravana programa seus itinerários pelo país. Esses documentários
tinham como destino, inicialmente, as escolas e a televisão estatal. No entanto, a política
governamental em relação à educação e à produção cinematográfica modificou-se ao
longo dos anos. A pesquisa pretende trabalhar as tensões dos projetos culturais nos
anos em que foram realizados os filmes.
LUCAS, Meize Regina de Lucena. Imagens do moderno: os sentidos do olhar de
Jacques Tati. A pesquisa tem por objetivo fazer uma leitura de aspectos da vida urbana
no período pós-guerra pelo prisma do filme Meu Tio (Mon Onele, FRA, 1958) do
cineasta francês Jacques Tati (1907-1982). Trata-se de uma sátira à civilização
tecnológica por meio da qual se pretende recuperar alguns dos elementos que compõem
a representação da modernidade. Esta é entendida enquanto uma organização social à
qual correspondem um estilo de vida e um modo de estar no mundo. Através da
linguagem cinematográfica e do discurso cômico, Tati imprime na tela seu olhar crítico
sobre a condição humana numa sociedade marcada pela automação, mecanização,
disciplinarização, artificialismo - mundo como produção do homem e da ciência - e
consumo. No filme é enfocado o mundo das metrópoles, dos centros urbanos industriais,
feito da contraposição aos antigos hábitos. Pelos elementos fílmicos pretende-se ver a
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experiência - contemplati va e ati va - humana do espaço moderno que aos poucos forja
símbolos integrantes da representação que os homens fazem dos fenômenos que os
envolvem; a reorganização do espaço bem como da relação público-privado; a
organização das atividades sociais; os modelos sociais vinculados à reprodução dos
valores da modernidade. O estudo desenvolve reflexões sobre a importância da produção
cinematográfica para o conhecimento histórico da vida social a partir da investigação
da composição de sentido de seus elementos.
LUCENA, Célia Regina P. de Toledo. Atravessando fronteiras: migrantes mineiros
em São Paulo. Na década de 60 um grupo de migrantes mineiros atravessa a fronteira
de Minas Gerais, rumo à cidade de São Paulo. Na periferia paulistana, lugar onde estes
migrantes vivem, cruzam fronteiras do passado e do presente e imagens do centro
urbano e da periferia. Nas fronteiras e limites dos locais de destino, os grupos migrantes
evocam os fantasmas do passado, manifestando um forte sentimento de pertencimento
ao lugar de origem. O retorno das tradições, a referência ao passado serve para manter
a coesão entre o grupo, facilitando sua inserção no novo lugar. As "histórias de vida"
do grupo estão carregadas de "sentimento de localidade" ao bairro periférico,
demonstrando a manutenção das relações sociais que caracterizam o "bairro
emblemático". A imagem urbana da desordem e da violência se aprofunda e o bairro
da periferia passa a ser o espaço da intimidade, da ancoragem afetiva. Os lugares
sociais habitados por migrantes em seus múltiplos tempos, são construídos
coletivamente, representados por signos, existem neles fronteiras simbólicas que
separam e aproximam lugares abandonados e conquistados.
LUCIDIO, João Antonio B. As linhas telegráficas de Rondon e o mito da civilização
e do progresso. Canaã do Oeste. Paraíso terrenal de riquezas como ouro, diamantes,
flora e fauna invejáveis, solos fertilíssimos, tudo isso a ser explorado. Mais que adjetivos
estas são características imputadas ao Mato Grosso de meados do séc. XIX até a década
de 1970. Nos últimos 150 anos não faltaram iniciativas e propagandas que as
enaltecessem. Também, não foram poucos os momentos em que a sua população
acreditou, entusiasticamente, que houvera chegado a hora de se livrar do atraso que
acreditavam estar imersos e se entregarem de corpo e alma aos enleios sedutores da
civilização e do progresso. Após várias experiências, e não poucas frustrações, um dos
momentos que mais expectativas gerou foi criado por Rondon e suas linhas telegráficas.
Sinônimos de civilização e progresso. A construção das linhas tem sido compreendida
como parte de um projeto amplo que visava reconhecer e incorporar vastos territórios,
delimitar e assegurar fronteiras, pacificar e integrar nações e povos indígenas e,
finalmente, elas trariam o desenvolvimento econômico integrando o Mato Grosso
definitivamente à nação brasileira. Entretanto, pouco se tem perguntado sobre o impacto
de tais medidas para a população mato-grossense, principalmente, no que toca as
expectativas geradas quanto à civilização e ao progresso, que acabaram por não vir.
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LÚCIO, Ana Cristina Marinho. O narrado e o vivido: experiência e literatura na
fala de um cantador. Tentar entender um pouco do universo da literatura popular oral
significa para nós, pesquisadores mergulhados no uni verso das letras, entrar num mundo
desconhecido de sons e gestos, de percepções diferenciadas de tempo e espaço, de
vozes do mundo real e do mundo da fantasia. Existem fronteiras entre o oral e o escrito,
entre as histórias que o cantador Joventino me conta sobre a sua trajetória pessoal de
vida e as histórias fantásticas de príncipes e princesas? Quando escuto a sua voz pausada,
ritmada, falando das noites de brincadeira de coco e dos dias de trabalho pesado no
roçado, não consigo estabelecer fronteiras entre estas narrativas e os contos populares.
Mas no momento da análise preciso me distanciar deste universo e voltar para as nossas
classificações e divisões, para as nossas fronteiras. A forma que encontrei para conhecer
um pouco do universo dos cantadores e dançadores de coco de uma localidade chamada
Forte Velho, na Paraíba, foi não estabelecer limites, temas, cercas, antes de ouvir o que
as pessoas que fazem parte da brincadeira consideram importante, os nomes que elas
dão para os versos que fazem, como elas aprendem a brincar. Neste sentido as fronteiras
entre narrar e existir não conseguem mais se sustentar, adquirindo um novo significado
para o entendimento da literatura oral.
LUFT, Vlademir José. (UFRJ) Pesquisa arqueológica: Arqueologia ou história? Falar
neste assunto ainda é considerado um tabu, tanto para a Arqueologia quanto para a
História, da mesma forma que o era para a Arqueologia e para a Antropologia quando
na década de 70 perguntava-se: " ... Arqueologia é Arqueologia ou Antropologia ?".
Dessa forma, o que pretendemos é fazer algumas reflexões a respeito do assunto, tendo
como objeto a História. Assim, a pergunta seria: Qual o resultado efetivo da pesquisa
arqueológica quando do trabalha com uma dada sociedade humana que habitou um
dado espaço, em um dado momento de tempo? A resposta óbvia, em nosso entender,
é a História daquela sociedade, ou pelo menos parte de sua História. Não são raras as
vezes que ouvimos, historiadores e arqueólogos escrevendo, falando e até mesmo
citando exemplos de como o sítio arqueológico e os restos materiais nele encontrado
devem ser tratados enquanto arquivo e seus respectivos documentos. Portando,
levantaremos aqui algumas questões sobre como fazer da arqueologia uma ciência
histórica, sem descaracterizá-la como arqueologia.
LUIZ, Cristiani Bereta da Silva. A medicalização das práticas femininas - Uma
leitura a partir dos processos judiciais de 1900 à 1996. Na etapa da pesquisa "Corpo
e Controle: Autonomia e Controle do Corpo Feminino-1900-1996, em que trabalhamos
com os processos judiciais, estes nos mostraram que também Juízes, advogados e
promotores, fizeram a sua parte na política de controle do corpo feminino,
principalmente com o crescente apoio do saber científico na forma dos exames periciais.
Nesse sentido, é interessante perceber de que forma, no interior destes processos
judiciais, o saber médico, científico, foi sendo apropriado, atuando enquanto um
dispositivo paralelo de controle e intervenção no corpo da mulher e em suas práticas.
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Atuando como uma justiça paralela, a medicina foi grande aliada dos Juízes, na busca
do conhecimento nos corpos femininos, afinal de contas, para controlar suas práticas e
disciplinar seu comportamento, era necessário saber...
LUPORINI, Teresa Jussara. O patrimônio histórico-cultural como objeto das políticas
públicas. A sociedade brasileira vive entre a falta de uma política cultural por parte
das autoridades constituídas e a onda de preservação de diferentes memórias por
variados segmentos da população. A investigação, objeto desta comunicação, apreende
um dos momentos deste contexto, enfocando a preservação da memória como
possibilidade de reinterpretação do passado, na constituição do espaço vivencial, no
cotidiano e no presente. O estudo realizado buscou o entendimento das práticas de
governo na área cultural, ao constituir um espaço de poder pela produção de uma série
de documentos que constroem um discurso sobre o tema da preservação da memória,
por meio de um inventário de bens culturais constituído via princípios da
"democratização da cultura e da socialização do conhecimento". Partindo da premissa
de que o objetivo de uma política cultural deixa de ser apenas a preservação do passado
para converter-se na ampliação do espaço de participação no presente, aponta-se para
a questão da cidadania. Nesse sentido, enquanto sujeito do contexto sócio-político, o
cidadão colabora para a construção de uma outra historicidade, que não aquela imposta
pelo patrimônio tradicionalmente considerado, a qual permita a formulação de uma
nova linha de intelegibilidade, não só do passado, mas das lutas cotidianas no presente
LUZ, Ana Cristina da. A vigilância do Estado sobre os artistas no governo Vargas.
Durante o governo Vargas, o Rio de Janeiro tornou-se pólo de atração cultural, com o
crescimento da oferta de vida cultural na cidade. Novos e variados espetáculos e opções
de lazer surgem, destacando-se o teatro de revista e os locais especializados em dança
de salão, como os "dancings", que atraíam principalmente as mulheres que não se
constituíam em mão-de-obra especializada ou qualificada para nenhum setor da indústria
incipiente. O nosso objeto de estudo é a Delegacia de Costumes e Diversões, órgão
para onde se dirigiam os variados tipos de artistas em busca do registro necessário
instituído por Vargas para o trabalho em qualquer gênero artístico existente. A análise
do processo para obtenção do registro e do olhar do Estado sobre a classe artística será
os objetivos primordiais de nosso trabalho.
LUZ, Angela Ancora da Luz. (EBAlUFRJIIFCS/). O salão nacional de Arte Moderna
e a eterna querela novo=moderno x antigo=tradicional. O sonho de uma arte pura
pode ser entendido como um ideal permanente na história da arte, quando se procura
investigar a busca artística do homem em seu tempo. No século XX, após as vanguardas
históricas, a modernidade se coloca como rótulo dos movimentos de ruptura, surgidos
nas primeiras três décadas na Europa. Mas, antes mesmo de acontecerem, Baudelaire
já havia afirmado que o grande assombro de seu tempo era a originalidade, o que nos
permite afirmar que, antes mesmo das vanguardas, a existência da modernidade se
confirma. Ao buscar o novo ela procurou redimir o antigo, e neste processo ela precisou
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da tradição, a qual se opôs, para desarraigá-la, no objetivo de instaurar o novo. Por
mais paradoxal que pareça é uma querela que persiste e permanece enquanto o artista
prossegue na eterna busca da pureza. No Brasil, a modernidade chegou pelas mesmas
mãos que trouxeram a c1assicização das formas e implantaram o ensino acadêmico, a
Europa, melhor ainda, a França de Baudelaire.Tradição e Modernidade se encontram
no Salão Nacional de Arte Moderna, criado em 1951, pela Lei 1512 de 19 de dezembro,
local onde esta discussão se aprofunda e de onde partiremos apresentando subsídios
que respaldem a proposta desta comunicação.
LUZ, Cristiani Bereta da. O gênero do sujeito: Homens e mulheres constituindo
novas subjetividades no interior do MST em Se. Inúmeros são os indivíduos, de
diferentes regiões, culturas e modos de ser, que num determinado momento e
circunstâncias, vêem-se reunidos enquanto um grupo social em torno do MST. Sob a
ideologia deste Movimento, homens e mulheres encontram-se inseridos diariamente
no processo de formação de sujeitos imbuídos a representar o MST, e que em seu
interior, em assembléias visando despertar ou reforçar seu espírito de luta, deparam-se
com normas, práticas organizacionais, passam a escutar e entoar canções representando
este Movimento, e que acabam também por representar a si mesmos, reelaborando
suas práticas, seus modos de ser e de pensar. Esta pesquisa esta sendo realizada a partir
de uma perspectiva da "história do tempo presente", onde através do estudo e análise
de diversas publicações que circulam mensalmente pelos acampamentos e
assentamentos do MST no Estado, e principalmente da utilização de entrevistas e
depoimentos orais, está buscando estudar a relação entre a constituição histórica de
sujeitos formulados por práticas, discursivas ou não, e a maneiras pelas quais homens
e mulheres relacionam-se com estas práticas, constituindo a si mesmos enquanto sujeito
masculino ou feminino inserido no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
LUZ, Roseli da. A longa noite de tua ausência. Memória de mulheres vitimas de um
regime militar. Nascido do golpe de 1964, o regime militar brasileiro pôs fim ao
Estado de Direito e, a partir de 1968 - com o AI-5 - inaugurou um período de ferro,
onde as garantias políticas e individuais foram suspensas em nome da ordem e da
segurança nacional. Na guerra suja que se seguiu produziu-se um dos maiores traumas
da vida política e cívica do país neste século: o terrorismo do Estado e a tortura como
prática cotidiana de investigação policial. A lei da anistia, promulgada em 1979, pôs
fim ao arbítrio dos processos policiais mas deixou uma lacuna no espírito de conciliação
nacional a que se propunha: onde estariam os corpos dos dissidentes presos e
desaparecidos ao longo do processo? Em Santa Catarina, a dor comum de familiares e
amigos fez nascer, em 1980, o COMITÊ CATARlNENSE PRÓ MEMÓRIA DOS
MORTOS 2 DESAPARECIDOS POLÍTICOS que, em conjunto com outras
instituições da sociedade civil-OAB e Coordenadorias de Direitos Humanos - reclamava
a abertura dos arquivos dos órgãos de repressão. Abertos em 1992, estes arquivos,
além de revelarem o paradeiros dos corpos, serviram de base para a lei 9.140 de 04/12/
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1995, que reconheceu como mortas as pessoas desaparecidas por suas atividades
políticas durante o regime militar. O que assegurou a suas famílias o imemorial direito
de sepultamento e posterior ação indenizatória.
MA CEDO, Lucinalva da Silva. (SEPE) A educação na Era Vargas: leituras operárias
versus leituras de estilo. O objetivo desta comunicação é analisar o ideário que norteou
a gênese da educação da classe operária no Brasil, na Era Vargas. As discussões em
torno da necessidade ou não de educar a classe operária, representam um rico acervo
para a compreensão do imaginário social presente na decisão de acabar com o
analfabetismo no Brasil, que passaria pela formação de leitores operários. Assim,
pretende-se desvendar no conteúdo desta produção de discursos, alguns
questionamentos: que tipo de leitura se propõe formar? qual o ideário que norteou as
escolhas? quais os atores envolvidos nesta discussão? Para tanto, na desconstrução
destes discursos, trabalharemos em cima de artigos veiculados pela imprensa, nos
anos 30, Era Vargas, que serão elucidativos para compreensão do ideário dos intelectuais
conservadores brasileiros, em relação aos parâmetros quanto às escolhas do tipo de
leitura e ensino reservadas para classe operária.
MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. A penúltima versão do Seridó - Espaço e
história no regionalismo Seridoense. O discurso regionalista seridoense foi analisado
nesta pesquisa como o elemento estruturado de uma imagem identitária regional. Tal
discurso foi estudado a partir da locução das elites desse espaço do Rio Grande do
Norte, desde o momento da ocupação do Seridó pela pecuária (século XVII) até a
década de 1920, quando esse recorte espacial passava por uma de suas melhores fases
de produção algodoeira. Decorrência dos saberes experenciados por essas elites, os
enunciados que dão forma ao regionalismo seridoense dotaram o Seridó de um sentido
próprio - uma expressão do poder. A partir dessa dizibilidade, o Seridó ganhou uma
visibilidade que perenizou uma certa versão da região, cuja circulação é percebida até
hoje. Interessou-nos particularmente a compreeensão dos momentos de elaboração
dos temas que dominam essa versão do Seridó. Assim, percebemos como o discurso
regionalista urdiu o Seridó como espaço da promissão e provaçào, da superação e da
produção - elementos discursivos que lastream a performance histórica dos seridoenses
ao fronteirizarem suas subjetividades.
MACHADO, Joice Rosa. O vandalismo no meio escolar: Educação ambiental e
história - uma alternativa? O presente contexto nos exige outras formas de perceber e
reagir com o meio. Nesta busca por que não adequar as possibilidades fornecidas pela
análise histórica em relação à Educação Ambiental? A análise ambiental pode fornecer
mais dados para a abordagem histórica, além de suscitar a motivação, mudança de
valores e atitudes em relação ao meio - objetivo da Educação Ambiental.Na abordagem
podemos resgatar desde as origens históricas do vandalismo e dentro destas elaborar
termos de comparação coma realidade. Levantando então hipóteses de análise do
contexto histórico atual. Também buscando respostas e ações minimizadoras de
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impactos ambientais. Investigar quanto a relação entre os atos de vandalismo (no
contexto capitalista-consumista-egocêntrico) e a resposta deturpada com o ambiente.
Como a história pode ajudar nesta investigação? Um dos caminhos pode ser fornecido
pela percepção ambiental através dos tempos. Todos estes dados podem nos possibilitar
bases para uma ação consciente e cidadã na construção de um espaço preservado e
compartilhado.
MACHADO, Maria Clara Tomaz. A urdidura do cotidiano no mundo rural mineiro:
relações de trabalho e práticas culturais em um contexto em transformação (19701985). O cotidiano singular do interior de Minas Gerais marcado pelas relações de
trabalho assentados no binômio latifúndio x economia de subsistência, pelas festas
populares e religiosas, pelas crenças e hábitos ruralizados tem sido modificado pelas
transformações sócio-econômicas ocorridas na sociedade brasileira, desde meados da
década de 50 e, mais especificamente, nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
a partir de 1970, quando os projetos econômicos dos governos militares (polo centro,
pró-varzeas, profir, prodecer) objetivaram tornar o cerrado em terras produtivas para a
exportação de grãos e pecuária selecionada. Estas transformações modificaram não só
a forma de produzir e as relações sociais de trabalho, como também a maneira de
vivenciar e experimentar as suas práticas culturais. Esta comunicação pretende discutir
estas mudanças, em especial aquilo que afeta mais de perto as vivências pessoais e
coletivas, entremeadas de lazer e práticas solidárias que caracterizam as diversas formas
de trabalho, sobrevivências e práticas culturais do caipira mineiro, demarcando neste
contexto aquelas que se extinguiram e as que persistiram e se recriaram e por isso
fecundam raízes e tradições.
MACHADO, Maria Clara Tomaz. Bater e matar no cotidiano Uberlandense: análise
dos discursos jurídicos- 1960/1980. Neste estudo analisamos os processos-crime da
cidade de Uberlândia no período de 1960 a 1980, anos marcados por um grande
desenvolvimento econômico e demográfico como também pela violência e o crime.
Nosso objetivo é desconstruir os discursos de ordem que perpassam a sociedade. Nesse
sentido, o crime pode ser visto como desvio ou como parte inerente à sociedade
capitalista, estando na mira do nosso foco, os papéis desempenhados pelos personagens
da peça jurídica: juízes, promotores, advogados de defesa, oficiais de justiça, réus,
vítimas, jurados, testemunhas, peritos médicos; que encenam uma trama e um drama
do cotidiano uberlandense. Privilegiamos, portanto, dois tipos específicos de crimes
por serem os de maior incidência nesse momento, são eles os de homicídios e de
lesões corporais. Como contraponto à esta pesquisa dos processos-crime temos por
fonte artigos de imprensa local.
MACHADO, Maria Clara Tomaz. Entre as fronteiras da memória e da história um diálogo possível. Por acreditar que a preservação da memória histórico social fazse necessária para o reconhecimento dos caminhos percorridos por uma sociedade,
desenvolvemos através do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica - CDHIS, do
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Departamento de História da UFU o projeto de pesquisa intitulado: "O Caminho das
Pedras - roteiro das fontes documentais de Uberlândia: discursos políticos da ordem e
da resistência, aprovado pela FAPEMIG e pelo PIBIC/CNPq. A organização de um
vasto e diversificado conjunto documental (5.000 peças) composto de Atas da Câmara
Municipal, Processos-crimes, artigos da imprensa local, Códigos de Postura, Atas de
Sindicatos Patronais, de Trabalhadores, de Instituições Assistenciais, mapas, dados
estatísticos, entre outros, sistematizados resultarão na publicação de um guia das fontes
documentais e num "inventário dos Processos crimes", fornecendo aos pesquisadores
o embasamento para a compreensão do ideário político da "Ordem e d do Progresso"
que permeia a história de Uberlândia e região. Como resultados preliminares esta
pesquisa tem gerado entre seus pesquisadores (professores e alunos) um núcleo de
debates e discussões acerca da Preservação e das temáticas da História Local, das
questões de gênero, da violência, criminal idade e assistencialismo, estimulando a
realização concreta de sub-projetos a nível de aperfeiçoamento, iniciação científica e
monografias de curso, ora em desenvolvimento
MACHADO, Maria Clara Tomaz. João Relojoeiro: ladrão e mártir. Esta pesquisa
trata da reconstituição do caso "João Relojoeiro", ocorrido no Triângulo Mineiro, na
cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no ano de 1956. Pretendemos resgatar os atos de
violência, arbitrariedades e negligência cometidos pela polícia e pela Justiça, que por
motivos políticos levaram um inocente a morte, através de bárbaras torturas e
espancamentos. Neste caso, não apenas discutimos o uso da violência legitimada, como
também levantamos questões mais profundas como disputa pelo poder, questionamos
a participação da perícia médica e o papel da imprensa que no decorrer do processo
serviu como grande influenciadora da opinião pública, tendo como destaque dois jornais
impressos, dirigidos por duas facções políticas da cidade em disputa eleitoral. O
resultado dessa trama tem como resultado final um tríplice desdobramento, quais sejam:
a absolvição dos culpados pela morte de João Relojoeiro, o partido de oposição sai
vencedor nas eleições e, posteriormente, a absolvição pública de João transformandoo em santo no imaginário popular. Esta investigação tem como fontes documentais os
processos crimes dos envolvidos, os jornais impressos e as histórias de vida.
MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. (USP) O público e o privado na
historiografia do cotidiano no Brasil do século XIX e inícios do século XX. A natureza,
o selvagem e o progresso: os projetos nacionais dos intelectuais e burocratas do II
Reinado. O Brasil do II Reinado, abriu espaço para o florescimento de uma camada de
homens de estado, burocratas e intelectuais cujas carreiras se fizeram em tomo do
projeto político imperial. Ocupando as presidências de província, os cargos militares,
as comissões de demarcação de limites de fronteiras, homens como Couto de
Magalhães, Rebouças, Taunay, Severiano da Fonseca experimentaram viver um Brasil
distante da corte, delineado por sertões e desertos extensos, como os do Mato Grosso,
Goiás e Amazonas. A partir de 1850 mas sobretudo com a Guerra do Paraguai, as
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paragens mais remotas do Império passaram a ser motivo para a elaboração de projetos
de integração que envolviam, por um lado, o desenvolvimento das vias de transporte a
partir da subordinação aos ditames liberais ao mesmo tempo que se tornavam motivo
para a elaboração de odes à nacionalidade. Os paradoxos do desenvolvimento do motivo
nacional e do nacionalismo confrontado com a penetração do capitalismo como recurso
integrador das áreas remotas do Império foi processo duramente vivido pela camada
de intelectuais e burocratas envolvidos com o Brasil interior, processo que se refletiu
numa percepção de solidão e perda dos padrões tradicionais. Enfocar alguns aspectos
do processo de constituição de uma individualidade e de um sei f "moderno" no Brasil
de desertos e sertões é o objetivo desta comunicação.
MACHADO, Maria Helena Toledo. (USP) Diário como fonte privada. Enfocar a
partir do «Diário Intimo do General Couto Magalhães» o diário de cunho privado
como fonte para reconstituição de aspectos da história das elites no II Reinado e da
construção de um senso de individualidade do 'self' no contexto da modernização
brasileira
MACHADO, Paulo Pinheiro. (UFSC) Problemas e possibilidades das fontes
judiciárias no estudo da Guerra do Contestado. Sendo muito pouco utilizadas pelos
autores mais importantes (Cabral, Vinhas de Queiroz, Pereira de Queiroz e Duglas
Monteiro), as fontes judiciarias - que compreendem processos criminais, partilhas de
terras, arrolamentos e inventários - são importantes acervos de informações a respeito
dos costumes e da ordem social vigente no planalto catarinense no final do séc. XIX e
início do séc. XX. Este acervo encontra-se no Museu do Judiciário Catarinense (no
Tribunal de Justiça de Se, em Florianópolis), no Fórum de Justiça de Curitibanos e no
Arquivo Histórico de Canoinhas e só nos últimos anos foi colocado à disposição de
pesquisa para o público. Apesar de haver um grande número de processos extraviados
e danificados(alguns destruídos quando da invasão da cidade de Curitibanos em
setembro de 1914 pelos rebeldes), a quantidade e diversidade de processos permite ao
pesquisador uma familiarização com os conflitos e práticas sociais locais. Através
desta documentação podemos, também, conhecer uma série de pequenos conflitos
onde participaram futuras lideranças e participantes do grupo rebelde. É possível, através
dos arrolamentos e inventários, precisar melhor as condições sociais e econômicas
destes indivíduos, bem como conhecer melhor os laços de compadrio e subordinação.
MACIEL, Laura Antunes. (UNESP/Assis) Amansando sertões. Analisando relatos
de médicos e engenheiros militares integrantes da Comissão Rondon que percorreram
o oeste brasileiro, nos primeiros anos do século XX, esta comunicação problematiza a
diversidade de temas, imagens e significados por eles construídos sobre os "sertões"
desbravados. Ao mesmo tempo que realizavam seu trabalho prático de exploração, de
formulação de projetos de comunicação e viação de arbitragem das fronteiras
internacionais, esses técnicos "pensavam" os problemas nacionais e interpretavam o
Brasil à luz de suas teorias e experiências, produziam reflexões sobre o espaço físico
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e também social do país, construíam categorias de análise, modos de ver e conceber o
espaço e as populações que os habitavam, elaborando um arsenal de imagens que
impregnaram o debate político, a produção cultural e até o senso comum. Noções
como "sertão", "civilização", "fronteira", e "progresso", ainda que não fossem de
domínio exclusivo desses profissionais, orientavam, suas análises e investigações e
cumpriam a função de classificar os espaços "desconhecidos" e definir a identidade
físico-geográfica da nação. Esta comunicação, pretende acompanhar como esses sujeitos
interpretavam suas experiências, que significados atribuíam à sua atuação, que
expectativas construíam e como avaliavam sua intervenção na região.
MACIEL, Laurinda Rosa. (Casa de Oswaldo Cruz - FIOCRUZ) O universo da razão
e da loucura - alguns apontamentos acerca da constituição do campo de saber da
Psiquiatria no Brasil. Esta pesquisa tem como objetivo analisar o discurso médico
acerca da loucura e como este esteve presente na criação do Manicômio Judiciário do
Rio de Janeiro nos anos 20. Nesta comunicação nosso objetivo é relatar um dos passos
da pesquisa quando nos defrontamos com a questão da construção de um campo de
saber específico como a Psiquiatria no Brasil do século XIX. Tomando como ponto de
partida as aventuras e desventuras do médico alienista Simão Bacamarte na cidade de
Itaguaí, descritas no conto "O Alienista", de Machado de Assis, o objetivo é fornecer
elementos para a compreensão da construção deste campo de saber. Partimos do
pressuposto que a condição de possibilidade fundamental para esta constituição é a
reforma do ensino superior promulgada em 1879 que cria a cadeira de Clínica
Psiquiátrica nos cursos das Faculdades de Medicina no Império, legitimando a prática
deste saber específico.
MACIEL, Laurinda Rosa. (Casa de Oswaldo CruzlFiocruz) Memória da psiquiatria:
guia defontes do Rio de Janeiro. Por ter sido Corte no Império e Capital da República,
o Rio de Janeiro possui um legado significativo no que se refere ao número de
instituições psiquiátricas e à riqueza de seus acervos. 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
psiquiatria, constatamos a dificuldade e, em muitos casos, a impossibilidade de
localização e acesso a estas diversas fontes. O pesquisa pretende fornecer subsídios
para pesquisadores interessados na área da saúde mental e psiquiatria através do
levantamento, localização e identificação dos acervos e fontes existentes. Estes dados
estarão disponibilizados através de sua publicação sob a forma de um Guia de Fontes.
MADEIRA, Giséle. O teatro de estudantes do Brasil e o festival Shakespeare (19381949). A notoriedade do Teatro do Estudante do Brasil chegou ao seu ápice com a
montagem de Hamlet (1949). Logo, germinou a idéia do Festival Shakespeare,
apresentado no teatro Fênix (RJ), com a montagem carro-chefe: Romeu e Julieta Uá
encenada pelos estudantes em 1938).Antes da estréia do Festival, organizou-se
conferências e palestras com intuito de se fazer uma prévia informativa e crítica do
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Teatro Shakespereano, tendo como conferencista a estudiosa Bárbara Heliodora. Havia
uma atmosfera social que compartilhava culturalmente com as propostas inebriantes
do teatro Paschoalino (Paschoal Carlos Magno). Era uma engrenagem complicada
quanto ao investimento, mas foi motor de arranque da cultura brasileira e, em particular,
quanto as extrapolações aos estigmas da cidade do Rio de Janeiro, que comportavam
em sua essência, o futebol, as belas praias e os embalos de carnavais.Não se pretende
uma crítica aos estigmas. É de grande valoração ao país, e que permite a tônica de
grandes textos, discussões e prazeres. A questão é: propiciar outras potencialidades e
percebê-las em sua importância.
MADRUGA, Ana Paula B. V. (PUCRS). A formação de trabalhadores pela Escola
Parobé. A sociedade capitalista vem sofrendo rupturas desde o início de sua história.
A partir da década de 90, as mudanças no mundo do trabalho são cada vez mais intensas
e, em decorrência disso, as instituições educacionais são obrigadas a reformular seus
processos educativos, a fim de atenderem as novas demandas sociais. A meta, nesse
momento, é formar pessoas competentes para o mercado de trabalho. Em tempos de
globalização, somente uma formação baseada na qualificação não é mais suficiente.
Frente a essas mudanças na história do capitalismo, o presente trabalho visa reconstituir
a formação de trabalhadores realizado pela escola profissionalizante de maior expressão
do Estado do Rio Grande do Sul - Escola Estadual Parobé - , situada em Porto Alegre,
no período de 1990 a 1998. Durante a investigação, estão sendo consultadas
bibliografias e documentos sobre o assunto, além de serem realizadas entrevistas e
aplicação de questionários a formadores e formandos da escola.
MAGALDI, Ana Maria Bandeira de Mello. Lições à família: a contribuição de

Cecília Meireles e Armanda Álvaro Alberto nos debates educacionais Dos Anos 20/
30. Este trabalho propõe uma reflexão sobre a produção/ atuação de duas importantes
intelectuais, fortemente engajadas nos debates relativos à educação em curso na
sociedade brasileira dos anos 20/30: as educadoras Armanda Álvaro Alberto e Cecília
Meireles, duas das três únicas mulheres signatárias do Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, de 1932. O objeto principal desta reflexão localiza-se nos discursos
de natureza pedagógica produzidos por estas intelectuais, bem como nas estratégias
conduzidas com vistas a conformar suas propostas, que tinham a família como tema e
como alvo. Utilizando como material privilegiado de análise os discursos produzidos
no âmbito da Seção de Cooperação de Família da Associação Brasileira de Educação
(ABE), da qual Armanda Álvaro Alberto foi presidente por alguns anos a partir de
1925, e os textos opinativos publicados por Cecília Meireles em coluna diária incluída
na "Página de Educação" do Diário de Notícias entre 1930 e 1933, o presente trabalho
pretende colocar em relevo a maneira como as duas educadoras, participantes do
movimento pela renovação educacional em nossa sociedade, compreendiam, neste
processo, o lugar da família, e dar destaque, ainda, à forma como atuavam a respeito.
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MAGALHÃES Jr, Antonio Germano. Da "decoreba" ao desenvolvimento da
inteligência: o ensino de história e o desenvolvimento das Múltiplas Inteligências. Na
virada do milênio as discussões sobre a eficiência e qualidade no ensino tomam
expressões de obrigatoriedade. Na intitulada "era da tecnologia" onde, cada vez mais,
o homem e a mulher são exigidos a criar, existem instituições escolares que ainda
trabalham na perspectiva de formar educandos enquadrados em um modelo
reprodutivista de sociedade. O psicólogo americano Howard Gardner realizou pesquisas
e relata que os padrões de mensuração da inteligência eram os tradicionais testes de QI
(quociente de inteligência) e outros que mediam o potencial das crianças basicamente
de acordo com o raciocínio lógico-matemático - trabalhar com tabuadas - e lingüístico
- sua capacidade vocabular. Hoje entende-se como a "habilidade para resol ver problemas
encontrados por alguém na vida real, gerar novos problemas a serem resolvidos
(desafios) e habilidade de fazer algo ou oferecer serviços que sejam considerados de
valor dentro de uma determinada cultura" (Gardner, 1994). A utilização quase que
exclusiva da memorização no ensino de história representa uma negação dos novos
paradigmas de inteligência. Tomando como referência os trabalhos de Gardner pretendo
analisar e questionar as metodologias empregadas no ensino de história, apresentando
uma alternativa metodológica baseada na teoria das Múltiplas Inteligências.
MAGALHÃES, Felipe Santos. O periodismo paulistano e as fronteiras da cidade
(1945-1950). Esta comunicação tem como objetivo principal pensar como a imprensa
paulistana criava sentidos para os espaços da cidade, principalmente os novos que
surgiam a partir da ocupação desordenada das áreas periféricas, pelas populações que
não tinham condições de habitar a região central de São Paulo. Por questões
metodológicas é preferível utilizar-se do termo imprensas, tendo em vista o
entendimento da impossibilidade de perceber-se o periodismo como um grupo uno e
fechado, visando interesses iguais e pertencentes ao mesmo grupo social. Portanto,
está aqui se falando de jornais completamente diferentes na sua essência, como os
voltados para classes mais abastadas, os de tipo popular, os operários e até os
humorísticos. Desta forma, periódicos como O Estado de S. Paulo, o Diário Popular,
Hoje e O Governador, por exemplo, são tratados de maneira diferente, pois os públicos
eram diferentes, assim como suas prioridades e objetivos.
MAGALHÃES, Felipe Santos. Uma vassoura sobre São Paulo: o início da trajetória
política de Jânio Quadros ( 1947-1953). É impossível negar a existência de uma ligação
intrínseca entre a carreira política de Jânio Quadros e a cidade de São Paulo. O primeiro
aspecto a surgir seria o de que sua trajetória pelos mais diversos cargos eletivos no
período 1947-1958, referiam-se ao espaço paulista, fosse o da Capital, como vereador
e prefeito, ou o do Estado, como deputado e governador. Além disto procurar-se-á ver
os caminhos trilhados por este personagem, possibilitadores de seguidas vitórias
eleitorais. Em 1947, quando conseguiu conquistar uma cadeira na CMSP, era apenas
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um advogado e um professor secundário, cuja visibilidade era muito diminuta. O
objetivo desta comunicação é estabelecer as relações entre Jânio e o espaço da cidade
de São Paulo, a partir da sua participação na Câmara, na qual apresentou um personagem
capaz de encarnar vários tipos que Jânio conquistou a possibilidade de iniciar sua
vitoriosa trajetória até a eleição presidencial de 1960.
MAGALHÃES, Fernanda Torres. O papel da polícia na sociedade disciplinar- o
caso DEOPS-SP. No final do século XIX, a criminologia alterou a definição do
criminoso e o significado da pena, afetando fundamentalmente a orientação substantiva
das políticas penais, nas sociedades modernas. Esse novo paradigma, sensível às
variações culturais e históricas na classificação moral de atividades, deslocou o foco
de sua atenção do crime - definido como qualquer tipo de ação que evoca alguma
forma socialmente estruturada de punição - para o criminoso, visto como um produto
de múltiplas determinações. Em 1924, foi criado no Brasil o DOPS - Departamento de
Ordem Política e Social, que em toda sua trajetória de existência - até 1983, apresentou
características que demonstraram estar submetidas a idéia de saneamento social. Este
trabalho também pretende apontar alguns instrumentos utilizados pelo DEOPS que
legitimava sua prática repressiva -as provas-crime: cartas; fotografias entre outras, e a
utilização de tais vestígios na sociedade dita disciplinar.
MAGALHÃES, Fernanda Torres. Perfis de criminosos e crimes políticos no acervo
fotográfico do DEOPS-SP. A idéia que permeia esse projeto relaciona-se com a
necessidade de desvendar a ação e o discurso dos agentes mantenedores da ordem
política e social, durante o governo Vargas (1930-1945), e como a idéia de crime
político e criminoso estava posta nas fotografias apreendidas e produzidas pelo DEOPSSP. Através da vigilância do dia-a-dia do elemento suspeito se legitimava as buscas e
apreensões nas residências dos perseguidos, onde se coletava um rico material que
formava o "dossiê-prontuário" do suspeito. A apreensão dos materiais pertencentes ao
universo do criminoso se constituíam em provas para a polícia. A fotografia é
potencializada como documento/prova e retrato fiel da realidade. Também as fotografias
feitas pela Instituição para identificar o suspeito (as fotografias de Identificação) estão
inseridas na proposta deste projeto, principalmente pelo potencial que ela traz ao dar
uma identidade particular ao suspeito de crime político. Através dessas imagens, a
proposta é entender o uso que a polícia fazia dessas fotografias sendo elas apreendidas
ou produzidas pela instituição e de que forma essas fotografias entravam no universo
prova-crime a fim de legitimar a ação de combate aos subversivos da ordem além de se
construir um estereótipo de criminoso político.
MAGALHÃES, Guilherme Castanheira. Descollcentração regional da produção e
movimentos populacionais: a ecollomia brasileira 110 período de 1970 A 1990. Dos
anos quarenta aos anos sessenta o Brasil passou por um processo de urbanização,
apresentando um aumento da participação das cidades com população acima de 500
mil habitantes. Ao mesmo tempo, diminuia-se a participação da população rural no
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crescimento total. O fenômeno da desconcentração regional da produção teve início a
partir dos primeiros anos da década de sessenta, com a perda do dinamismo econômico
da cidade de São Paulo. Ganharam destaque as regiões mais pobres do país, com um
crescimento urbano expressivo verificado em cidades de pequeno e médio porte. O
crescimento das regiões metropolitanas concentrou-se nos municípios periféricos com
uma infra-estrutura propícia. Este estudo visou conhecer os efeitos da desconcentração
regional da produção, analisando as tendências das desigualdades sócio-econômicas
entre estados e regiões no período de 1970 a 1990. Foram feitas análises de regressões
com o intuito de verificar os determinantes da dinâmica espacial da população,
fundamentando-se na hipótese neoclássica de que os fluxos migratórios são
determinados pelas variáveis econômicas. O modelo demonstrou perfeita coerência
para o período de 1970/80, pois, evidenciou a importância das variáveis econômicas
na determinação dos fluxos populacionais, não ocorrendo o mesmo para 1980/90.
MAGALHÃES, Leandro Henrique. O messianismo do Padre Antonio Vieira como
discurso legitimador da Restauração Portuguesa. O messianismo português foi um
elemento de grande expressão entre os lusitanos, nos séculos XVI e XVII,
principalmente após a anexação de Portugal junto à Coroa Espanhola, fato ocorrido no
ano de 1580. Esperava-se aí o retorno do Rei morto na África em 1578, D. Sebastião,
e a conseqüente libertação de Portugal. Tal discurso é retomado com a Restauração
Portuguesa, em 1640, identificando-se o Rei Salvador com o Duque de Bragança, D.
João IV. Um dos grandes difusores de tal idéia foi o Padre Antonio Vieira, que faz uso
deste discurso com o intento de legitimar o Duque de Bragança como herdeiro do
Trono de Portugal, vendo-o como o rei escolhido por Deus para levar à fé católica a
todas as criaturas, sendo a expansão de Portugal entendida como a expansão do Reino
de Deus na Terra, solidificando-se como um Império Universal Cristão, o Quinto
Império.
MAGALHÃES, Luiz Otávio de. (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
Líderes e demagogos na democracia Ateniense. Esta comunicação pretende abordar
os mecanismos utilizados pela tradição antiga e pela produção historiográfica moderna
para estabelecer os traços distintivos e demarcadores entre o exercício da liderança
política e a prática da demagogia. Pretende-se demonstrar como esta classificação dos
agentes políticos se apóia, por um lado, na atribuição ou rejeição de habilidades e
virtudes pessoais de natureza intelectiva e presciente e, por outro lado, em uma dada
maneira de distribuição de atributos identificadores do caráter norteada pela identidade
social ou política dos agentes representados. Seguindo-se esta estratégia, os líderes
dos aristoi, como Aristides ou Címon, são sempre caracterizados pela serenidade,
prudência ou moderação, enquanto que as lideranças associadas ao demos, como
Pisístrato, Temístoc1es ou Cléon, são apresentados como indivíduos arrojados, exaltados
e dominados pelo tumulto e pela perturbação.
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MAGALHÃES, Marcelo de Souza. Formulando projetos para a cidade: o Conselho
Municipal e as habitações populares (1892-1902). Nesta comunicação, a partir dos
projetos de lei sobre a questão da habitação popular, que foram apresentados no
Conselho Municipal do Rio de Janeiro, poder legislativo local, entre 1892 e 1902,
tenho por objetivo realizar dois grandes movimentos. O primeiro é o de procurar
perceber como os intendentes, membros do Conselho, qualificavam o espaço das
habitações populares (cortiços, estalagens, casas de cômodo, etc.), que seria alvo da
intervenção dos projetos de lei. O segundo é o de identificar, através das discussões
entre os intendentes durante as sessões legislativas, quais eram os projetos formulados
acerca da reocupação de um determinado espaço urbano. Espaço este, até então ocupado
pelas habitações populares. Concluído estes movimentos, creio conseguir entender
qual teria sido a participação do Conselho Municipal nas discussões e formulações de
intervenção sobre o espaço da habitação popular.
MAGALHÃES, Marion Brepohl de. Literatura e vida privada Nesta comunicação,
procurarei discorrer sobre a literatura enquanto experiência social entre os pietistas,
corrente religiosa de origem alemã que se generaliza em diversas culturas a partir do
século XIX, inclusive seculares, da Europa. Minha hipótese é a de que, se a Literatura
como instituição se desenvolveu sob o Liberalismo enquanto condição de exteriorização
da subjetividade burguesa na esfera pública, entre os pietistas, a Literatura,
compreendida como revelação (e não como evasão ou ficção), cooperou para a fuga
para o universo privado, para a introspecção e para a renúncia ao mundo compartilhado
politicamente. Neste sentido, a imaginação literária exerceu um papel de fundamental
importância para o auto-conhecimento, este limitado (ou até mesmo enclausurado) no
seguro e secreto espaço da família.
MAGALHÃES, Nancy Alesio. (NECOIM/CEAM/UnB) Memória social de Brasília:
Modernidade e relações rurais e urbanas. Nesta mesa redonda, tomamos como eixo
de análise questões suscitadas pelo texto de Diva do Couto G. Muniz, para cotejá-Ia a
situações por mim tratadas em meus estudos da memória de Brasília, que têm em vista
a produção dialógica de conhecimentos e saberes sobre essa cidade. De acordo com o
plano urbanístico oficial, imaginada como emblema da modernidade - por isso mesmo
tombada como patrimônio cultural da humanidade - Brasília não deveria incluir traços
rurais em sua construção e consolidação. Porém, com seus podres, grupos de oprimidos
desordenam, e certa forma, planos e projetos e forjam outras relações sociais,
estabelecendo outros espaços absolutamente não previstos. O lugar da nova capital
recebe as marcas desses homens e mulheres, e também neles, deixa marcas.
MAGALHÃES, Nancy Alessio. (NECOIM/CEAMlUnB). Dofalado, ouvido, escrito
e visto ao editado em documentários historiográflcos. Os trabalhos de pesquisa
desenvolvidos pelo Núcleo de Estudos da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória no
Centro-Oeste (NECOIM/CEAMlUnB) têm em vista a produção de conhecimentos e
saberes a partir de diálogos entre pesquisadores e pesquisados, estes últimos sujeitos,
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em geral, não considerados pelas versões oficiais da história. Nesta comunicação
pretendo colocar em debate opções metodológicas de criação de narrativas históricas
na edição de falas e imagens do documentário historiográfico Memórias de cá e de lá
- ParanoálDF, um dos resultados de pesquisa desenvolvida pelo NECOIMlCEAMI
UnB, apoiada pela FAP-DF.
MAGHELLI, Luciana. (UFRJ) A extinção do aldeamento "Aldeia da Pedra ". Nas
últimas décadas do século XIX o governo dá início à extinção do projeto dos
aldeamentos. A economia vinha se expandindo bastante favoravelmente, a cultura do
café gradativamente se impunha no Norte Fluminense. As terras outrora isoladas já
haviam sido inteiramente ocupadas e devidamente cultivadas; a fronteira agrícola
finalmente penetrara o sertão fluminense. Quanto aos índios da Aldeia da Pedra,
encontravam-se já completamente integrados à sociedade local, miscigenados com
outras etnias, tendo perdido completamente sua identidade cultural. Até mesmo os
Puri, que inicialmente não haviam sido suscetíveis de aldeamento, já demonstravam
tendências de integração social. Da mesma forma que os Coroado, empregavam-se
em fazendas e comumente realizavam os mesmos perigosos serviços de derrubada de
matas e transporte de madeira pelo rio Paraíba. Já não eram mais "selvagens" ou
"bárbaros"; nem mesmo de "índios" eram chamados: agora eram "caboclos", não só
na pele como também na civilização. A intensa miscigenação ocorrida no seio do
aldeamento fora desde o início um importante recurso utilizado para promover a
integração dos índios à sociedade nacional. O projeto de criação do aldeamento
mostrara-se um verdadeiro sucesso em suas diretrizes básicas. Não só a Aldeia da
Pedra como tantos outros aldeamentos foram convertendo-se lentamente em povoações,
curatos, vilas, cidades ...
MAIA, Carlos Alvarez. (UERJ). A organização da ciência e sua reformulação retórica
no pós-guerra: o cientista e o inventor. O século XIX deixou-nos uma duplicidade de
imagens públicas para a ciência. Ora enaltecia-se a inventividade como característica
primária da conquista da natureza pelo homem-interventor, ora, o caráter de descoberta
das Leis da Natureza pelo filósofo natural. Assim, a apologética em torno da ciência
oscila entre Da Vinci e Galileo, entre Thomas Edison e Einstein. Ao lado dessa oratória
fortalecida pelas clássicas histórias das ciências, o desenvolvimento cada vez mais
cientificizado do processo industrial impôs uma formalidade jurídica a essas duas
categorias: a do inventor e a do cientista. As nações que se industrializavam estabeleciam
legislações que procuravam demarcar a invenção como propriedade industrial,
distinguindo-a da descoberta de algum fenômeno natural. O primeiro ato jurídico que
se tem notícia foi a lei de 7 de janeiro de 1791, realizada na França. Entretanto, com a
emergência dos EU A, após a Segunda guerra Mundial, como a maior potência científica
e industrial do mundo ocidental, difundiu-se seu modelo de organização política da
atividade técnico-científica. O antigo recorte entre o ato de descobrir e o de inventar
sofreu alterações ante a prática imposta pelos laboratórios industriais que doravante
forneceriam o padrão para a pesquisa científica nas economias mais avançadas.
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MAIA, Carlos Alvarez. (UERJ). O cientista romântico, o empresário pós-industrial,
o político pós-moderno e o historiador perplexo. A atividade científica sofreu grandes
transformações na segunda metade do século XX. Os antigos procedimentos individuais
de pesquisa foram substituídos por um outro formato na divisão do trabalho dentro
dos processos de industrialização cientificizada no pás-guerra. Desde então, os interesses
dos estados nacionais e das empresas industriais associam-se fortemente ao fazer
científico. Nesse contexto, a atividade técnico-científica passa a ser regulada pelos
papéis de três tipos de agentes que, imbricados entre si, orientam e realizam ciência
como um grande negócio na sociedade capitalista. Esta é a fase da big science, ou mais
precisamente da big-business science. Tal tipologia expõe o modo pelo qual se
combinam a "academia", a "empresa" e o "estado" na organização da ciência,
reproduzindo funcionalmente no interior da própria produção científica esses mesmos
papéis, outrora percebidos como fronteiriços à ciência - o pragmatismo de resultados
e o processo de negociação política - e desenham, agora, mais explicitamente o perfil
profissional do cientista contemporâneo: o cientista propriamente dito - nesse
personagem-tipo sobrevive o traço romântico-iluminista da ciência; o empresário remete para a apreensão da lógica pós-industrial da sociedade técnico-científica da
eficiência e do pragmatismo da razão instrumental; o político - o lugar da negociação
social e no qual se forjam discursos e imagens tanto para seu público interno - os
próprios cientistas -, como para o externo - a sociedade e seus media.
MAIA, Delta Maria de Souza. (Mestranda UFSC) Terra wapiscana: invasão e
fragmentação por colonos e fazendeiros. Este trabalho pretende levar ao conhecimento
da comunidade acadêmica a situação do povo indígena Wapixana, que faz parte do
grupo ARUAK, situado no Estado de Roraima, contactados na metade do séc. XVIII.
Desde o final do mesmo século, as terras wapixana em Roraima vêm sendo invadidas
pela implantação das primeiras fazendas de gado, projetadas para ocupação e
desenvolvimento do território. Atualmente parte das terra wapixana, excluindo a área
da Guiana Inglesa, estão ocupadas por colonos que as transformaram em fazenda de
gado. Com a criação destas, muitos Wapixana tornaram-se vaqueiros. Em 1937, foi
divulgada a descoberta do "Novo Eldorado" e consequentemente a ilusão da riqueza
fácil motivou indivíduos e pequenos empresários às atividades no garimpo, tornando
as áreas indígenas vulneráveis a essas atividades. Na década de 80, o governo do
Território em apoio a migração de empresários e fazendeiros do Sul do país, de certa
forma facilitou a invasão de novas terras wapixana.
MALAFAIA, Wolney Vianna. A desconstrução do discurso cinematográfico: Cinema
Novo, estética e política nos anos 60. O Cinema Novo constitui, como conjunto, a
maior expressão da produção cinematográfica brasileira. Suas propostas, tanto estéticas
quanto políticas, relacionam-se profundamente com as transformações em curso na
sociedade brasileira do final dos anos cinqüenta e início dos sessenta e representam
uma atualização e uma contextualização das mudanças culturais operadas
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mundialmente. Neste sentido, promove uma ruptura ao desenvolver uma narrativa
que procura desconstruir o discurso cinematográfico clássico, representativo dos padrões
hollywoodianos, alcançando uma forma original de expressar a conturbada realidade
brasileira. O debate promovido entre cinemanovistas e defensores da narrativa clássica,
dentre os quais encontravam-se, inclusive, os teóricos da arte engajada, é revelador
das contradicões e diferentes perspectivas que norteavam a sociedade brasileira no
período referido e demonstra a complexa relação desenvolvida entre padrões estéticos
e discurso político, própria do Cinema Novo, na sua incessante busca de uma identidade
nacional e da conquista do mercado cinematográfico dominado pelo produto
hollywoodiano.
MALATIAN, Teresa M. (UNESP) A sedução americana - Oliveira Lima e o panamericanismo Pretende-se abordar neste trabalho a primeira fase das reflexões de
Oliveira Lima acerca da nação brasileira e do Estado republicano em sua inserção no
contexto latino-americano, tendo como referência as relações mantidas com os Estados
Unidos no final do século XIX no contexto proporcionado pela ativação do monroismo
e pela Guerra Hispano-americana. Trata-se de explicitar em que medida o ofício de
diplomata colocava fronteiras ao ofício de historiador em obras como Nos Estados
Unidos, História diplomática do Brasil: o reconhecimento do Império, Sept ans de
République au Brésil e No Japão. A fase monroista de Oliveira Lima, que antecedeu
sua crítica radical ao pan-americanismo rooseveltiano, é pouco conhecida, tendo sido
até mesmo desconsiderada pelos analistas que o tomaram como paradigma de uma
postura anti-imperialista. A admiração pelos Estados Unidos que o autor expressou
nessas obras correspondeu à sua adesão à República e aos parâmetros da historiografia
nacionalista proposta pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. (Doutoranda em História na University of
Waterloo, no Canadá) Africanos livres no Brasil: na confluência de várias histórias.
Esta comunicação pretende abordar a existência da categoria "africanos livres" no
Brasil no contexto da história da abolição do tráfico atlântico de escravos, buscando
esclarecer questões até agora pouco exploradas na historiografia brasileira. Procuro
mostrar que a história destes homens, mulheres e crianças emancipados dos navios
negreiros condenados por tráfico ilegal, até agora tratada unicamente como parte da
história do império brasileiro, pode ser vista num contexto mais amplo, isto é, faz parte
da história da campanha inglesa pela abolição do tráfico atlântico de escravos e da
história da escravidão e abolição nas Américas.
MANOEL, Ivan A. (UNESP - Franca) D. Antônio José dos Santos, primeiro Bispo
de Assis: um Bispo de transição. D. Antônio José dos Santos, primeiro Bispo de Assis
(SP) de 1929 a 1956, foi um padre da Congregação das Missões (lazarista) que fez a
sua formação sacerdotal nos finais do século XIX e início do século XX, bem dentro
do espírito do tradicionalismo da Igreja ultramontana. Entretanto, sua atuação como
Bispo de Assis permite supor que ele era daqueles prelados que, mesmo tendo suas

508

raízes no tradicionalismo ultramontano, já começava a perceber que a Igreja deveria
se posicionar de maneira mais aberta diante dos problemas sociais como, por exemplo,
diante do regime ditatorial, ou a necessidade de profissionalização em cidades
interioranas, como eram asa cidades de sua diocese. Por isso, em 1932, se posicionou
a favor da Revolução Constitucionalista, contra, portanto, ao regime getulista, e também
se empenhou fortemente para a criação de escolas públicas profissionalizantes em
Assis e demais cidades da dioceses, como Escolas Normais e Escolas Técnicas de
Comércio. Seriam essas atitudes indicadores de mudanças no tradicionalismo
ultramontano?
MARANHO, Milena Fernandes. A retórica da riqueza: Maurício de Nassau e os
engenhos de açúcar em Pernambuco do século XVII. A história da dominação holandesa
em Pernambuco no período colonial, referente aos anos de 1630 a 1654, foi retratada
inúmeras vezes por diversos cronistas e autores. Esses "retratos" apresentados nos
oferecem certas idéias em comum que pouco se modificaram até o momento da
publicação das obras de Evaldo Cabral de Mello. Nesse sentido, nenhuma idéia foi tão
duradoura como a elaborada para o Conde Maurício de Nassau - o grande administrador
da riqueza açucareira - e sua atuação no governo das possessões holandesas na América
Portuguesa. Porém, pretendemos demonstrar através de certos relatos e pinturas
deixados pelo séquito de cientistas e artistas que o Conde trouxe para Recife, que a
riqueza dos engenhos era uma possibilidade que o próprio Nassau queria transmitir
para seus superiores do Conselho dos XIX, aquém de querer significar uma real situação
econômica. Na verdade, acreditamos que foi apenas após o seu retorno para os Países
Baixos que Maurício de Nassau resolveu adotar a imagem da prosperidade econômica
enquanto sinônimo de sua estadia na Colônia. Portanto, ao orientar e depois reelaborar
o sentido do trabalho de seus artistas e cientistas, o holandês oferecereu elementos
para seus contemporâneos e a própria historiografia perpetuarem tal idéia. O que nos
indica as tênues fronteiras existentes entre a história e a construção da memória.
MARCHI, Euclides. (UFPR e Universidade Tuiuti do Paraná) Um concílio plenário
para uma Igreja no novo século: em busca da unidade discursiva. A América Latina
iniciava o século XX respirando ares de liberdade religiosa, separando a nacionalidade
do credo e da fé. O Estado laico materializava o desejo e décadas de luta dos liberais.
Para a Igreja Católica, todavia, a infância da liberdade poderia levar à multiplicidade
de discursos marcados por desvios doutrinários e provocar uma desintegração
institucional. Adiantando-se à essa possibilidades, Leão XIII, convocou os Arcebispos
e Bispos da América Latina e realizou em Roma no período de 28 de maio a 09 de
julho de 1899, um Concílio Plenário Latino Americano. O documento nele produzido
denominado Acta Concilii Plenarii Americae Latinae constitui a fonte central dos
resultados da pesquisa que ora estamos apresentando. Nele procuramos estudar a
construção de um discurso e de uma prática capaz de evitar que as fragmentações
políticas se reproduzissem na estrutura organizacional e doutrinária da Igreja. Embora
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parte significativa do documento tenha sido reservada à organização administrativa, o
substancial centrou-se nas questões de fé, razão, apologética e estrutura hierárquica.
Liturgia, doutrina e pastoral fundamentaram um discurso que preparou uma nova
catolicidade latino-americana na virada do século. A busca da unidade mostrou ser um
dos mecanismos eficientes na implantação do catolicismo institucional em detrimento
das múltiplas faces daquele vivenciado e praticado pelo povo latino americano.
Márcia de Oliveira Teixeira. Indivíduos e coletivos em interações centradas e
descentradas. Este texto discute algumas questões em tomo das interações sociotécnicas
entre indivíduos e coletivos de pesquisa, as quais objetivam a produção de
conhecimentos tecnocientíficos. Pretende, assim, contribuir para a discussão das
Tendo como
transformações do processo de produção desses conhecimentos.
suposição prévia que vivenciamos um processo de transformação da produção
tecnocientífica, e portanto de suas práticas, esta investigação parte de um conjunto de
indagações. São elas: quais movimentos constituem o atual processo; qual a relação
destas transformações com a posição dos indivíduos e coletivos de pesquisa no interior
das interações sociotécnicas; como as práticas de pesquisa estão sendo afetadas. Esta
discussão se fundamental nas propostas de algumas abordagens do campo dos Estudos
Sociais da Ciência e da Tecnologia, mais precisamente na Teoria do Ator-Rede, nos
Estudos de Laboratório e nas últimas contribuições da década de 90. Destacamos,
entre outros, os trabalhos de Bruno Latour (1990), Michel Calon (1989), John Law
(1989.1997), Karin Knorr-Cetina (1981) e Anne-Marie Moi (et alli, 1994). A escolha
dessas abordagens teórico-metodológicas se deve à possibilidade de analisar os macroprocessos que tangenciam as tecnociências, mesclando-a com a dos micro-processos
materializados no universo das práticas cotidianamente realizadas no interior dos
laboratórios. Suas pesquisas se definem, em sua maior parte, como tentativas de entender
como, na prática, operacionaliza-se a conexão dos fatores tecnocientíficos com os
sociais, tomados em um sentido abrangente de político, jurídico e econômico.
MARIANO, Serioja Rodrigues Cordeiro. (UFPE) Breve inventário de uma
rebeldia:trajetórias femininas na revolta de Princesa (1930). Já se passaram mais de
sessenta anos desde a chamada Revolta de Princesa (PB), e a memória do movimento
armado ainda permanece viva na história oral da Paraíba, assumindo nos sertões
proporções épicas. A Revolta eclodiu em fevereiro de 1930 com o rompimento políticopartidário entre o então presidente do Estado da Paraíba, João Pessoa, e o chefe político
de maior prestígio na região, o coronel José Pereira. A revolta foi um acontecimento
que teve repercussão nacional devido à sua relevância nos fatos que marcaram a década
de 30. Como Território Livre, Princesa tinha as suas próprias leis, hino,jomal, bandeira,
ministros e um exército próprio. Parece não ter havido por parte dos autores que
escreveram sobre o movimento uma maior preocupação com as "pessoas comuns" e o
seu cotidiano. E foi através da história oral que tentamos entender o outro lado da
história que muitas vezes é silenciada pela historiografia. Neste sentido a história oral
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pode ser um meio importante para colocar o problema da revolta de Princesa em novas
bases, resgatando através das falas das entrevistadas o cotidiano dos anos vinte e trinta.
Depoimentos pessoais coletados de três mulhers com aproximadamente oitenta anos
de idade cada que narram suas histórias de vida: este é o caminho seguido para se
chegar até o ano de 1930.
MARIANO, Serioja Rodrigues Cordeiro. (UFPE). As inquietações intelectuais e o
modernismo em Princesa (PB). O contexto brasileiro da década de 20 foi marcado por
idéias que agitaram a cena urbana, e foi nesse ambiente intelectual e cultural da cidade
que o movimento modernista emergiu e se desenvolveu. Em meio a toda essa
efervescência cultural, foi criado (em 1925) na cidade de Princesa, o Grupo Literário
Joaquim Inojosa, uma "Sociedade de Letras" em homenagem ao divulgador do
modernismo em Pernambuco e de quem o fundador, o poeta e professor Emídio de
Miranda, era admirador. A historiografia paraibana pouco se refere ao Centro Literário
de Princesa, portanto, neste trabalho tentamos resgatar a história do grupo formado
por doze rapazes liderados por um boêmio e sonhador que tentou vestir uma nova
roupagem e se "enquadrar" nos novos modelos literários importados de São Paulo via
Recife. Fica claro a forte relação, presente nos seus escritos, com o passado. A própria
imagética a que Miranda recorreu nas suas poesias alimenta-se do passado. Por que
Miranda sentia tanta necessidade de ser um modernista? Nos seus relatos percebe-se o
desejo de entrar em sintonia com o que está acontecendo nos grandes centros e,
principalmente, de renovar a construção da poesia .. É evidente que havia uma
contradição entre o que ele escrevia e o que, realmente, era tido como moderno para a
época e aceito pelos modernistas dos grandes centros.
MARIN, Jérri Roberto. A romanização numa região fronteiriça: impasses e
resistências. A pesquisa procura analisar as especificidades do processo de romanização,
na região sul-mato-grossense, durante a República Velha, a partir da criação da diocese
de Corumbá, em 1910. Por se localizar numa região de fronteira, vi vendo em constantes
lutas, formou uma sociedade militarizada (em virtude da defesa das fronteiras e pela
posse da terra), latifundiária e agro-pastoril. A formação histórica, aliada às trocas
culturais típicas de uma região fronteiriça, formou uma mentalidade e uma opinião
pública anti-religiosas e anti-clericais que a Igreja procurava mudar. As estratégias
romanizantes, voltadas para uma realidade européia, nem sempre surtiam efeitos nesta
região, onde a herança cultural indígena e espanhola se fundiam com a portuguesa. As
distâncias, o isolamento, o calor e a falta de padres tornavam árduo o trabalho pastoral,
impossibilitando a curto prazo a romanização. Comumente estamos propensos a aceitar
que o projetu de romanização foi vitorioso ao longo da República Velha e esquecemos
de analisar os resultados parciais, bem como os impasses e resistências que a Igreja
enfrentou na sociedade ao implementar seu projeto político, mesmo nas dioceses onde
o episcopado foi mais atuante.
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MARIN, Jérri Roberto. Ex-votos: no limiar do sagrado e do profano. Neste trabalho,
pretende-se analisar os ex-votos dos setecentos aos novecentos em Minas Gerais (Ouro
Preto e Mariana) e, num segundo momento, a prática votiva no contexto da romanização,
quando se estabeleceu uma nova relação da Igreja Católica com a religiosidade popular
e com os leigos. O ex-voto, como documento escrito e figurativo, é portador de uma
linguagem codificada, que permite compreender e recuperar as atitudes populares,
assim como perceber suas mutações ao longo do tempo. A composição do espaço
pictórico da obra ex-voto eterniza o problema vivenciado pelo indivíduo, no instante
em que ocorreu, e o milagre pela interferência do poder divino. É o resultado de um
conflito e de um compromisso (dívida) entre o devoto e o intercessor celestial. Essa
confissão individual, como testemunho da mentalidade cristã, revela uma religiosidade
fragmentada, multi facetada, distanciada do catolicismo oficial, porém com uma
coerência e lógica própria.
MARIN, Rosa Elisabeth Acevedo. (UFPA). Trabalhadores e sociedades agrárias
numa área defronteira: o Grão-Pará nos séculos XVIII e XIX. A presente comunicação
discute os quadros e a complexidade do processo de formação de sociedades agrárias
no Pará, considerando as experiências da agricultura, do extrativismo e da exploração
de outros recursos naturais da região. Analisa-se situações de ampliação da economia
mista agro-extrativa, ocorridas sob o impulso do domínio colonial no Grão-Pará,
contemplando-se aspectos particulares de sua paisagem e os traços marcantes dos
sistemas de produção - agricultura, extrativismo e pecuária. Interpreta-se os movimentos
de índios, escravos, colonos-lavradores e, sob esta perspectiva, as mudanças
demográficas. Aborda-se as formas de uso dos recursos e de propriedade, os utensílios
e as técnicas; enfim, persegue-se a leitura de um mundo agrário a partir das
possibilidades oferecidas pela documentação histórica que ajude na descrição do
camponês, sitiante e fazendeiro, seus diferentes universos materiais, mentalidades e
posições na História. A perspectiva está orientada, portanto, para o reconhecimento de
mudanças, de permanências materiais, mentalidades, em especial as percepções/
dissenções produzidas a partir das inter-relações entre grupos étnicos e sociais diferentes,
compartilhando espaços num tempo delimitado, para fins da análise, até fins do século
passado.
MARQUES, Claudia Eliane Parreiras. (FFLCH-USP). A cultura material das
famílias em Bonfim (MG) durante o II Reinado. O objetivo desta comunicação é estudar
a cultura material das famílias em Bonfim (MG), no século XIX, através dos inventários
post-mortem. Vamos concentrar a pesquisa no segundo reinado, dando atenção especial
aos móveis, vestimentas, jóias, utensílios domésticos, compondo, assim, uma análise
sócio-cultural da região. Também serão analisadas questões de ordem econômica como,
por exemplo, o cultivo nas fazendas, utensílios profissionais, dívidas dos comerciantes
contrai das na província do Rio de Janeiro, número de escravos e animais. Desta forma,
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vamos compor, através dos bens e outras partes dos inventáriospost-mortem, o quadro
sócio-econômico da região estudada, inserindo-o no contexto da província de Minas
Gerais e do Brasil Império.
MARQUES, Ivan da Costa. (COPPEIUFRJ). Natureza e sociedade: a produção do
conhecimento científico. Em sua versão mais popularizada, o conhecimento científico
concebe seu objeto como algo previamente existente no mundo natural e independente
do próprio conhecimento. Nesta visão, a ciência representa o conhecimento acumulado
por um sujeito (o homem) a respeito de um objeto (a natureza). A partir da emergência
de sociologias das ciências e de questionamentos entre os físicos do começo do século
XX. Tanto este objeto quanto este sujeito foram crescentemente problematizados.
Mesmo assim, e apesar da influência crescente dos chamadosscience studies nas últimas
décadas, continuam dominantes as concepções descontextualizantes da produção do
conhecimento científico, que preservam um sujeito impessoal produtor do conhecimento
e um núcleo natural fixo em última instância organizador do conhecimento e
independente do sujeito. Assim, a produção do conhecimento científico continua
ensaiando uma separação entre natureza e sociedade (homem, cultura). Por exemplo,
coloca-se em cena uma dicotomia sexo/gênero que traça e reproduz uma fronteira
dividindo o campo do conhecimento entre uma área em que o social se faz presente,
que permanece como um reduto puro onde está o núcleo fixo organizador do
conhecimento que é objeto da biologia. A partir desta concepção que mantém separadas
a natureza e a sociedade, a produção do conhecimento científico, dito objetivo e
confiável, confunde-se, grosso modo, com a tarefa (infinita) de aproximação e
desvelamento destes núcleos naturais fixos que, confirmando ou refutando as
proposições de conhecimento científico, organizam o conhecimento.
MARQUES, Juliana Bastos. Temporalidade política e moral em Tácito. Muito se
tem escrito sobre a intenção de Tácito em suas obras, sobre seus temas fudamentais, a
libertas e a virtus do homem público perante os imperadores, o papel do Senado no
Império e assim por diante. Mas como explicar a visão de Tácito sobre a evolução da
instituição do Principado e, por conta disso, do processo de mudança da sociedade no
nível moral e cultural? Em última instância, isso significa analisar sua obra
historiográfica (os Annales e as Historiae) sob a questão da temporal idade como
definidora das representações políticas e sociais. Como analisar portanto o tempo em
Tácito? É um tempo político por excelência, mas, por detrás disso, definido por conceitos
morais. O conjunto das questões relacionadas a este tema passa pela análise, assim, da
reflexão sobre o papel dos personagens que Tácito apresenta, as motivações por trás
dos julgamentos e pontos de vista de Tácito e seus cortes temporais e espaciais, bem
como das razões implícitas na estruturação de suas obras.
MARQUES, Rita de Cássia. (UFMG) A organização do acervo histórico da biblioteca
da Fundação Ezequiel Dias (FUNED). A Fundação Ezequiel Dias, antiga filial do
Instituto Oswaldo Cruz, foi a primeira instituição científica a se instalar em Belo
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Horizonte. Sua biblioteca, formada a partir da inauguração, em 1907, possuía um dos
mais importantes acervos sobre a pesquisa científica, principalmente sobre medicina
experimental. Seu acervo, por muitos anos foi o único disponível para os profissionais
da área biomédica. A Faculdade de Medicina criada em 1911, só começou a organizar
sua biblioteca na década de 30. Devido a deficiência dos acervos da cidade e ao interesse
variado do seu público, incorporou ao seu acervo, livros e periódicos sobre ciências
humanas e exatas. Na primeira fase do projeto de organização, cerca de 20 mil volumes,
entre livros, periódicos e teses foram selecionados e organizados por tipo e assunto.
Para a segunda fase, estão previstas a recuperação e a encadernação dos volumes
danificados, e a catalogação do acervo. Atualmente, a Fundação conta com uma
biblioteca atualizada, mas organizar e liberar o seu acervo histórico, indisponível desde
a década de 50, aos pesquisadores, não só da instituição como a todos aqueles
interessados, é uma forma de recuperar o espírito dos pioneiros da ciência em Belo
Horizonte. O projeto conta com financiamento da própria FUNED e da FAPEMIG.
MARQUES, Rita de Cássia. A assistência médica às mulheres entre o preconceito e
a modernidade. Apesar de construída na virada do século, em meio ao vigoroso discurso
do saneamento e da higiene e do aumento da influência médica na sociedade, Belo
Horizonte enfrentou sérios problemas na implantação do atendimento médico às
mulheres. Com o descaso do Estado, o patrocínio das elites para os projetos filantrópicos
era fundamental, incluído-se aí a criação de hospitais.A principal causa da rejeição da
sociedade local foi o preconceito. A resistência da população estava ligada ao fato de
que as mulheres de "boa família", tradicionalmente, eram atendidas em casa, por
parteiras ou médicos. Divulgou-se, então, a idéia de que a maternidade, se construída,
só serviria àquelas que não tinham o amparo da família na hora do parto, ou seja, as
prostitutas e as mães solteiras.
A fim de conquistar a elite e obter os recursos
necessários à construção da primeira maternidade da cidade, o discurso médico de
melhor atender às mulheres, para diminuir o número de problemas ginecológicos e
obstétricos, precisou ser alterado, passando a recorrer aos princípios da caridade cristã
para com os pobres, o ataque às idéias da eugenia e do neomaltusianismo.
MARQUES, Robson Santos. (PUCIMINASlDepartamento de Economia.) Mobilidade
populacional e mercado imobiliário em Belo Horizonte: uma análise sobre o processo
da exclusão social. O trabalho têm como objetivo básico identificar e analisar alguns
aspectos relacionados aos processos de urbanização pelos quais passaram o país, a
Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH e, especialmente, de seu Município
sede nas últimas duas décadas do século atual, a luz da perspectiva dos estudos
demográficos e do fenômeno urbano brasileiro. Uma breve análise do problema em
pauta demonstra, por um lado, que o crescimento desordenado das cidades, km fortes
ligações com o crescimento dinâmica populacional, principalmente nas últimas três
décadas do século atual. Com o aumento da participação percentual da população
urbana, fator esse que pode ser pensado a levando-se em conta as mudanças no padrão
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de acumulação da economia do país onde, como exemplo, a oferta de trabalho cresceu
nos ramos de atividades da indústria e no setor terciário, setores esses localizados
eminentemente nas cidades. A reflexão sobre a dinâmica da expansão urbana do país,
bem como da RMBH demonstra uma certa relevância, principalmente para uma melhor
compreensão do fenômeno no âmbito municipal. Chama-se atenção de início para a
questão do crescimento da pobreza urbana e do processo de exclusão social, que
mostrou-se intenso a partir da profunda crise econômica que assolou todo o continente
latino-americano durante a década de oitenta e, que permaneceu na década atual, tendo
em vista os problemas relacionados ao desemprego, crise fiscal do Estado, déficit
habitacional, dentre outros.
MARQUES, Sílvia Corrêa. (FFLCH -USP) . História e memória da comunidade
negra do Jaó. A comunicação tem por objetivo recuperar a questão étnica presente na
comunidade negra do Jaó, situada na zona rural do município de Itapeva, no sudoeste
do Estado de São Paulo, através de relatos orais de seus moradores. Sobre sua origem
há pelo menos duas versões: as terras teriam sido doadas por um fazendeiro aos escravos
Joaquim Carneiro e Josefa de Paula Lima e, a outra versão, decorre do registro no
Cartório do 10 Ofício de Itapeva de que Joaquim Carneiro teria comprado as terras da
Câmara Municipal. A comunidade tem permanecido no seu território há mais de um
século e a união do grupo é garantida pelo parentesco e pelos casamentos endogâmicos.
Além disso, a terra é de uso comum, predominando pequenos roçados cultivados por
grupos de famílias. Entretanto, é o trabalho assalariado de homens e mulheres nas
fazendas vizinhas, principalmente como bóias frias, que tem permitido a sobrevivência
da comunidade. Acreditamos que, o Jaó, por representar um "reservatório" de mão de
obra para os fazendeiros, tem sido preservado, permitindo a recuperação da experiência
da resistência cultural da comunidade.
MARQUES, Teresa Cristina de Novaes. Em busca da cidadania: mulheres e
participação política no Brasil - 1850/1918. Mais instruídas que suas mães e
urbanizadas, as mulheres da geração de 1850 engajaram-se na literatura e na campanha
abolicionista. A mudança do Regime político trouxe à tona a perspectiva de uma
cidadania ampliada. Republicanas, logo frustaram suas expectativas em face dos
casuímos do Governo Provisório e do resultado da Constituinte de 1891, que lhes
fechou as portas para o voto. No seu jornal A Família, Josephine Alvares de Azevedo
ensaia uma reação contundente ao alijamento do processo político, ao passo que
Senhorinha, no seu 15 de Novembro do Voto Feminino apresenta uma posição mais
conciliadora. Esses dois padrões de comportamento, em face do modelo de cidadania
vigente na sociedade, marcaram as estratégias de ação das mulheres contestadoras da
ordem social, culminando na atuação política de Leolinda Daltro na década de 1910 e
seu partido republicano feminino.
MARQUES, Vera Regina Beltrão. (UFPR). Raça e identidade nacional: o discurso
médico eugenista nos anos 20. Na São Paulo dos anos 20 marcada pela industrialização
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e imigração, o contraste entre os habitantes da cidade era notável. Pessoas das mais
variadas nacionalidades, raças e cultura conviviam no espaço urbano em uma
"heterogênea mescla racial", como aludia um dos fundadores da primeira sociedade
eugênica do país. Em meio a uma população tão diversificada, quando as teorias
tipicamente racistas do arianismo recebiam acolhida contando até com certo aval da
antropologia cultural, não foi difícil desenvolver-se um forte discurso médico eugenista.
O trabalho discute esse discurso buscando indicar como esses médicos utilizando-se
da raça pretendiam, via educação, constituir a identidade nacional.
MARQUES, Vera Regina Beltrão. Boticas e sociedade no Brasil setecentista. As
boticas não só vendiam medicamentos no Setecentos brasileiro. Cumpriam sua
finalidade, é claro, fornecendo as poções medicinais em voga naqueles tempos, porém
algo mais acontecia em suas dependências, tomando-as locais de um entra e sai que
despertava a atenç~o das autoridades portuguesas. O trabalho pretende analisar as
boticas setecentistas neste duplo aspecto: ora como um lugar de dispensação dos
medicamentos no qual realizava-se a arte de curar; ora como ponto de encontro e
discussão política, muitas vezes fora do preconizado.
MARQUES, Vera Regina Beltrão. Plantas curativas na natureza do Brasil. A natureza
brasílica revelou-se pródiga no item plantas que curam. Colonizadores e viajantes
usaram de todos os recursos disponíveis para descrevê-las. Mesmo sem contar com
apoio oficial da Coroa fizeram o que puderam no decorrer dos Quinhentos, Seiscentos
e parte do Setecentos para inserí-las na ordem natural de então: a utilidade das plantas.
Porém registram-se mudanças em meados do século XVIII. Além do incentivo
metropolitano no sentido de se ampliar o conhecimento acerca da natureza do Brasil
houve um movimento para decifrá-la, possibilitando sua exploração. Este trabalho
pretende discutir as implicações científicas e culturais de ordenar-se a natureza do
Brasil, conhecendo as plantas curativas existentes nestas plagas.
MARRACH, Sonia Alem. (UnesplMarília) História e visão do mundo. O objetivo
desta comunicação é discutir o modo como o Historiador da Educação pode fazer
uma história intelectual da vida universitária brasileira considerando as idéias e as
visões do mundo, como fatos históricos, conforme os historiadores da História Nova.
Na primeira parte deste trabalho discutimos o conceito de visão do mundo isto é, o
modo de pensar, as representações, as idéias e o imaginário dos grupos sociais, como
fatos da História das Mentalidades, considerados fundamentais por historiadores como
Marc Bloch e Jacques Le Goff. Abordamos o modo como este último faz uma história
das idéias e das visão do mundo dos intelectuais da Idade Média, para mostrar como as
idéias se encarnam e se desenvolvem num determinado grupo social, numa certa
instituição num determinado espaço e tempo.
MARRACH, Sonia Alem. (UNESP-Marília). Educação na era da globalização e
dos meios de comunicação. O objetivo deste texto é discutir a educação universitária
na era da globalização, fazendo uma reflexão sobre os dilemas de uma educação para
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o desenvolvimento da sociedade democrática, numa época de massificação do ensino
e da hegemonia da cultura de massas, que é a cultura sociedade global. Na primeira
parte, abordamos a expansão do ensino superior durante a segunda metade do século
XX. Na segunda parte, focalizamos o problema da massificação do ensino no contexto
da crise da esfera pública e da ascensão da cultura de massas, formulando assim o
quadro de referência para a discussão das possibilidades de uma educação democrática
e de qualidade na era da globalização e dos meios de comunicação.
MARSHALL, Francisco. (UFRGS) Tucídides e Édipo em um mundo investigante.
No ambiente da polis ateniense ao tempo da Guerra do Peloponeso, variadas
intencionalidades investigantes impregnavam o tecido social e comunicativo, em
processos judiciais, enquetes, argüições e investigações de cunho cívico, político e
científico. Neste contexto, as verdades tradicionais perdiam seu poder transcendental
e uma nova verdade, depurada e determinada, deveria ser construída metódica e
evidenciadamente. O prestígio de uma cultura investigante, enraizado em uma antiga
tradição inquisitiva grega, decorria também da força de um projeto de mundo (político
e intelectual) publicizante e isonômico - a polis democrática, e seu objetivo
emancipatório. O espírito investigante da época clássica manifesta-se igualmente em
vários projetos pessoais (de Tucídides, Hipócrates, Hipódamos, etc.) que posteriormente
se estruturariam em disciplinas tornadas tradicionais na história Ocidental (a História,
a Medicina, a teoria urbanística, o direito constitucional, etc.); a partilha de vocabulários
e a similaridade de procedimentos metodológicos aproxima estes projetos investigativos,
destacando-os como fenômeno cultural relevante da polis. A tragédia Édipo Tirano,
de Sófocles, mimetiza procedimentos e vocabulários deste mundo investigante, expondo
as propriedades e os limites conceituais e epistemológicos da ação inquisitiva e
problematizando, texto trágico que é, os fundamentos da cultura ateniense
contemporânea, especialmente em confronto com formas tradicionais de produzir o
saber, então ainda vigentes.
MARSHALL, Francisco. (UFRGS) Apollonia - limites e fronteiras. Situada na
Província Palestina, a poucos quilômetros de Cesarea Marítima, capital da província,
antiga região da Samaria, em área de influência fenícia e de muitas ocupações históricas,
a cidade romana de Apollonia expunha-se a diferentes situações liminares, seja como
ponto de passagem e intersecção de rotas comerciais do Mediterrâneo Oriental e do
Oriente Próximo, seja como [oeus privilegiado do cruzamento e sobreposição de culturas
que marcou a presença greco-romana nas regiões colonizadas a Oriente. Esta
comunicação descreverá os diferentes termos liminares presentes na constituição da
cidade: fronteiras políticas (entre várias regiões e unidades políticas romanas e
hebraicas), fronteiras culturais (relacionando tradições greco-romanas e orientais),
fronteiras econômicas (comunicando a bacia do Mediterrâneo Oriental e a Síria, o
Norte de Israel e a Mesopotâmia), fronteiras religiosas (onde destaca-se o complexo
convívio entre tradições greco-romanas, hebraicas, monoteístas e cristãs). A partir
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desta visão geral, será pensada a propriedade, limites e possibilidades das modernas
definições de fronteiras aplicadas ao caso, questionando-se a própria noção de fronteira
como categoria analítica. Este trabalho tem como matriz o Projeto Apollonia, que em
julho de 1998 levou a primeira missão arqueológica brasileira ao Mediterrâneo, e segue
explorando o sítio arqueológico clássico de Apollonia em conjunto com aTei Aviv
University e diferentes universidades brasileiras
MARTINELLO, Pedro. A 'Batalha da borracha' na Segunda Guerra Mundial e
suas consequências para o Vale Amazônico. Com a emergência da Segunda Guerra
Mundial e com a entrada dos EUA no conflito, após Pearl Harbor, as Nações Aliadas
se acharam privadas de praticamente todo o suprimento de borracha, já que os grandes
seringais de plantio da Península Malaia haviam sido tomados pelos japoneses.
Ameaçados de verdadeiro colapso na sua indústria bélica, pela carência desse importante
material estratégico, os EUA entabularam vários acordos com as Nações Latinoamericanas, tradicionais produtoras de borracha. A dramática situação em que se
encontravam a indústria bélica americana e aliada, pela necessidade da borracha, fez
com que esses acordos fossem implementados com tamanha urgência e com medidas
tão excepcionais, que tal cometimento tomou foros de uma verdadeira batalha, a "batalha
da borracha". Para viabilizar o ressurgimento da indústria extrativa da borracha na
Amazônia, fazia-se mister, entretanto, reativar todo o aparelho produtivo, o que
implicava reabrir os antigos seringais, viabilizar novas zonas de produção, realizar
uma nova transumância de mão-de-obra do Nordeste, renovar o obsoleto sistema de
transporte fluvial, propiciar condições sanitárias para a região e prover as zonas
produtoras dos suprimentos necessários.
MARTINEZ, Paulo Henrique. (FFLCH-USP) Problemas econômicos no primeiro
reinado ( 1822-1831). A emancipação política (1822) exigiu dos dirigentes do primeiro
reinado a formulação e implementação de um padrão de organização e funcionamento
do Império capaz de sustentar uma economia nacional. Também abriu espaço para
debates, elaborações e disputas em tomo de medidas e estratégias para o estabelecimento
de um regime sócio-econômico para o Brasil. Paralelamente à configuração da estrutura
social e do Estado nacional brasileiro, foi necessário uma readequação da estrutura
econômica do Império para a competição internacional. Pretende-se identificar os
problemas econômicos que pautaram as ações governamentais no primeiro reinado.
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. O corporativismo português: Entre o
passado e o futuro. A formação de um modelo corporativo em Portugal, durante os
anos '30, em meio à crise do liberalismo, fundamentou-se em argumentos que, ao
mesmo tempo, buscavam um reconhecimento do passado ao mesmo tempo que se
apresentava como uma alternativa para o futuro. Na busca de um reconhecimento do
passado, buscava-se a memória das estruturas políticas e institucionais portuguesas do
seu Estado Nacional, em particular aquelas que se afirmaram após a Reconquista.
Neste sentido, a organização corporativa era vista como um modelo originário daquele
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período e que fundamentou uma tradição momentaneamente interrompida pelo
liberalismo. Ao mesmo tempo, em um período de crise universal das instituições liberais
e de avanço de regimes políticos autoritários, o modelo corporativo implantado com a
constituição do Estado Novo português se apresentava também como uma construção
para o futuro, própria para a defesa dos portugueses frente a uma tradição que não só
não lhes dizia respeito, como também se encontrava decadente.
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. O Estado Novo Português: do
entusiasmo corporativo à intervenção estatal. Quando foi instituído o Estado Novo
português, em 1933, e criados, neste mesmo ano os Sindicatos Nacionais, o regime
autoritário viveu um momento de profunda euforia. O governo considerava que, com
excessão das oposições de esquerda, anarquistas e comunistas, a grande maioria dos
trabalhadores se mobilizaria para integrarem-se no corporativismo outorgado. Tendo
o governo dado um prazo até 31 de dezembro daquele ano para que os organismos
sindicais fizessem assembléias e decidissem pela integração ao modelo corporativo,
de fato a maioria das Associações de Classe que se reuniram até a data limite decidiramse pela integração: 38 assembléias - 15 recusas à integração, 23 aceitações e um empate.
Em janeiro de 1934, uma série de Associações de Classe, formalmente dissolvidas,
começaram a fazer assembléias a fim de se integrarem à ordem corporativa, fato que
fazia justificar o entusiasmo governamental. No decorrer dos anos, porém, os parcos
resultados práticos da nova ordem corporativa provocaram-lhe um gradativo
esvasiamento, fazendo com que o regime, em 1939, optasse, através do decreto-lei n°
29.931, pela cotização obrigatória nas folhas salariais, como forma de garantir a
sobrevivência financeira dos Sindicatos Nacionais. Era um reconhecimento ao mesmo
tempo de uma derrota que se esperava parcial e também da necessidade do Estado,
como interlocutor permanente nas relações de trabalho.
MARTINI, Maria Luiza. (LHO/NPHI UFRGS). Caminhos da lembrança IV aborda
as experiências mais recentes do laboratório de História Oral do NPH - UFRGS.
Trabalhando com história da cidade e identidade étnica, a fronteira é tratada,
teóricamente, como limite entre "um" e "outro", no fato e em sua narrativa, nos seguintes
trabalhos: 1) Contar o tratado de Madri nas orígens de Porto Alegre: a Rua da Praia, 2)
Ricoeur e o texto, 3) Lembrar e confrontar memórias: uma narrativa.
MARTINI, Maria Luiza. Contar o tratado de Madri nas origens de Porto Alegre
(Rua da Praia). Porto Alegre nasceu com a Rua da Praia, hoje Rua dos Andradas, mas
que ainda. atende pelo nome antigo. Plena de cronologia e diacronia, pela reutilização
de espaços -antigos para novos usos, ela é um lugar da memória. Para narrá-lo à
memória do outro basta que o historiador evoque com outros. Assim as "rodas de
história" mostraram que a rua nasce com as pessoas, no tempo da memória. Mas logo
chama lembranças, o "agora", o "antes", os pais, os avós: abre-se para o passado.
Historia, portanto, para existir além do historiador, se conta, de preferência repassada
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pela experiência própria da evocação, chamando seu imaginário (repertório e criação
de imagens) e o dos outros.Um edifício levou-me às mulheres e aos anos 50: ("Quando
minlha prima casou meus tios moravam no último andar do SULACAP. .. Que cauda!
O vestido dela cobria as escadas da Igreja (. .. ) depois tomara a sala ... ) Depois aos 80,
à "esquina democrática", aos Sem - Terra, deles, aos colonos açorianos, tão
parecidos ... mas por causa do "redemoinho", o Tratado de Madri. ( ... "Quem fosse
açoriano, como veFia um índio? Quem eram os fiéis e os infiéis? ... Será que gente
como o capitão e Frei Faustino explicaram aos colonos o quanto a aliança com os
índios era estratégica? .. )
MARTINS, Ana Paula Vosne. (UFPR / UNICAMP). O uso de imagens como fonte
para a pesquisa histórica: algumas observações acerca das imagens médicas sobre o
corpo feminino.Mais recentemente os historiadores que não são especialistas em história
da arte estão se aventurando em análises sobre imagens. Este trabalho com fontes que
não são muito familiares para nós, profissionais dos textos, por assim dizer, pode ser
extremamente rico e abrir possibilidades de análise muito profícuas. Nesta comunicação
pretendo apresentar uma proposta de análise a partir da utilização de imagens médicas
do corpo feminino presentes em tratados e materiais de obstetrícia e ginecologia dos
séculos XIX e inícios do XX.
MARTINS, Ana Paula Vosne. Médicos e parteiras: uma breve análise sobre a
historiografia. O objetivo dessa comunicação é apresentar um quadro da produção
historiográfica mais recente a respeito da temática da maternidade e do parto bem
como dos agentes envolvidos nesses processos, a parteira e o médico. Tomando como
referência os trabalhos produzidos à luz do feminismo, o foco da análise será direcionado
para questões de ordem metodológica e para as principais conclusões das pesquisas.
Paralelamente apresentarei as idéias expostas no livro de Edward Shorter, A History
of Women's bodies, objeti vando uma análise entre este polêmico autor e as feministas
MARTINS, Ana Paula Vosne. ViSllf/l et repertuf/l: medicina legal e gênero.Esta
comunicação tem como objetivo analisar a atuação de médicos como peritos em casos
de obstetrícia forense e crimes cometidos por mulheres. Baseados em teorias da
feminilidade e no evolucionismo, muitos médicos chamavam a atenção para a
necessidade de se examinar minuciosamente a vida sexual e as enfermidades pregressas
das acusadas a fim de investigar se o ato criminoso teria sido consciente ou não. A
defesa do exame médico é revelador dos efeitos do gênero na medicina legal, bem
como das sobreposições de analogias de gênero, raça e classe social na constituição e
legitimação deste campo do saber médico.
MARTINS, Angela Maria Roberti. (UERJ) . A Cultura política do AnarcoComunismo. A proposta da comunicação é discutir a cultura política do anarcocomunismo, a partir da teoria e da prática que definiam a ação e intenção dos militantes.
Trabalhando no sentido de superar a visão tradicional que descreve os anarquistas
como anti-políticos, porque articula política com o poder de uns homens sobre outros
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homens, o trabalho, na esteira da política renovada, pretende estimular reflexões sobre
a possibilidade de se pensar o anarquismo como cultura política, isto é, um conjunto
de pressupostos socialmente partilhados por um grupo social limitado por dimensões
e traços particulares.
MARTINS, Angela Maria Roberti. (VERJ). José Bonifácio: o patriarca que projetou
o Brasil para além da Independência. Esta comunicação pretende discutir o pensamento
político de José Bonifácio de Andrada e Silva, levantando e analisando suas principais
idéias para o Brasil oitocentista. Nesse sentido, explorará o projeto de nação articulado
para que o Brasil atingisse a civilização, o qual se baseou nas matrizes européias,
diferenciadas, porém, pela realidade dos trópicos. Na perseguição do projeto histórico
de transformar o Brasil numa nação de tipo civilizado, José Bonifácio antecipou uma
série de questões que viriam a marcar as discussões da inteligência brasileira no final
do século XIX e mesmo no XX, muitas das quais insolúveis até hoje, o que mostra a
impressionante atualidade das idéias e preocupações bonifacianas.
MARTINS, Carla Guedes. (UFFIRJ). Revista do trabalho: uma contribuição para o
direito do trabalho no Brasil. A pesquisa visa a analisar em que medida a Revista do
Trabalho contribuiu para a consolidação do campo do Direito do Trabalho no Brasil,
especialmente para o funcionamento da Justiça do Trabalho e para a formação de
advogados e juizes trabalhistas. O período a ser analisado compreende os anos que
vão de 1933 a 1949, respectivamente o ano de fundação da revista e o ano em que
Gilberto Flores, um de seus fundadores, deixou a direção do periódico que entrou em
uma nova fase. Considerando este período como fundamental, a pesquisa se desenvol ve,
essencialmente, através do estudo da própria revista, seu objeto e sua principal fonte.
Entretanto outras fontes serão também utilizadas, como o Boletim do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, o jornal A Manhã, e entrevistas com pessoas ligadas
à revista e às questões da Justiça do Trabalho, quando de sua implantação, nos anos
1940. Ao utilizar a metodologia da História Oral pretende-se cobrir a trajetória de vida
do diretor - proprietário da revista - Gilberto Flores -, analisando seus vínculos
profissionais e pessoais com uma série de figuras que marcariam o campo da Justiça
do Trabalho nas décadas seguintes, relacionando a biografia de um indivíduo com o
clima político e intelectual de uma época.
MARTINS, Cláudia Regina Kawa. (UFPR) Práticas de professores de história na
cidade de Curitiba, durante a década de 70. A proposta deste trabalho é apresentar o
projeto de pesquisa que está sendo realizado, sob a orientação da professora Serlei
Maria Fischer Ranzi, no programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal
do Paraná. A partir da reforma de 10 e 20 graus, conhecida como Lei 5692/71, o ensino
de História passou por várias mudanças, dentre as quais as modificações dos guias
curriculares e o atrelamento da História à disciplina Estudos Sociais. O governo do
Paraná, no mesmo ano da aprovação da lei, apresentou um plano de implantação da
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reforma bastante detalhado, o qual tinha por objetivo colocar o Estado numa posição
de destaque no que diz respeito a sua implantação. Na pesquisa que se pretende realizar,
não serão analisadas apenas a construção do discurso do Estado e a sua transmissão
através das reformas de ensino e das mudanças curriculares. Nosso objetivo é também
investigar e analisar a adesão ou a resistência dos professores na aplicação das reformas
em sala de aula, na sua prática diária. Para isso, além das fontes escritas, serão utilizadas
fontes orais, através de entrevistas com professores que lecionaram nesse período.
Espera-se, assim, contribuir de alguma forma para um melhor entendimento de como
deu-se o ensino de História e as práticas educativas na década de 70.
MARTINS, Fábio. Fragmento da memória do rádio. Nos anos trinta, Belo Horizonte
foi palco de realizações no campo da radiofonia. Foram implantadas três grandes
emissoras, que até hoje marcam a sua presença na capital de Minas: Mineira,
Inconfidência e Guarani. Neste fragmento, contemplo a Rádio Inconfidência, que nasce
às vésperas do Estado Novo. Seu nome lembra a pretensão de Minas de afirmar-se por
meio de uma construção simbólico-ideológica, sustentando, no movimento dos
inconfidentes, seu mito de origem. Israel Pinheiro, Secretário da Agricultura do
Interventor Benedito Valadares, é fundador da emissora que oferecerá uma programação
eclética, incluindo novelas, shows com cantores locais e nacionais, apresentação de
orquestras, programas humorísticos, de auditório e de utilidade pública. Através dessa
potente emissora estatal, a elite política exprime as irreprimíveis apreensões que a
assaltam. Neste fragmento da memória do rádio analiso este discurso.
MARTINS, Jacira Berlinck. Guia do acervo da Fundação Patrimônio Histórico da
Energia de São Paulo. A comunicação traça um panorama das fontes custodiadas pela
FPHESP, resultantes da reunião dos acervos que pertenceram à ELETROPAULO, à
COM GÁS e à CESP. Este panorama é uma síntese do Guia Geral do Acervo. Será
abordada a metodologia adotada para a elaboração deste instrumento de pesquisa, que
reuniu conhecimentos especializados na área de Arquivística e uma ampla pesquisa
histórica referente às empresas e aos indivíduos que deram origem aos cerca de 35
diferentes fundos documentais atualmente existentes no acervo. Esta pesquisa, que
desvenda a dinâmica da formação dos grandes grupos empresariais do setor energético
que atuaram no Estado de São Paulo, é imprescindível para a identificação dos diferentes
conjuntos orgânicos de documentos que correspondem às maiores unidades de
organização do acervo. Serão fornecidas, ainda, informações referentes às principais
características dos documentos encontrados no acervo, às temáticas e às linhas de
pesquisa que potencialmente podem ser desenvolvidas com base nesta documentação.
MARTINS, Karla Denise. (UNIFAP) Fronteiras da fé: o catolicismo romanizador
emface dos projetos liberais no Grão-Pará (1860-1890). Na segunda metade do século
XIX, a Igreja Católica tentou empreender uma grande reforma institucional, e mesmo
social, em várias províncias do Império. No Grão-Pará, essa tentativa de reforma foi
levada a cabo por Dom Macedo Costa, um dos principais representantes do pensamento
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romano da Igreja nesse 'período. Essa comunicação tem como objetivo apresentar
algumas reflexões em tomo das fontes sobre a gestão de Dom Macedo Costa e as
crises que este enfrentou com as classes dominantes regionais na tentativa de concretizar
essas reformas. Tendo por base a análise de cartas, ofícios e notícias jornalísticas,
procuraremos fazer uma articulação entre as idéias de Dom Macedo Costa e os projetos
políticos liberais, que foram divulgados principalmente nos jornais, assim como trazer
ao conhecimentos acadêmico alguns documentos coletados em arquivos de Belém do
Pará sobre os conflitos entre padres e indivíduos ligados aos cargos públicos e políticos
de regiões do interior da Amazônia como Curuçá, Ourem, Capim etc. Ao mesmo tempo,
faremos uma reflexão acerca da historiografia sobre a Igreja no Brasil, principalmente
acerca dos trabalhos voltados para temas como: a religiosidade, a relação Estado-Igreja
e a Questão religiosa.
MARTINS, Karla Denise. (UNIFAP). O navio de Deus: o Crisóstomo de D. Macedo
Costa e,a integração religiosa da Amazônia. O prelado do Pará D. Macedo Costa foi
durante seu longo pontificado (1861-1891), a mais expressiva liderança da igreja
brasileira. Durante todo esse tempo, enfrentou a duras penas as infindáveis distancias
territoriais que o separam de seu rebanho. Essa realidade o levou a projetar o navio
Crisóstomo - uma espécie de igreja flutuante que deveria cruzar os rios da Amazônia
e chegar às paragens recônditas da região. Mais do que facilitar a organização das
visitas pastorais, este navio encarnaria seu desejo de chegar mais perto dos fiéis católicos
e do controle de suas práticas religiosas que, via de regra, continuavam discrepantes
com aquelas pregadas pela hierarquia oficial.
MARTINS, Maria Cristina Bohn. (UNISINOS)As festas de chicha guarani no relato
jesuítico. As crônicas constituem, muitas vezes, o mais importante corpo documental
-senão o único- acerca dos processos envolvidos na "conquista espiritual" destes grupos
para o império Colonial Espanhol. Este reconhecimento, no entanto, não pode
desconsiderar o fato de que estas fontes agregam uma característica muito peculiar.
Trata-se, com efeito, do olhar de missionários envolvidos no trabalho de "civilização
e evangelização" de grupos percebidos portanto, dentro de uma ótica tônica é a
condenação dos costumes e práticas consideradas sinal de imoralidade, barbárie e, ainda,
manifestações concretas do Mal entre estas populações. este trabalho analisa a narrativa
jesuítica a respeito das "cauinagens" guaranis, examinando, justamente, não apenas as
"festas de chicha", como também, o olhar que constrói a narrativa nas quais serão
severamente julgadas e condenadas.
MARTINS, Maria do Carmo. Saber acadêmico e história ensinada: demarcação do
espaço de atuação do professor. A demarcação dos territórios entre a disciplina acadêmica
e a disciplina escolar, em especial no caso da História, pode ser apreendida pelo
pesquisador tomando como referência os currículos e programas da disciplina, prescritos
pelo poder público. As prescrições feitas durante reformas educacionais são componentes
importantes para a definição do trabalho do professor de história: a cada reforma feita no

523

currículo outras configurações de escola são testadas e prescritas, objeti vos educacionais
são encaminhados, relações de trabalho e definição de funções profissionais são tomadas
explicitas aos professores. O status da disciplina escolar é alterado, estabelecendo uma
outra relação com o campo das pesquisas acadêmicas, e fundamentalmente redefinindo
a política de formação de professores. Tais mudanças no entanto, não tem sido feitas sem
grandes confrontos políticos. Nesse trabalho pretendo discutir como tem sido a forma de
participação do professor de história no processo de construção das propostas e como ele
se apropria desse espaço fronteiriço entre o saber acadêmico e a cultura escolar para
construir sua área de atuação. Para fazê-lo comento duas propostas oficiais feitas em São
Paulo durante os últimos 30 anos.
MARTINS, Patrícia Carla de Melo. Conformação feminina e educação. O período
genericamente conhecido Primeira República brasileira (1889-1930), foi marcado pelas
estruturas de poder que regiam a expansão do ultramontanismo católico europeu.
Destacando-se as escolas destinadas ao público laico, mantidas por Congregações
femininas, um elevado número de mulheres envolveram-se nas práticas e representações
engendradas pelo catolicismo. As relações político-culturais e sociais dessa vertente
religiosa serão verificadas ao lado do conjunto de idéias propalado pelos latifundiários,
pelas elites republicanas imbuídas do pensamento positivista, pelo discurso médico e
higienista, e pelos literatos. Tais segmentos sociais, que compunham o grupo dominante
no país, embora divergentes em vários pontos, no que se refere à organização sóciopolítica da sociedade, todavia, no que tange à mulher, impunham um mesmo discurso
conformador acentuando sua participação na esfera doméstica. Por intermédio dos
sistemas de ensino dessas Congregações, verificados junto aos artigos de jornais daquela
época, revelam-se os mecanismos de coerção dos grupos dominantes na definição de
um dado comportamento feminino, assim como a forma pela qual as mulheres
assumiram ou não esse discurso calcado numa hierarquia social excludente.
MARTINS, Patricia Carla de Melo. Educação religiosa feminina: entre práticas e
representações. A educação católica foi no início da implantação do regime republicano
brasileiro muito difundida, em decorrência de três motivos: carência de escolas, anseio
de instrução nos diferentes grupos sociais e orientação do processo missionário.
Concentradas no interior do país, várias Congregações mantiveram seus
estabelecimentos de ensino com pouquíssima intervenção estadual, tendo a
possibilidade de melhor propalar seus objetivos. Nesse período inicia-se a prática da
educação específica de mulheres, ao qual as Congregações femininas européias foram
as principais responsáveis pela sua difusão, com o oferecimento de um ensino
especializado. Constata-se, nesses colégios, que valorizavam o internato, o anseio de
difundir junto à sociedade um dado comportamento ao qual as mulheres teriam papel
elementar na construção de práticas, hábitos e costumes, individuais e/ou coletivos,
respaldados por um conjunto de símbolos que atuariam na construção de valores e
crenças, e consequentemente no desemolar da cultura brasileira do século xx. Na
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presente comunicação pretende-se expor um pouco do discurso e dos mecanismos
utilizados nesses colégios, enfatizando o caracter estratégico do catolicismo para se
sobrepor à cultura laica almejada pela elite adepta do republicanismo e que governava
o país.
MARTINS, Rodrigo Perla. (Programa de Pós-Graduação em Ciência Política UFRGS). A política externa do governo Costa e Silva: Nacionalismo e mudança na
prática diplomática brasileira (1967-1969). Este trabalho tem por finalidade apreender
o caráter geral da política externa do governo Costa e Silva. Para tanto, é preciso ter
em conta a política externa implementada pelo governo Castello Branco que pautouse pelas fronteiras ideológicas da Guerra Fria e por uma interdependência com os
EUA, gerando assim uma ruptura com a chamada Política Externa Independente
implementada pelos governos de Jânio Quadros e João Goulart. segundo governo
militar afastou-se destes conceitos que resultavam em um alinhamento aos EUA em
um mundo onde a détente já era uma realidade concreta e, a partir disso, reativou
pontos importantes da Política Externa Independente, visando assim a aceleração da
substituição de importações. Esta correção de rumos dentro do regime militar brasileiro,
no âmbito da política externa, em virtude principalmente do grupo militar que chegou
ao poder que tinha um viés nacionalista-autoritário e do próprio Itamaraty, fez com
que o fio condutor desenvolvimentista, que passou a existir desde o segundo governo
Vargas, fosse resgatado. Pela brevidade do governo, muito dos planos traçados ficaram
no papel, mas certamente foi nesse período que deu-se inÍCio a um processo que
encontrou implementação no governo Geisel (1974-1977) e na sua política externa do
"pragmatismo responsável".
MARTINS, Silvia Helena Zanirato. (Universidade Estadual de Maringá) Gilberto
Freyre em discussão: a sensualidade e a sexualidade em Casa Grande &
Senzala. Tomando como objeto de análise as reflexões de uma das matrizes do
pensamento sociológico brasileiro, buscamos perceber a influência das teorias raciais
na obra de Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala, tomando como base argumentativa
o entendimento do autor no tocante à sensualidade e à sexualidade do homem brasileiro.
MARTINS, Valter. (Doutorando - USP). Cotidiano no ventre da cidade. Novidade na
paisagem e na vida urbana, o primeiro mercado de Campinas, inaugurado em 1861,
era mais que um local de compra e venda de alimentos. Frequentado por livres e
escravos, libertos e imigrantes, aquele espaco publico era ponto de encontros e
desencontros entre a gente do campo e da cidade. Para tentar manter a ordem e organizar
seu funcionamento, a Camara Municipal criou um regulamento, incumbindo o inspetor
do mercado da dificil tarefa de fazer cumpri-lo. Apresentar alguns lances cotidianos
daquele movimentado e multi facetado espaco da cidade, que se pretendia ordenado e
eficiente, constitui o objetivo desta comunicacão.
MARZANO, Andréa Barbosa. Cenas da cidade: Teatro, diversões e projetos
nacionais (1850 - 1900). Francisco Corrêa Vasques (1839-1892), ator e dramaturgo
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carioca, especializou-se em interpretar comédias e escrever monólogos de um único
ato com forte presença musical e caráter cômico.Através de dez destes pequenos
monólogos, pretendi avaliar sua representação sobre as diversas formas de lazer carioca
no século XIX, inserida no processo de construção de uma imagem de cidade civilizada,
reflexo privilegiado de uma grande nação.A obra de Vasques aponta para a possibilidade
de diálogo entre o tradicional e o moderno, um tanto remota, à primeira vista, no
discurso de intelectuais, artistas e políticos envolvidos no debate. Num momento em
que se afirmava a missão pedagógico-patriótica do teatro, que deveria reformar os
costumes e enfraquecer hábitos associados ao atraso, Vasques levou aos palcos aspectos
do circo e da festa popular, revelando uma ambigüidade poderosa no que diz respeito
à perpetuação de antigos costumes diante do avanço do novo.
MASCENA, Lúcia de Fatima Cordeiro P. (Professora Rede Estadual de Pernambuco)
A Formação do Professor da Escola Pública- Subsídios para as Aulas de História no
]O e 2° Graus.Nosso trabalho consiste em fornecer subsídios que enriqueçam a prática
pedagógica do professor de História. Acreditamos que novas linguagens poderão ser
utilizadas no cotidiano do professor em sua prática pedagógica. Nesse sentido se faz
necessário a criação de um espaço onde o professor tenha oportunidades de conhecer
formas alternativas que lhe auxilie no ensino de história. Dessa forma nos que compomos
a equipe de ensino de História da DERE/Recife Sul da Secretaria de Educação do
Estado de Pernambuco; desenvolvemos um trabalho junto ao professorado de história
da rede estadual de ensino com propostas inovadoras em forma de seminário. Esse
seminário teve como título: "Pensando o Ensino da História ". Nesse trabalho foram
abordados temas de conteúdo específico da nossa área de conhecimento e também
temas de cunho pedagógico. Dessa forma fizemos uma articulação entre o conteúdo
específico de história e o fazer pedagógico. Organizamos oficinas pedagógicas onde
desenvolvemos temas diversos: Mapas, povos índigenas música e teatro.
MASKE, Wilson Os menonitas e sua tradição de resistência Nesta comunicação,
pretendo analisar os principais aspectos da cultura menonita, uma confissão religiosa
que se mantém, desde o século XVI, isolada das diferentes sociedades que a
circunscrevem. Para tanto, apresentarei um grupo de alemães menonitas que migra da
Rússia para o Brasil em 1930, fugido da perseguição de Stálin. No Brasil, entretanto,
com a campanha de nacionalização, o governo estadonovista proíbe o uso de algumas
línguas estrangeiras, entre elas, o alemão, empregado pelos menonitas. Para enfrentar
esta proibição, o grupo é obrigado a desenvolver uma estratégia de resistência que
consiste na transferência de uma língua ancestral, o Plattdeutsch (assemelhada ao
holandês), da esfera privada (uso doméstico), para a esfera pública. Desta forma, os
menonitas se justificam frente ao governo brasileiro, afirmando que sua língua não é o
alemão, mas o holandês, contra o qual não há restrições. Na verdade, isto exemplifica
uma prática comum entre os menonitas, a de buscar em sua própria história, argumentos
e práticas de resistência que permitem a continuidade do grupo.
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MATE, Cecília Hanna. Mentalidades em reforma: os anos 30 e os livros didáticos. A
presente comunicação propõe discutir aspectos da educação escolar nos anos 30 através
~o livro didátic,? Essa proposta toma como ponto de partida dimensões da legislação
paulista consolidada nos anos 30 que trazia inscrito em seu discurso prescrições de
novos hábitos e costumes para os alunos e suas famílias através da escolarização.
Concebida então como espaço privilegiado para a gestação de comportamentos mais
adequados às mudanças introduzidas nos processos produtivos, a escola recebe forte
carga de projetos de reforma. Os livros didáticos editados e veiculados em São Paulo
após 1931, tomada aqui como data referência da legislação acima indicada, serão as
fontes principais utilizadas como material de análise para essa pesquisa.
MATOS, Maria Izilda Santos de. (PUC/SP) Entre a música e a cidade: novas
fronteiras. A produção historiográfica contemporânea vem trazendo à luz uma
diversidade de novas questões, problemas e documentações. Nesse sentido, a produção
musical se apresenta como um corpo documental particularmente instigante. Trata-se
de uma documentação muito rica e ainda pouco explorada pela análise histórica, com
grande potencial para a revelação das tensões do cotidiano, das sensibilidades, das
paixões, de outras manifestações e relações. A presente comunicação visa discutir
algumas questões metodológicas dessa nova fronteira de investigação: História e música.
Essas observações emergem da experiência de pesquisa que vem sendo desenvolvida
junto à vida e trajetória musical de Adoniran Barbosa no contexto das transformações
urbanas da cidade de São Paulo.
MATOS, Maria Izilda Santos de. (PUC/SP) Nas fronteiras do gênero: masculinidade
e subjetividade. Nos últimos anos, ampliaram-se as investigações que incorporam uma
perspectiva de gênero, em muito enriquecendo a produção historiográfica, todavia
ainda são raros os estudos sobre a masculinidade. A emergência da masculinidade
enquanto uma nova fronteira de investigação vincula-se ao reconhecimento da dimensão
relacional da categoria gênero, ao questionamento das universalidaes, generalizações
e hegemonias; desta forma, contribuindo para o questionamento acerca do
comportamento masculino. Contudo, para desbravar essa nova fronteira sobrevem a
preocupação em desfazer noções abstratas de "homem", enquanto identidade única, ahistórica e essencialista, para pensar a masculinidade como diversidade no bojo da
historicidade de suas inter-relações. Ressaltando a importância de se observar que não
se trata da imposição de valores e perfis, mas da generalização de padrões culturais, de
vida, de sensibilidade dentro do próprio processo de circulação social, produção e
veiculação de subjetividades em diferentes contextos histórico-culturais.
MATOS, Maria Izilda Santos de. (PUC/SP). Nas fronteiras da história: a cidade
iluminada. A produção historiográfica contemporânea vem favorecendo abordagens
que têm procurado recuperar diferentes sensações e relações, promovendo a
descentralização dos sujeitos históricos, suas práticas e representações. Todavia, ainda
mantêm como foco privilegiado de suas investigações as atividades diurnas e são poucas

527

as pesquisas que focalizam a cultura boêmia e a cidade à noite. Assim, pretendendo
desbravar novas fronteiras procurar-se-á restaurar tramas da vida que estavam
encobertas no mundo boêmio e na cidade iluminada.
MATTOS, Hebe Maria. (UFF) Os "mina" em Minas: as "Áfricas" no Brasil e a
pesquisa em história social da escravidão. A pesquisa sobre a história social da
escravidão no Brasil muito avançou nos últimos 20 anos. Se hoje há um consenso
entre os diversos especialistas que se dedicam ao tema é que novos avanços neste
campo dependerão de um investimento expressivo em conhecer a bagagem cultural
dos cativos trazidos da África pelo tráfico negreiro e as formas como foi utilizada por
eles para compreender a sociedade que os escravizavam e nele intervir, e de como
nesse processo eles próprios e seus referenciais culturais foram alterados. Identidades
"africanas" impossíveis e impensáveis na própria África foram gestadas nesse contexto.
Já sabemos alguma coisa das múltiplas facetas desse processo, em especial no que se
refere à Bahia e ao Rio de Janeiro. Minha intervenção nessa mesa redonda se propõe a
fazer um balanço do que já se produziu até agora nesse sentido e, em especial, debater
a contribuição das novas pesquisas de Mariza Soares e Sílvia Lara sobre os "mina" em
Minas, nesse contexto.
MATTOS, Hebe Maria. Direitos e identidades no Brasil escravista. Discutirá a
relevância do estudo dos processos históricos de construção de identidades no Brasil
escravista, em suas relações com os estatutos jurídicos próprios à condição de liberdade
no Brasil Colonial e depois no Brasil Monárquico.
MATTOS, lImar Rohloff de. Fronteiras coloniais.
MATTOS, Isabel Missagia de. Civilização e resistência: rebelião indígena 110
aldeamento missionário de Itambacuri - J893. Este estudo discute as representações
simbólicas que caracterizam o discurso dos missionários capuchinhos sobre os índios
Botocudos do Aldeamento Central Nossa Senhora dos Anjos de Itambacuri, bem como
sua proposta civilizatória - baseada no temor da ameaça indígena - centrada na
miscigenação. Os desencontros entre as culturas envolvidas são analisados a partir dos
conflitos entre diferentes projetos político-indigenistas característicos do período, que
culminaram em uma revolta indígena no ano de 1893.
MATTOS, Isabel Missagia de. Kaxixó: emergência e história. A demanda da
comunidade autodenominada Kaxixó, situada no município de Martinho Campos MO, pelo reconhecimento oficial de sua condição indígena, tem esbarrado na
interpretação - procedida por profissionais e instituições indigenistas - contrária à sua
legitimidade. Esta postura se baseia, em grande parte, em argumentos sobre a história
regional, que não apresenta registros sobre a existência de comunidades indígenas. A
proposta deste estudo é proceder uma releitura destes mesmos dados, apontando para
a importância da presença indígena histórica na região do Alto São Francisco, bem
como a complexidade das relações interétnicas nos fundamentos de sua ocupação.
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MATTOS, Jane Rocha de. (Mestranda da PUC/RS.) Emboscadas, Ilhotas e
Carnavais- Territórios étnicos em Porto Alegre. No cenário da Porto Alegre no final
do século XIX, encontramos uma cidade com espaços territoriais constantemente
redefinidos e reinvadidos. Segundo alguns cronistas e memorialistas da cidade, ao sul
da colina da rua Duque de Caxias, localizava-se a cidade baixa, área ocupada pela
população negra, principalmente na região próxima ao Riachinho. Tendo em vista que
o conceito de território, segundo Raquel Rolnik, é o espaço real vivido, esta comunicação
pretende levantar algumas questões sobre os territórios descritos como negros,
principalmente a Ilhota e Areal da Baronesa. Como defini-los etnicamente? Que
fronteiras estavam estabelecidas entre estes territórios? Existe uma identidade negra
que ultrapassa essas fronteiras espaciais?
MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil: Um balanço da
produção acadêmica recente. Nesta comunicação, será desenvolvido um balanço da
produção historiográfica recente sobre trabalhadores e sindicatos no Brasil, com ênfase
nos estudos sobre o período posterior a 1945. Serão destacadas as características comuns
à maior parte desses estudos, como as referências teóricas, os contatos interdisciplinares,
a natureza das fontes trabalhadas e o grau de compromisso social de tal produção. Será
abordado também o debate hoje estabelecido entre os novos estudos e a bibliografia
acadêmica mais tradicional, centrada no uso de conceitos como o de "sindicalismo
populista" e num contraste simplificador entre o movimento operário do pré-64 e a
fase do novo sindicalismo, no pós-78.
MATTOS, Marco Aurélio Vannucchi Leme de. A repressão judicial contra a ação
libertadora nacional (Aln) (1968-74). A ditadura militar implantada no Brasil a partir
de 1964 pautou sua existência por uma preocupação constante em afirmar dentro e
fora do Brasil sua legitimidade e sua legalidade. Isto não significa que não tenha se
utilizado amplamente e ainda mais, que não tenha se caracterizado por amplo uso de
práticas arbitrárias e extra-legais. A repressão da ditadura militar à oposição armada
demonstra de forma exemplar esta atitude dual do regime, transitando entre a legalidade
e a arbitrariedade. Por um lado, o aparato repressivo torturava e assassinava militantes,
doutro lado, preocupava-se em seguir certo formalismo ao processar judicialmente os
militantes. O presente trabalho pretende discutir prioritariamente esta característica busca de legalidade/legitimidade ao lado das arbitrariedades -, através dos processos
levados à cabo pela Justiça Militar contra militantes de uma das organizações de luta
armada mais importantes, a Ação Libertadora Nacional (ALN) de São Paulo.
MAUAD, Ana Maria. As fronteiras da cor: imagem e representação social na
sociedade escravista imperial. A imagem na sociedade oitocentista, teve como um
dos principais veículos expressivos, a fotografia. Sob o império do retrato grupos
sociais se distinguiam, construindo através de marcas visuais a sua identidade social.
O retratado, através da pose e da mise-en-scéne do estúdio fotográfico, deixava em
evidencia a adoção de um determinado estilo de vida e padrão de socialidade Os objetos
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e trejeitos adotados para criar a ambientação ilusória do estúdio atuavam como emblemas
de pertencimento social, verdadeiras representações sociais de comportamento, do
grupo que detem os meios técnicos de produção cultural ou o acesso a estes. No entanto,
o retrato fotográfico, como bem coloca Gisele Freund democratiza a imagem, antes
limitada aos recursos da pintura. O barateamento dos custos como também a ampliação
do número de fotógrafos itinerantes, ao longo do segundo reinado, amplia o mercado
consumidor configurando uma clientela cada vez mais heterogênea. Já não é raro
encontrar-se fotografias de ex-escravos, como também de um número cada vez maior
de imigrantes pobres que se utilizam da fotografia como um meio de construir a sua
própria posteridade. O objetivo desta comunicação é analisar as representações sociais
de escravos e ex-escravos tomando como fontes principais a fotografia de estúdio e os
anúncios de aluguel e venda de escravos. O ponto central da análise será o cruzamento
de fontes verbais e não verbais, distinguindo os elementos que nos eram dados a ver
pelo branco sobre o negro e como o próprio negro se deixava ver pela sociedade branca.
MAUAD, Ana Maria. Na mira do fotógrafo: o Rio de Janeiro e seus espaços através
das lentes de Gutierrez. A fotografia de paisagem nas últimas décadas do século XIX
tinha como um dos seus motivos prediletos a cidade do Rio de Janeiro. A cidade, seu
casario, os seus limites (o rural e o urbano), seus costumes e os seus espaços de
sociabilidade diversa eram figurados através de chapas de grande formato, cujo domínio
técnico surpreendia em nitidez e definição de detalhes. Verdadeiros filtros do olhar as
fotografias de paisagem foram um estilo bastante praticado por fotógrafos de diferentes
procendências, atraídos para a cidade, devido a sua rica clientela e situação de centro
político. O objetivo desta comunicação é analisar a forma da expressão e do conteúdo
das fotografias sobre a cidade do produzidas pelo fotógrafo espanhol, radicado no
Brasil, Juan Gutierrez. O ponto central da análise será apresentar a cidade filtrada
pelas lentes de Gutierrez definindo-lhes espaços e suas fronteiras tópicas à medida
que a figurava pela fotografia. Paralelamente, tentar-se-á situar socialmente a figura
de Gutierrrez no campo da produção fotográfica oitocentista, marcado por critérios de
excelência e de proximidade ao poder.
MAUAD, Ana Maria. (LABHOI/UFF). Entre imagens: história e as representações
sociais dos anos 60. O objetivo desta comunicação é discutir as diferentes formas de
representações sociais engendradas por imagens visuais dos anos 60. Os trabalhos que
a integram versam têm como foco comum a análise histórica de fontes visuais:
fotografia, desenho e o cinema, tratadas no marco teórico da produção social de
sentido.
MA UAD, Ana Maria. (UFF). Cartografia da imagem: fotografia e imigração libanesa
no Rio de Janeiro. O objetivo de minha intervenção é discutir a relação entre fontes
visuais - destacadamente a fotografia - e fontes orais na pesquisa sobre a trajetória
social de uma família de imigrantes libaneses ao longo da primeira metade do século
XX, na cidade do Rio de Janeiro. A estratégia fundamental é recuperar a cartografia da
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imagem do imigrante. Aplicada à fotografia, a noção de cartografia, revela os aspectos
simbólicos da imagem, resultantes de um trabalho social de investimento de sentido,
no espaço vivido. No sentido de sistematizar as dimensões de Entre práticas e
representações. A idéia fundamental, desta parte é avaliar os usos sociais da imagem
pelo imigrante. As formas expressivas adotadas, na produção da fotografia de família,
e suas transformações a medida que esta se enriquece, os objetos, lugares, pessoas e
vivências a ela associados balizarão a análise das fontes fotográficas. Fotografia e
distinção social. Nesta parte o objetivo é mostrar como a fotografia atua como elemento
de identificação social, atuando como emblema de pertencimento social e de modelo
para os demais grupos que interagem nos espaços de sociabilidade urbana. Cruzando
palavras e imagens. Parte conclusiva cuja a proposta central é destacar o uso intertextual
da fonte visual e oral para analise de trajetórias sociais.
MAUAD, Ana Maria. Nas fronteiras da disciplina: transdisciplinariedade em
história. Encaminhamento da proposta: O objetivo desta comunicação é discutir como
os historiadores estão operando na dinâmica transdisciplinar. Tal proposta será
desenvolvida a partir da exposição de pesquisas, concluídas e em andamento, que
tanto pela escolha de um certo tipo de fontes - por exemplo a fotografia - quanto pela
abordagem dada a temas mais clássicos tiveram de ultrapassar as fronteiras da análise
histórica rumo a uma operação históricà de natureza transdisciplinar, ou seja, que
interagisse conceitualmente com outras disciplinas das Ciências Humanas. Colocome somente como coordenadora sem apresentação de paper respeitando, com isso, o
limite dado, pela comissão organizadora, de quatro trabalhos por sessão.
MAUCH, Cláudia. Serviço policial e mercado de trabalho em Porto Alegre na
República Velha. Em pesquisa sobre a composição da polícia municipal de Porto Alegre
ao longo da República Velha, um dos aspectos que mais chamam a atenção nos registros
de pessoal é o curto período de permanência da maior parte dos policiais na instituição.
A análise de tais registros mostra que a maioria dos homens que ingressavam no serviço
de policiamento do município não chegava a totalizar cinco anos na atividade e que,
além disso, muitos tinham seu período de serviço interrompido ou por saídas voluntárias
ou por expulsões disciplinares, reingressando após algum tempo. Esses dados são sinal
de uma grande rotatividade e instabilidade do corpo de policiais, o que acaba por
constituir-se em obstáculo à profissionalização da instituição. Por outro lado, podem
indicar que a opção pelo ingresso na polícia se dava no contexto de um mercado de
trabalho que oferecia possibilidades melhores mesmo para trabalhadores sem profissões
definidas. Nesta comunicação, os lacônicos registros de pessoal são explorados no
sentido de procurar as causas mais freqüentes do abandono da atividade policial através
de dados quantitativos e da análise de algumas trajetórias individuais.
MAYER, Jorge Miguel. Imigrantes suiços e a dilatação da civilização do Reino do
Brasil. Esta comunicação apresenta os resultados da pesquisa realizada para a
elaboração da tese: "Utopia e Colonização Estrangeira: A Construção e os Destinos
da Colônia de Nova Friburgo". Neste sentido discutem-se os mecanismos de
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subordinação econômica, política e cultural que conformou a construção da sociedade
rural e da Vila de Nova Friburgo. Foi sob a alegação de estar promovendo a dilatação
da civilização do Reino do Brasil que DJoão VI acolheu a proposta suíça de instalação
de uma colônia de imigrantes suíços na região serrana do Estado do Rio de Janeiro.
Foram instalados cerca de 1600 colonos suíços em área ainda densamente florestal,
com enormes dificuldades de comunicação com o Rio de Janeiro. ( Os imigrantes
suíços levaram dez dias para alcançar a Real Fazenda do Morro Queimado, berço da
Colônia) .. Os desafios da subsistência dos colonos, a constituição de um povoado, a
sua subordinação política ao poder central, a absorção de elementos culturais brasileiros
com crescente perda de raízes culturais suíças são aspectos marcantes deste processo
de assentamento.
MEDEIROS, Cícero Antônio Agra. O "15 de novembro de 1889" nos livros didáticos
de história. Resultado de um trabalho de pesquisa em andamento, esta comunicação
busca analisar os conceitos sobre a Proclamação da República em alguns dos livros
didáticos trabalhados em várias escolas de nosso país. Percebemos, ao longo do nosso
trabalho, que este período, tão crucial e emblemático para a história do Brasil, ainda
continua sendo repassado aos alunos de forma anacrônica, uma vez que boa parte
destes livros reduz a rica discussão do "15 de novembro de 1889" a um acontecimento
restrito apenas aos fatos desenrolados no antigo Campo da Aclamação no Rio de Janeiro.
Sabemos que este marco, atualmente, já pode ser trabalhado sob vários ângulos e
percebido através de inúmeras minunciosidades. No entanto, somos sabedores de que
alguns dos referidos livros tentam construir ou justificar para os alunos uma imagem
da história do Brasil como algo linear e ordeiro, sem analisarem que muitos fatos
daquele momento, se vistos de forma mais crítica, serviriam para compreendermos
alguns episódios da história política do nosso país mais recente.
MEDEIROS, Sabrina Evangelista. Limiar da violência pela liberdade: Extremadireita versus democracia fIOS Estados Unidos da Nova Ordem. Esta comunicação
pretende se inserir dentro de um conjunto de trabalhos que tratam de investigar e
compreender as novas diretrizes e formações ideológicas que se fizeram sentir a partir
da instauração da Nova Ordem Mundial. Fundamentalmente, busca avaliar como vem
se definindo o espaço de atuação dos grupos de extrema-direita no território americano
desde então. A proposta desde trabalho avalia a ascensão, a composição, a atuação dos
diversos grupos que formam um movimento extremamente organizado, apesar de muitas
vezes disperso, de extrema-direita no território americano. Durante a década de '70 a
ascensão das diversas minorias contribuiu para a composição de um quadro político
muito mais heterogêneo, promovendo mudanças políticas internas profundas; por outro
lado, na década de '80, há uma estabilização política aparente em função da onda
conservadora que ocupou diversas instâncias do aparelho do Estado; e, já na década
de '90, o que para alguns seria a vitória do capitalismo e o fim da história, na verdade,
é a iniciação de uma fase onde existe um inimigo comum: o próprio Estado - que é de
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fato o que unifica a extrema-direita. Mas enquanto as ameaças da extrema-direita
americana durante a Guerra-Fria eram, além de anti-comunistas, diretamente raciais, o
quadro ideológico proposto pelos grupos e organizações de extrema-direita a partir da
década de '90 soma as ações que têm na luta anti-imigração sua justificativa.
MEDINA, João. (Universidade de Lisboa), A especificidade do autoritarismo
português: o salazarismo. A ditadura de Salazar não constituiu cópia de qualquer
modelo fascista europeu, mas a continuação de problemas e vicissitudes de regimes
anteriores, nomeadamente o fracasso da Primeira República portuguesa e a especial
influência do catolicismo conservador em Portugal.
MELLO, José Manoel C. De. (COPPE/UFRJ). Indivíduos e coletivos em interações
centradas e descentradas. Este texto discute algumas questões em torno das interações
sociotécnicas entre indivíduos e coletivos de pesquisa, as quais objetivam a produção
de conhecimentos tecnocientíficos. Pretende, assim, contribuir para a discussão das
transformações do processo de produção desses conhecimentos. Tendo como suposição
prévia que vivenciamos um processo de transformação da produção tecnocientífica, e
portanto de suas práticas, esta investigação parte de um conjunto de indagações. São
elas: quais movimentos constituem o atual processo; qual a relação destas
transformações com a posição dos indivíduos e coletivos de pesquisa no interior das
interações sociotécnicas; como as práticas de pesquisa estão sendo afetadas. Esta
discussão se fundamental nas propostas de algumas abordagens do campo dos Estudos
Sociais da Ciência e da Tecnologia, mais precisamente na Teoria do Ator-Rede, nos
Estudos de Laboratório e nas últimas contribuições da década de 90. Destacamos,
entre outros, os trabalhos de Bruno Latour (1990), Michel Calon (1989), John Law
(1989. 1997), Karin Knorr-Cetina (1981) e Anne-Marie MoI (et alli, 1994). A escolha
dessas abordagens teórico-metodológicas se deve à possibilidade de analisar os macroprocessos que tangenciam as tecnociências, mesclando-a com a dos micro-processos
materializados no universo das práticas cotidianamente realizadas no interior dos
laboratórios. Suas pesquisas se definem como tentativas de entender como, na prática,
operacionaliza-se a conexão dos fatores tecnocientíficos com os sociais, tomados em
um sentido abrangente de político, jurídico e econômico.
MELLO, Marco Antonio da Silva. (UFFIUFRJ) O c%nato da restinga: história e
memória das fronteiras morais dos domínios da fazenda de São Bento da Lagoa,
Maricá. O manejo do eco-sistema lagunar de Maricá é crítico para o entendimento da
natureza dos vínculos que mantém entre si não só os distintos assentamentos de pesca
do seu entorno mas, sobretudo, o modo de articulação destes com os diversos órgãos
e/ ou instituições locais e supra-locais que no passado, como no presente, intervem no
processo de gestão ambiental. As aberturas das barras oceânicas rasgadas sazonalmente
sobre o cordão litorâneo e o dispositivo da barra permanente gravada na rocha viva da
Ponta Negra, põem em cena distintas e conflitivas percepções a propósito do sistema
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lacustre. A arena pública constituída nessas ocasiões tem o condão de evidenciar, através
dos argumentos arrolados pelos atores sociais em confronto, as linhas de clivagem que
remontam aos fundamentos históricos e morais do sistema de relações do colonato da
restinga.
MELLO, Paulo Eduardo Dias de. Currículo de história:fronteiras entre o "currículo
examinado" e o "currículo formal. ". No momento em que o MEC, estabelece uma
política de avaliação educacional, e propõe o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), é importante que se reflita sobre os possíveis impactos do "currículo
examinado" no currículo do ensino médio. O objetivo desta comunicação é apresentar
uma pesquisa desenvolvida justamente sobre as relações entre exames vestibulares e
ensino médio pelo viés do currículo de História. A pesquisa desenvolveu-se em torno
do currículo examinado pela Fundação Para o Vestibular (FUVEST), entidade que
promove o processo de acesso à Universidade de São Paulo, e as propostas curriculares
de História da rede pública oficial do Estado de São Paulo. As aproximações, clivagens
e interpenetrações entre o currículo "examinado" pela FUVEST e o currículo formal
ocuparam o principal foco da investigação. Pretendemos apresentar nesta comunicação
algumas reflexões sobre as relações entre o currículo de História examinado e o
currículos formal proposto pela secretaria estadual de educação para o ensino de
História.
MELO, Ana Amélia de Moura Cavalcante de. Graciliano Ramos e a modernidade
brasileira. O objetivo deste trabalho é o de refletir sobre a forma com que Graciliano
Ramos, em seus romances, elabora uma crítica à modernidade brasileira. Nossa
preocupação está sobretudo voltada para a configuração histórica dos anos 30 e 40,
período de maior produtividade de Graciliano Ramos e que o caracteriza como um
autor da geração de trinta. A frequência, em seus livros, das questões sociais que
mobilizam seus contemporâneos e marcam historicamente o cenário político do
Nordeste e sua forma escrita apurada, fez dele um autor fundamental no estudo histórico
e sociológico. Nossa proposta é, não apenas analisar os sentidos de seus romances e a
trajetória do escritor, apontando para a intrincada trama de memória e ficção que ele
constrói, como ainda pensar os vínculos possíveis entre história e literatura. Ligado,
desde cedo à política, emitindo opiniões sobre temas nacionais e preocupado sobretudo
em fazer uma literatura engajada, Graciliano Ramos foi contudo um crítico contundente
da literatura panfletária. Buscaremos, portanto, neste trabalho, fazer uma análise da
estrutura narrativa de Graciliano, de seus recursos estilísticos e da relação possível que
ele estabelece entre a crítica social e a literatura.
MELO, Hildete Pereira de. 500 anos atrás dos panos. O momento das comemorações
dos 500 anos da chegada dos portugueses nas terras brasílicas, é uma oportunidade
impar para rasgar os panos e mostrar como as mulheres não são sem história. O objetivo
deste projeto é resgatar essa participação, porque sem sombra de dúvida as mulheres
estiveram presentes em todos os momentos da construção do Brasil. É preciso construir
a "fala dos arquivos", "revelar os sótãos", "ler nas entrelinhas" os documentos oficiais
e mostrar a presença feminina na vida brasileira. Os festejos dos 500 anos do encontro
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dos dois mundos possibilita, dessa forma revelar o esquecido, dando voz e
documentando o universo feminino, mobilizando a sociedade para refletir sobre o
celebrado e dessa forma superar essa herança. Nossa premissa é de que o esquecimento
das mulheres na história do Brasil não é fruto da natureza feminina, mas sim resultante
de todo um processo histórico no qual as mulheres foram excluídas da acumulação da
riqueza e do poder. Fugindo da polêmica sobre as diversas correntes de interpretações
da História, procura-se neste projeto recuperar a atuação das mulheres no processo
histórico, enquanto sujeitos ativos, sejam senhoras/escravas, ricas e pobres. O
crescimento da produção historiográfica sobre gênero, no Brasil e no mundo, possibilita
que o nosso olhar sobre o passado recupere os mecanismos das relações sociais entre
homens e mulheres e as verdadeiras contribuições de cada um ao processo histórico.
MENCARELLI, Fernando Antônio. (UFMG/doutorando UNICAMP.) Coroas
negras na República: Rito, teatro e folclore. Nesta comunicação procuraremos
identificar o embate que se dá em tomo dos sentidos das práticas dos Reinados e
Congados, as festas das comunidades e irmandades negras em tomo da devoção à
Nossa Senhora do Rosário, durante a Primeira República no Estado de Minas Gerais.
Se a interpretação das origens e dos sentidos do Congado durante o regime escravista
merece ser ainda analisada, é para o contexto pós-abolicionista e republicano que
voltamos nossa atenção, procurando identificar tanto as nuances de transformação na
tradição - e no sentido atribuído a ela por seus sujeitos - apreensíveis na transformação
da condição escrava, quanto o deliberado empenho de intelectuais, artistas, folcloristas,
igreja e outros agentes em atribuir-lhe sentidos outros, seja como manifestação folclórica
a ser incorporada no processo que procura "forjar" uma identidade nacional, seja ainda
como elemento exótico que remete à necessidade de modernizar e europeizar a ')ovem
nação brasileira". Tomando como referência a tríade rito-teatro-folclore, poderemos
refletir tanto sobre uma possível operação que minimiza o sentido religioso-simbólico
dos Congados, no caminho de sua folclorização, quanto perceber a afirmação de sua
característica ritual junto às comunidades que buscavam dar vida à tradição secular.
MENDES, Bartolomeu de Jesus. Caboclo não pede licença (A inserção do caboclo
nos candomblés, em Salvador). O presente tema, tem sido objeto de estudos, até aqui,
de forma abrangente, atendo-se simplesmente à constatação da presença do caboclo
nos candomblés da Bahia, sem dar atenção ao processo pelo qual essa presença se
efetivou. Neste trabalho, retomo essa questão, com característica localizada, trazendo
para dentro da cidade do Salvador a discussão desse fenômeno, avançando no sentido
de tentar entender a forma pela qual a entidade denominada caboclo, símbolo
representativo da resistência à pureza dos rituais de matrizes africanas, se inseriu nesses
terreiros, cuja luta pela conquista do espaço sagrado tem se explicitada de maneira
imperativa e irreverente, impondo-se na relação de igualdade aos Orixás, Inquisses e
Voduns. A escolha do tema e a perspectivas do enfoque que lhe foi atribuído, logo
sugeriu o uso da História Oral como uma das possibilidades de novas elaborações
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interpretativas. A partir de depoimentos de "Pais" e "Mães" de Santo, segui uma
metodologia de trabalho que me proporcionou um diálogo li vre com as fontes, chegando
a uma forma alternativa de explicação desta problemática.
MENDES, Claudinei Magno Magre. (UNESP de Assis) História e participação
Caio Prado Júnior formulou uma das mais
política em Caio Prado Júnior.
consistentes e duradouras interpretação da história do Brasil. Participante ativo da
política, sua interpretação da nossa história constitui uma proposta política, o que nem
sempre foi apreendido pelos estudiosos. A historiografia transformou, por isso, Caio
Prado em historiador. O intuito desta comunicação é mostrar a conexão entre a política
e a história neste autor.
MENDES, Claudinei Magno Magre. Alargando as fronteiras da história: a
colonização do Brasil. O estudo da colonização do Brasil esteve vinculado, nas últimas
décadas, à necessidade de se explicar a origem dos nossos males (Caio Prado) ou do
nosso atraso (Furtado; Novais). Estes estudos expressam um momento político
significativo da nossa história, qual seja, a luta pela independência nacional. A história
sofreu, no entanto, uma grande inflexão a partir dos finais dos anos oitenta. Isto datou
estes estudos, bem como os desdobramentos políticos que deles decorriam. Colocouse, assim, a exigência de se rever a colonização, agora sob novas luzes. Com efeito,
hoje podemos ver a colonização como um alargamento das fronteiras da história, ao
proporcionar aos homens novos caminhos. Possibilita aos homens romper com um
mundo em decomposição e encontrar novas alternativas de vida. AUlores como Gândavo
e Ambrósio Fernandes Brandão, entre outros, expressam essas possibilidades.
Analisaremos a literatura colonial dos séculos XVI e início do XVII dentro desta ótica,
como participante da construção de um mundo novo.
MENDES, Claudinei Magno Magre. Nacionalismo e o estudo da Independência.
Os estudos acerca da Independência do Brasil estão informados, de um modo geral,
pela concepção nacionalista da História. Daí o motivo porque os estudiosos insistem
tanto na idéia de que, com a Independência, o Brasil teria alcançado sua autonomia
política, mas não a econômica. Ou seja, apegam-se ao que deveria ter ocorrido e não
ao que de fato ocorreu. A busca das origens desta formulação nos revela que o
nacionalismo constitui o ideário para o qual convergem tanto uma concepção burguesa
como uma concepção de esquerda da nossa história. Em nossa comunicação,
procuraremos mostrar tanto os pontos de contato entre estas duas concepções como as
possibilidades que autores do início do século XIX nos oferecem para uma compreensão
histórica do processo conhecido como Independência do Brasil.
MENDES, Viviane Santana. A Escola Estadual de Uberlândia (1912-1929): memória
e história. O Gymnásio de Uberabinha, uma das primeiras escolas de ensino médio de
UberIândia (antiga São Pedro de Uberabinha), nasceu da conjugação de esforços de
um grupo de sujeitos oriundos das camadas médias da sociedade brasileira de então,
vindos, em sua grande maioria, de outros municípios mineiros, de outros estados
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brasileiros e até mesmo do exterior. Grupo, esse, que se organizou em uma associação
civil denominada "Associação dos Personagens Ilustres de Uberlândia". Não se sabe
muito, ainda, sobre essa Associação (as razões que levaram à sua criação, seu campo
de atuação, interesses etc.). Sabe-se que partiu dela a iniciativa da criação do referido
ginásio e da construção do imponente prédio que o abrigaria. Sabe-se, ainda, que ela
doou o prédio ao Estado de Minas de Gerais, quando, alguns anos depois, o Gymnásio
de Uberabinha foi estadualizado. É esse processo de transição pelo qual passou o
Gymnásio de Uberabinha _ de instituição de ensino privada para pública _ o foco da
pesquisa que venho desenvolvendo, cujos resultados preliminares são objeto desta
comunicação.
MENDONÇA, Sonia Regina de. (UFF). Economia e política: fronteiras e
interdisciplinariedade. A Sessão objetiva congregar um conjunto de estudos
desenvolvidos por pesquisadores cuja preocupação comum é refletir acerca das
inextricáveis relações entre Economia e Política, enquanto eixo de abordagem da
História Econômica. Trata-se de um conjunto de trabalhos onde, além de uma
apresentação de cunho teórico-metodológico, serão discutidos alguns estudos de caso
ilustrativos da questão central proposta.
MENDONÇA, Sonia Regina de. (UFF). Economia e política no Brasil: uma proposta
de reflexão. O trabalho abordará, do ponto de vista teórico-metodológico, a questão da
interface entre a Economia e a Política, propondo um método de trabalho que, partindo
da análise minuciosa das agências e agentes integrantes do aparelho de Estado, dê
conta tanto de suas respectivas propriedades de posição no campo político, quanto das
disputas e conflitos que sobredeterminam a definição de toda e qualquer política
econômica Trata-se, em suma, de discutir até que ponto o estudos das chamadas políticas
públicas pode ser "descolado" dos condicionantes político-sociais de seus elaboradores
e respectivos grupos de interesse.
MENESES, Joedna Reis de. (UFPE). Sentidos que se reelaboram: Nordeste, SUDENE
e o tema da industrialização. Este trabalho aborda as possibilidades de existência dos
discursos e os diferentes efeitos de sentidos que o tema da industrialização produziu
ao ser relacionado com a regionalidade nordestina. A SUDENE emerge, nas formações
discursivas analisadas, como um órgão que tentou institucionalizar uma versão do
progresso para o Nordeste: a do progresso como industrialização. Institucionalizar
uma versão, pode significar a tentativa de se isolar os conflitos, de se tentar construir
uma versão vencedora. No entanto, a vitória não poderia ser completa uma vez que os
discursos coexistem e se constituem através de disputas. Estas disputas, por sua vez,
funcionaram como o aspecto que direcionou a nossa análise e proporcionou a
visualização de diferentes entrecruzamentos dos discursos que enunciavam o Nordeste,
a SUDENE e o tema da industrialização.
MENESES, José Newton Coelho. (Unicentro Newton Paiva) Agentes de mediação e
fronteiras culturais: Sobrevivência do mundo rural em Minas Gerais. Alguns produtos

537

de sobrevivência do "homem comum" persistem em seus sentidos e permanecem em
suas configurações econômicas, mediando, sem interpor limites, tempos e espaços.
São às vezes tão longínquos esses espaços (geográficos ou temporais) ou, outras vezes
tão próximos que as fronteiras entre eles se tomam tênues, como limites intercambiáveis,
pouco rigorosos, muitas vezes, imperceptíveis. Essa ausência de fronteira temporal
nos significados que esses produtos adquirem na cultural material do homem rural os
transformam em verdadeiros passadores do tempo, posto que os limites de sua
materialidade se perdem ou não podem ser marcados (não possuem marcos temporais).
Vários instrumentos tecnológicos da elaboração desses produtos se comportam
similarmente. Permanecem em suas funções e em suas representações simbólicas em
tempos e espaços distintos. O objetivo dessa comunicação é interpretar, a partir da
leitura de relatos de homens da terra (memórias) e de viajantes estrangeiros (SaintHilaire e John Mawe) o funcionamento desses produtos e desses instrumentos como
"passeurs culturels". Passam no tempo, conciliando culturas e mediando limites sociais,
econômicos e culturais. Toma como exemplos a rapadura e o monjolo, respectivamente.
MENESES, José Newton Coelho. "Plantas próprias do país": fronteiras de
racionalidades produtivas na produção dos "gêneros da terra" em Minas Gerais
colonial. A despeito das possíveis tensões de uma sociedade fragmentária e diversa
que se apresentava em processo de ordenação social, as Minas Gerais da segunda
metade do século XVIII, com uma população em processo de consolidação, a se fixar
e sedentarizar, abrem-se para um leque amplo de possibilidades produtivas. Dentre
elas, a produção para o abastecimento alimentar interno, em sua complexidade de
ações produtivas, diversificação da base alimentar e dos ofícios mecânicos que lhes
dão base, mostra-se como uma área da economia que avoluma-se em sua importância
e que contribui para um processo de acumulação interna na Colônia. Nessa produção
agropecuária o embate de modelos configura-se em fronteiras nítidas de racionalidade
produtiva, onde a opção por "plantas próprias do país" se destaca daquela determinada
pela racionalidade iluminista dos dirigentes portugueses: a produção comercial de
gêneros para abastecimento da indústria nascente. A presente comunicação busca
elencar atividades produtivas no abastecimento alimentar da região da Comarca do
Serro Frio, no período acima mencionado, evidenciando opções produtivas, formas de
se produzir e ofícios básicos dessa produção, denotando, por fim, as fronteiras entre a
expectativa da Metrópole e o cotidiano da produção do homem colonial.
MENEZES Jr, Carlos Teles de. O nacionalismo musical angolano. A presente
comunicação consiste em mostrar e analisar a música popular urbana angolana, mais
precisamente a produzida em Luanda, como um dos fatores para o fomento de sua
identidade nacional, ressaltando a sua contribuição ao processo de resistência e luta
que culminou na emancipação política de Angola em 1975. Ao utilizar como fontes
documentais os registros fonográficos de músicos e compositores angolanos, que
produziram um considerável repertório de canções de cunho político, foi possível
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acompanhar as transformações ocorridas nos conteúdos de suas letras, paralelamente
as etapas do processo descolonizador, abordando desde o apoio ao movimento de
redescoberta da sua cultura nativa tradicional, formadora de uma identidade própria; a
convocação para a resistência e luta anticolonial, e finalmente para a construção de um
novo nacionalismo proposto pelo governo socialista do MPLA. Este novo nacionalismo
consistia num projeto ideológico de legitimação do novo regime, utilizando os seus
meios de divulgação, entre elas a música, para propagar uma nova simbologia
nacionalista, que entre outras características, perpassa pelo reconhecimento e exaltação
a antigos e novos personagens históricos que representariam os significados nacionais
agora defendidos.
MENEZES, Lená Medeiros de. (UERJ) Trabalho feminino na noite: entre o lícito e
o ilícito (1937-1950). No contexto do edonismo de Entre-Guerras, o mundo das
diversões mereceu atenção privilegiada por parte das autoridades governamentais. As
novas posturas adotadas inclinaram-se para o estabelecimento de fronteiras entre o
lícito e o ilícito, em um mundo considerado, até então, marginal por excelência, colocado
permanentemente sob vigilância policial. Neste contexto, a criação do Sindicato das
dançarinas e bailarinas representou a legitimação do trabalho feminino na noite, desde
que ele não implicasse no exercício da prostituição. A comunicação é um desdobramento
de pesquisa financiada pela Fundação Ford e tem por objetivo principal analisar os
limites, as contradições e as práticas no processo de delimitação das fronteiras entre o
lícito e o ilícito no tocante ao trabalho feminino no mundo das diversões.
MENEZES, Lená Medeiros de. (UERJ) Imigração: os silêncios na memória. A
comunicação pretende destacar as representações que afetam a história da imigração.
Nesse sentido, destaca como objetos de análise as falas de imigrantes sobre suas
aventuras no Rio de Janeiro, bem como os registros escritos sobre sua presença e
trajetória na região. Considerando o fato de que, regra geral, os depoimentos prestados
pelos imigrantes que se tomaram bem sucedidos tendem a omitir as «ovelhas negras»
dos fluxos imigratórios, a intervenção busca resgatar alguns dos silêncios que pontuaram
e pontuam a dinâmica da imigração, contemplando, neste aspecto particular, os
bastidores desse cenário. Nesse contexto, busca enfatizar o caráter particular da
imigração no Rio de Janeiro, que não se adequa aos modelos organizados a partir de
outras realidades, priorizando a interdependência que marcou o fenômeno imigratório
no entorno da baía da Guanabara.
MENEZES, Marcos Antonio de. (Mestrando em História UNESP-Franca/SP)
Feminismo: contribuição ao Marxismo. A presente comunicação tem o objetivo de
mostrar a luta das mulheres por sua emancipação como mais uma etapa na disputa
marxista contra o capitalismo. Mostra o movimento feminista à frente da tradição
marxista nas discussões sobre a família e a sexualidade. Seu movimento questiona
todas as espécies de autoritarismo, tanto da ortodoxia da esquerda ou das elites
dominantes. Porém, a ação das mulheres não é tão coletiva, a ponto de abolir a economia
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e a política do capital. O que não quer dizer que a luta das mulheres pelos seus direitos
seja incipiente, se encarada do ponto de vista marxista da necessidade da superação
das classes. (FAPESP.)
MENEZES, Marcos Antonio de. (Mestrando em História UNESP-Franca/SP) Boemia,
arte e revolução em Baudelaire. A comunicação tem como objetivo discutir como o
poeta deAs Flores do Mal usou sua vida como instrumento para a arte, transformando
a experiência individual em matéria prima para o fazer artístico. A vida moderna, que
os novos espaços urbanos nascidos, no século XIX, fizeram surgir, tem por excelência
a marca do eu. O indivíduo é o centro das atenções, para ele se voltam todas as estratégias
do mercado nascente. A arte moderna também nasce aí, da experiência individual. O
indivíduo, ele mesmo, participa de forma direta da vida e a faz transcender. O maior
mérito de Baudelaire, sem dúvida, foi nos ensinar que vida e arte não poderiam mais
ser separadas, não depois das Revoluções do século XIX. Depois do poeta as vanguardas
artísticas trilharam seu caminho e foram buscar na multiplicação das sensações a nova
arte.
MENEZES, Marcos Antonio de. (Mestrando em História UNESP-Franca/SP) A
dessacralização da vida e da arte: Baudelaire e o século XIX.O século XIX nos é
apresentado como sendo o das grandes transformações tecnológicas onde o homem
por sua astúcia vence a natureza e se estabelece como seu senhor. A sociedade até
então "estável" vai no século XIX, lançar abruptamente o indivíduo numa vida
desprovida de valores. Os homens vêem sua existência interior e exterior desmoronar
e ao mesmo tempo não conseguem se localizar no novo mundo exterior. Esta perdição
é a grande tragédia da época. Nesta comunicação vamos ver em um poema em prosa
de Baudelaire como o homem do século XIX percebe estas mudanças e se adapta a
elas. O poeta nos apresenta cenas arquetípicas da vida moderna.
MENZ, Maximiliano Mac. (UNISINOS) A introdução do guarani missioneiro na
economia sul-rio-grandense, 1801 -I 824. O trabalho versa sobre a introdução do índio
missioneiro na economia sul-rio-grandense, no período de dissolução do sistema
missional de comunidade. Boa parte da população missioneira abandonou seus pueblos
e engajou-se como mão-de-obra livre no processo produtivo. Nosso objetivo foi estudar
esse processo em toda a sua heterogeneidade, mapeando as diversas atividades
produtivas engajadas pelos guaranis missioneiros. Para tanto, utilizamos processos
crime que envolviam indígenas, no intervalo de 1801 a 1824. Como resultado,
constatamos os índios praticando as mais diversas atividades, alguns abastados,
proprietários de estâncias, e outros praticamente escravizados. Os resultados da pesquisa
apresentaremos durante o 20° Simpósio da ANPUH.
MERHY, Silvio Augusto (IFCSfUFRJ). Bossa nova: o samba entre a preservação e
a ruptura. As canções da bossa nova tomaram possível um equilíbrio estético entre
elementos peculiares ao samba convencional e outros recursos melódicos e harmônicos
que, em relação a ele, representariam uma ruptura. Num grupo de 54 canções, produzidas
nas décadas de 1950 e 1960, cujas letras e conteúdo musical já foram analisados,
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verificou-se inicialmente que tanto a necessidade de ruptura quanto a de preservação
de padrões musicais se apresentam em fusão e em contraste. Os embates são múltiplos
entre, por exemplo, a defesa da "arte engajada" contra a "arte alienada", entre a apologia
"escancarada" do "samba de morro" e o samba dedicado à temática conhecida como
amor-flor-mar, entre a harmonia sofisticada apontada por alguns como "americanizada"
e a harmonia modal de inspiração regionalista. Não parece possível estabelecer uma
unidade estilística de princípios estéticos nas canções estudadas. Ao contrário, elas
tem revelado toda sorte de contrastes e de conflitos de representações, tanto na parte
musical quanto nas letras, confrontando canções ou gerando conflitos dentro da própria
peça.
MESQUITA, I1ka Miglio de. (UFU) Em busca da história. A presente comunicação
trata de questões trabalhadas pelo historiador para a construção do tempo histórico, a
memória como instrumento ou meio de pesquisa, a relação do historiador com o passado
e a busca de um conceito para a História são preocupações tratadas no texto a partir da
análise de dois poemas: "O Historiador" de Carlos Drummond de Andrade e "A um
Historiador" de Watt Whitman, procurando estabelecer as fronteiras da análise poética
com a análise do papel do historiador. Drummond e Whitman têm visões diferenciadas
do papel do historiador. Drummond viveu no século XX, acompanhou as novas
produções historiográficas, viveu num ambiente mais aberto. Enquanto Whitman viveu
no século XIX, numa sociedade americana arcaica e preconceituosa. Foi contemporâneo
à História positivista e demonstra em seu poema o olhar crítico do poeta, mostrando as
falhas do historiador e o ensina como "tratar o ser humano".
METZLER, Ana Maria Carvalho. Nafronteira entre o conhecimento específico e
pedagógico. A Universidade, como agente formador de bacharéis e licenciados para
as áreas de pesquisa e setor pedagógico exerce importante papel na sociedade. Para
desempenhar a função eminentement~ docente, o licenciado de história deve dominar
conhecimentos e habilidades propostos durante o curso, e estar consciente de seu
compromisso como educador. Na licenciatura, o educando cursa disciplinas de conteúdo
específico e pedagógico, objetivando conhecimentos históricos e sua adequação ao
ensino de 1°. e 2°. graus. Na fronteira destes conhecimentos encontra-se a disciplina de
Prática de Ensino de História que tem atuado como elo de ligação entre as disciplinas
de conteúdo específico e pedagógico com pressupostos e objetivos dicotômicos.
Enquanto as primeiras visam preparar os estudantes à pesquisa em História (função
básica dos cursos de bacharelado), as segundas repensam a educação, esquecendo,
não raro, de adequá-las a realidade histórica. Nem uma nem outra fornecem subsídios
suficientes à preparação do futuro profissional de História no ensino de 1 e 2°. graus,
o que significa afirmar que não atingem os objetivos propostos dos cursos de licenciatura
em historia. Geradoras de um conhecimento fragmentado acabam por atingir
diretamente na imagem que o educando faz de si mesmo no momento em que
desempenha o papel de professor. Sua auto-imagem apresenta distorções que o levam
a obter uma postura narcísica diante do ato pedagógico. Ilusão?
0.
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MEZZOMO, Frank Antonio. (Mestrando - UFSC) Da positividade do trabalho na
ação eclesiástica. Tratar da colonização de Toledo, Oeste do Paraná, na década de
1940, requer do pesquisador uma atenção especial à ação religiosa, neste caso do
catolicismo, no processo de migração e organização da comunidade emergente. A
presença eclesiástica fez-se sentir desde os primeiros meses da migração. Sua atuação
foi entretanto multiforme, desde a legitimação de interesses por parte do empresários
à valorização do homem bom como aquele que dedica-se ao trabalho, criando e
alimentando no imaginário do migrante a união entre trabalho-etnia-religião enquanto
qualificativos sine qua non o desenvolvimento seria uma mera fantasia. Para realizar
esta pesquisa, tem-se utilizado fontes como discursos proferidos pelos agentes
eclesiásticos - bispo, padres, leigos autorizados -, fontes orais do migrante, jornais de
época e discursos de líderes políticos. Pode-se, até o presente momento, adiantar algumas
considerações. Primeiramente desfazer a imagem da negatividade do trabalho
fomentado pelo discurso católico, conseqüentemente, a afirmação de que o
desenvol vimento está ancorado numa perspectiva de negar o ócio; e, finalmente, associar
o conceito de trabalho como elemento qualificador do ser do homem.
MIGNOT, Ana Chrystina Venando. (Faculdade de Educação - DERJ) Pedaços da
vida em velhos papéis. Atas, relatórios escolares, cartas, bilhetinhos, livros de ouro,
livros-caixas, recortes de jornais, fotos - conservados em envelopes, pastas, álbuns,
adornados por laços de fitas, pingentes coloridos, protegidos em papéis de seda compõem o arquivo pessoal de Armanda Álvaro Alberto. A leitura do arquivo de
Armanda - diretora da Escola Regional de Meriti (1921), fundadora da Associação
Brasileira de Educação (1924), signatária do Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova (1932), prisioneira política em 1936/37 - permite apreender o itinerário singular
de formação, as redes de idéias e afetos, os espaços de visibilidade e os percursos de
legitimação da mulher na trama da história e da história da educação brasileira.
Entendendo que o arquivo foi produzido para fixar uma imagem que a educadora
tinha de si mesma, o texto pretende discutir a intenção que guiou a sua acumulação,
organização e guarda.
MIGUEL, Luis Felipe. Retrato de uma ausência: a mídia nos relatos da história
política do Brasil. Nos últimos 50 anos, os meios de comunicação brasileiros
apresentaram um grande desenvolvimento - com a ampliação da cobertura e da
distribuição dos jornais, a introdução e a popularização da televisão, a utilização dos
satélites. Neste período, consolidou-se no Brasil uma moderna indústria da comunicação
de massas, que é o principal veículo de informação (e de entretenimento) de dezenas
de milhões de pessoas. Além do impacto cumulativo a longo prazo, sobre as
representações de mundo de seus consumidores, a mídia foi partícipe direta e importante
de episódios de nossa história política, do suicídio de Getúlio às últimas eleições
presidenciais. No entanto, as narrativas da história política do período mal tocam nos
meios de comunicação: permanecem presas à idéia de que a arena política é ocupada
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apenas por partidos, governos, sindicatos, forças armadas e igreja. O presente trabalho
analisa esta ausência (nas obras de autores como Thomas Skidmore, Ronaldo Costa
Couto e Boris Fausto) e discute porque historiadores e cientistas políticos ainda se
sentem desconfortáveis com a influência política da mídia.
MIKLOS, Jorge. Diálogo inter-religioso e ação pastoral: A atuação de Dom Paulo
Evaristo Arns na Arquidiocese de São Paulo. Nossa comunicação tem como objetivo
analisar a ação pastoral do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns no âmbito do Diálogo
Inter-Religioso, procurando problematizar e compreender a conexão entre pluralismo
religiosos e modernidade eo reflexo desta realidade na postura pastoral de Dom Paulo.
A relação entre ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso e a busca de uma ética universal
pelos Direitos Humanos serão também discutidas. Quando Dom Paulo buscou dialogar
com os vários credos ele estava voltado para o desafio do Diálogo Inter-Religioso ou
sua preocupação era a defesa da vida? O projeto pastoral de Dom Paulo foi afetado
pelas diversas correntes que defendem uma unidade religiosa enquanto uma busca
pela paz mundial e pelos Direitos Humanos, ou surgiu como uma estratégia na luta
contra a tortura imposta pelo regime militar no Brasil? Foi promovido por convicção
teológica ou necessidade histórica enquanto tática política em defesa dos Direitos
Humanos?
MIKLOS, Jorge. Dom Paulo Evaristo Arns:Diálogo inter-religioso e a luta pelos
direitos humanos. A comunicação livre intitulada Dom Paulo Evaristo Arns: Diálogo
Inter-Religioso e a luta pelos Direitos Humanos tem por proposta descrever o caminho
percorrido pelo Cardeal Arns em busca do Diálogo Inter-Religioso que, por vezes,
levava ao encontro com outras tradições religiosas, acarretando, na maioria das vezes,
na defesa da vida e no socorro a outrem pelos Direitos Humanos, contra a tortura e
pelo respeito a vida das vítimas do regime militar. Vamos caminhar pelos vinte cinco
anos de seu arcebispado e perceber como as tradições religiosas estiveram presentes.
Construiremos as premissas sobre os fundamentos históricos e teológicos do
ecumenismo e do pluralismo na Igreja Católica oferecendo o pano de fundo para se
compreender o Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso na ação pastoral de Dom
Paulo.
MINAMI, Edison. "Fogo de Palha ": O diálogo ecumênico na Diocese de São Paulo
(1958 - 1978). A presente comunicação procura analisar os percalços e os descaminhos
do diálogo ecumênico na cidade de São Paulo no período compreendido entre os anos
de 1958 e 1978. Período este marcado no plano internacional pelas atuações dos papas
João XXIII e Paulo VI e, no plano nacional, mais especificamente para a capital paulista,
pelo Cardeal Arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns.
MINELLA, Ary Cesar. (UFSC) Elites financeiras, Sistema financeiro e governo FHC.
Tentarei analisar algumas das transformações do sistema financeiro brasileiro e o
relacionamento com o governo FHC. Basicamente, tratarei de identificar: a) alguns
aspectos da organização dos banqueiros no país e a presença dos grupos financeiros;
b) alguns indicadores sobre as elites financeiras e o governo FHC, as demandas das
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elites financeiras e as medidas governamentais; c) as alternativas adotadas pelo governo
diante da "crise" de algumas instituições financeiras.
MIRANDA, Ana Paula Mendes de. (pPGASIUSP) Soltando o leão: o olhar sobre
as práticas de fiscalização do imposto de renda. A fiscalização do imposto de renda
foi institucionalizada em 1939, pelo Decreto-lei 1.968, que estabeleceu o serviço
permanente de fiscalização em todo o território nacional a cargo de um órgão formado
por peritos contadores designado Diretoria do Imposto de Renda. Desde então foram
se desenvolvendo uma série de práticas que visavam controlar e convencer o
contribuinte a efetuar o pagamento do tributo. O presente trabalho pretende abordar
alguns dos procedimentos de fiscalização e analisar de que maneira eles se constituíram
como práticas punitivas, muito embora fossem consideradas pela instituição como
práticas educativas. Serão analisados os dois primeiros casos de repercussão, que
levaram à penhora de bens e à decretação de prisão preventiva dos contribuintes
investigados, pessoas de grande notoriedade na década de 1950.
MIRANDA, Carmélia Aparecida Silva. Ritmos, ritos e rituais -a Festa da Marujada
em Jacobina - BA. Este estudo trata da Festa da Marujada, uma representação que
teve início com duas famílias negras, denominadas Caranguejo e Labatut, nas terras
de Jacobina. Nesse espaço começaram seu batuque, construíram um território povoado
de fé e devoção a São Benedito e Santo Antônio. Através da História Oral, pode-se
perceber o cotidiano e o pensar do homem comum, tirando da sua simplicidade a
complexidade do sentir e agir do homem sem vez e sem voz. Assim, os marujos,
guardam em sua memória, lembranças de um passado, no qual os negros se reuniam
para fazer os seus festejos. Mesmo sendo a Marujada uma festa, um momento de
alegria e de lazer, nota-se que os cantos entoados pelos marujos, revelam um cantar
triste e cheio de dúvidas. Nesse sentido, a Marujada tem passado de geração em geração,
através da oralidade, nas lembranças e reminiscências, imbricadas na memória dos
seus participantes.
MIRANDA, José Américo (Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas
Gerais) Parnaso Brasileiro, de Januário da Cunha Barbosa: um periódico? Os países
latino-americanos, ao longo do século XIX, realizaram esforços no sentido de recolher
suas produções poéticas dos séculos anteriores. Esses levantamentos resultaram na
publicação de parnasos, coletâneas de poesias que pretendiam ser representativas de
uma herança cultural. Em alguns países, dadas as condições locais, os parnasos
assumiram apenas a forma de coletâneas de poesias publicadas em periódicos; na maior
parte deles, entretanto, essas antologias surgiram sob a forma de livros. No caso do
Brasil, houve diversas obras desse gênero. A primeira delas foi o Parnaso Brasileiro,
de Januário da Cunha Barbosa, publicado em oito cadernos de cerca de 64 páginas,
entre 1829 e 1832. Posteriormente esses oito cadernos foram enfeixados nos dois
vol umes que passaram à história literária. O caráter ambíguo desta obra, que apresenta
características, ao mesmo tempo, de periódico e de obra avulsa, ou seja, de livro, será
discutido.
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MIRANDA, Luciana Lilian de. A Modernização do campo: crédito rural e reforma
agrária nos jornais de Uberlândia, MG, 1972-1977. Este trabalho objetiva analisar o
processo de implementação, desenvolvimento e crise da política de crédito rural na
região do Triângulo Mineiro, nos anos de 1972-1977, articulando essa temática com a
discussão travada em torno da reforma agrária, no período. As fontes documentais
utilizadas nessa pesquisa são dois jomais de Uberlândia: "Tribuna de Minas" e "Correio
de Uberlândia". No início dos anos 60, havia um debate acerca da proposta de reforma
agrária, reivindicada por alguns setores da sociedade e, ao mesmo tempo, outros
segmentos mais conservadores defendiam a implantação de um projeto de modernização
do campo. Reestruturar o setor agrário representava uma prioridade para o êxito da
modernização do conjunto da economia brasileira. A partir do golpe de 1964 e, com a
institucionalização do crédito agrícola em 1965, promoveu-se a introdução de novas
tecnologias no agro nacional, visando, sobretudo, o aumento da produção e da
produtividade. A política creditícia foi o principal combustível do projeto modernizador,
pois destinou-se um grande volume de verbas para o financiamento das atividades
rurais. O aumento dos investimentos voltados para o crédito intensificou-se desde
1967, mantendo-se constante até 75 e decaindo a partir de 76. Deve-se enfatizar que o
crescimento foi negativo apenas no final da década de 70. Essas questões são destacadas
pelos jornais pesquisados, ou seja, o processo de expansão e a crise do crédito rural
desde 1976 e, principalmente, 1977 são enfatizadas por uma série de matérias. No ano
de 77, retoma-se a discussão sobre a necessidade da reforma agrária, evitada durante o
período analisado.
MIRANDA, Tiago Reis. A casa e os trastes de SouthAudley Street(l747-1749). Em
meados da década de 1740, Sebastião José de Carvalho e Mello, enviado português
junto à corte de Saint James, deixou o seu posto de serviço. Suas funções na Inglaterra
foram deixadas a cargo do secretário particular Francisco Caetano de Castro, que durante
algum tempo também se incumbiu da supervisão da mudança de todo o recheio da
enviatura londrina para um outro edifício - em Grosvenor State - da aquisição de
novos apetrechos domésticos e do contrato de acabamentos de última hora. Passados
três anos, o governo de Lisboa decidiu reformular a sua equipe de ministros nas cortes
estrangeiras, remetendo para Londres o letrado António Freire de Andrade
Encerrabodes. Boa parte das despesas com as compras e com as obras efetuadas no
edifício de Grovesnor State haviam ocorrido ainda por conta do futuro Marquês de
Pombal. Ao chegar a Londres, o novo Ministro se viu envolvido numa longa e
complicada negociação com o secretário Caetano de Castro, tendo por fim diminuir os
prejuízos financeiros do amo. Ficaram patentes dois modos diversos de encarar os
limites do "público" e do "privado" nos espaços de afirmação da Coroa e no próprio
exercício do "direito das gentes". O compromisso acertado evitou um conflito, mas
destruiu a confiança entre os colegas, prejudicando a carreira de ao menos um deles e
os interesses do soberano. (MR)

545

MIRANDA, Wander Melo. Comparativismo literário, pluralidade republicana e valor
cultural. Estudos recentes, no campo dos discursos minoritários tem desempenhado
papel significativo no tocante ao desenvolvimento de teorias e métodos comparatistas,
assinalando a existência de fronteiras internas que demarcam o espaço heterogêneo da
identidade a ser compartilhada. Não se trata de inverter o eixo da discriminação,
instalando o excluído ou marginalizado no centro. A emergência dos discursos
minoritários resulta num movimento dual de alargamento e estreitamento de fronteiras
culturais, tendo em vista os "territórios"a serem cedidos ou conquistados no âmbito
das diferenças sociais e das lutas políticas.
MISKULlN, Silvia Cezar. (Mestranda - USP). Os limites do autobiográfico e do
literário na obra de Virgilio Piíiera. Escritor cubano, Virgilio Pifiera elaborou diversas
obras com temas autobiográficos. A análise de sua autobiografia "La vida tal cual",
publicada durante sua vida em 1961, no suplemento cultural Lunes do jornal Revolución
é o objeto desta comunicação, tratando de estabelecer as fronteiras entre os elementos
biográficos e os aspectos literários e ficcionais que fazem parte desta obra. O estudo
de sua autobiografia publicada postumamente em 1990, na revista espanholaEI Público
também revela importantes questões, até então inéditas, que são fundamentais na
compreensão da vida e obra de Virgilio Pifiera.
MOISÉS, Márcia. (USP) Vida material e espaço doméstico no códice Costa Matoso.
A presente comunicação tem o objetivo de analisar alguns aspectos da cultura material
no âmbito do ambiente doméstico a partir de dois documentos integrantes do códice
Costa Matoso. A maior parte das informações que temos sobre o assunto, e que revelam
a intensa interação cultural entre índios e europeus, é fornecida por inventários e
testamentos. Sem negar seu imenso significado , pretendo discutir os dois documentos
em questão apontando-os como fontes essenciais para o estudo e compreensão da
cultura material na América portuguesa.
MOLINA, Ana Heloísa (UEL) O Descobrimento do Brasil em imagens e seu ensino
: fronteiras do olhar.
A imagem recortada do descobrimento do Brasil via
quadros, como: "Descobrimento do Brasil" de Aurélio de Figueiredo, "Desembarque
de Cabral em Porto Seguro" e "Índios a bordo da nau capitânia de Cabral" ambos de
Oscar Pereira da Silva e "A Primeira Missa no Brasil" de Victor Meirelles, reproduzidas
em livros didáticos ou outros meios de ensino, constróem um ou vários olhares a fim
de apreender um signo daquele lugar e momento para se criar uma relação com ele.
Tais pinturas com vocações documentárias proporcionam leituras múltiplas de seus
elementos e, ao mesmo tempo, conectam e cristalizam determinadas idéias, sejam no
tocante à Nação ou ao encontro de duas culturas e imaginários.
Como
o
ensino de História referente a este período e sua disposição em imagens via livros
didáticos estão sendo veiculados e a idéia e a imagem de Brasil proporcionadas são as
preocupações desta comunicação.
MOLINA, Ana Heloísa. (UEL) O ensino de História e a literatura shakesperiana:
possibilidades. Esta comunicação pretende abordar algumas possibilidades da utilização
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de obras de William Shakespeare no ensino de História para 2° grau, discutindo
conceitos como "modernidade" (MacBeth), "comércio colonial"( ateIo), "poder e
política"( Hamlet), dentro do tema "Renascimento", como também, refletir a
universalidade de tais obras e seu retrato das paixões humanas.
MOLINA, Sandra Rita. (UNICAMP) Na dança dos altares: a Ordem do Carmo e a
Irmandade da Boa Mone entre o poder a sobrevivência - Rio de Janeiro no século
XIX. No início do século XIX, a Província Carmelita Fluminense procurou recuperar
um cotidiano de autonomia após um longo período de intervenção das autoridades
portuguesas entre os anos de 1785 e 1800. A Província havia herdado, no entanto,
inúmeros problemas que dificultavam sua adaptação às novas exigências do Estado
Secular e da sociedade leiga brasileira. Como prova disto, entre os anos de 1814 e
1827, ocorreu uma disputa de dimensão notável em um dos conventos da Ordem, na
Ilha Grande no Rio de Janeiro. Esta casa passou a viver uma relação conflituosa com
a irmandade da Boa Morte da Vila de Angra dos Reis. A gota d'água teria sido o
descaso dos carmelitas ao transferir a imagem da patrona da confraria, do altar
tradicional para a sacristia da igreja. Longe de representar uma simples questão de
troca de altares, este caso evidenciou uma disputa político-religiosa entre as ordens
terceira e primeira pelos espaços de poder na sociedade local.
MOLINARI, Carla Maria de Mendonça. (UFRJ ) Anjiroo: o primeiro japonês a
tornar-se cristão. O caso de Anjiroo, primeiro japonês convertido ao cristianismo é,
no mínimo, curioso. Não apenas o personagem em si, como também as circunstâncias
que envolveram sua conversão. A partir de uma perspectiva da história cultural e através
da análise de uma carta escrita pelo próprio Anjiroo (ou Yajiroo), pretendemos analisar
como este japonês viu sua própria conversão. Tal carta foi escrita em 29 de novembro
de 1548, ainda em Goa, a Inácio de Loyola, fundador da Cia. de Jesus, relatando como
Anjiroo veio a tornar-se "Paulo de Santa Fé". Nosso objetivo é traçar a trajetória desta
transformação em "Paulo de Santa Fé", a partir desta carta, e dos relatos de Francisco
Xavier - principal responsável por esta conversão - e do português Fernão Mendes
Pinto, que em sua Peregrinação também revelou alguns elementos que nos ajudam a
compor a representação de um Anjiroo converso.
MOLINARI, Carla Maria de Mendonça. (UFRJ) Abalos na fé cristã: atos de
apostasia no Japão. As missões cristãs no Japão - fossem elas jesuítas, franciscanas,
dominicanas ou augustinianas - sempre procuraram exaltar seus sucessos, ou ainda,
transformar seus fracassos em sucessos. Os padres e irmãos destas ordens eram
enfocados como heróis que lutaram contra todas as adversidades em nome de Deus,
verdadeiros mártires da fé cristã. Nossas fontes, porém, nos levam a questionar esta
representação, uma vez que durante a perseguição empreendida pelas autoridades
japonesas contra os cristãos na primeira metade do século XVII, não foram apenas os
japoneses convertidos ao cristianismo que "optaram por rever" sua escolha religiosa.
Vários foram os padres e irmãos europeus que renegaram, sob tortura, sua fé no Deus
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cristão. São padres e irmãos portugueses, italianos e espanhóis. Curiosamente, porém,
não há relatos de apostasia entre os frades das ordens mendicantes, mesmo sob tortura.
Desta forma, surgem algumas questões interessantes: Quais as conseqüências destes
atos de apostasia e como eram vistos os apóstatas por seus ex-companheiros de fé?
Podia-se voltar à fé cristã? O que acontecia a estes europeus após tomarem-se apóstatas?
E quanto ao padre português Cristóvão Ferreira, que, ao tomar-se apóstata em 1633,
adotou o nome Chuan, tendo vivido no Japão até 1652?
MOLINARI, Carla Maria de Mendonça. (UFRJ) Mártires cristãos no Japão. O
Edital do Banimento de Missionários, de 1587, marcou um momento de mudança na
política japonesa com relação à presença de missionários cristãos no Japão, dando
inÍCio a uma série de outros editais mais rigorosos e a um período de martírios de
cristãos. Mesmo com estes editais, os missionários continuavam a aportar no
arquipélago japonês. No inÍCio do século XVII, durante o shogunato de Tokugawa
Iyeyasu, houve alguma trégua, porém com objetivos comerciais. No entanto, a clara
rivalidade entre portugueses e espanhóis e entre europeus católicos e protestantes no
espaço japonês não ajudava à causa cristã. Assim, em 1614, um novo edital rompeu
esta trégua, levando à destruição de várias igrejas, à deportação de missionários e à
obrigatoriedade de renegação da fé cristã por parte dos japoneses convertidos caso
estes quisessem continuar a viver no Japão. Os cristãos japoneses eram submetidos ao
fiume (placas com imagens de Jesus ou de Maria que deveriam ser pisadas como prova
de rejeição à fé cristã) e precisavam conviver com "caçadores de recompensas". Por
fim, em 1616 surgiu o primeiro edital a condenar à morte os seguidores do cristianismo.
Este processo culminou no Grande Martírio de Nagasaki, em 1622, e na Rebelião de
Shimabara (1637-38).
MOLINARI, Lilian Padilha. Guia do acervo da Fundação Patrimônio Histórico da
Energia de São Paulo. A comunicação traça um panorama das fontes custodiadas pela
FPHESP, resultantes da reunião dos acervos que pertenceram à ELETROPAULO, à
COMGÁS e à CESP. Este panorama é uma síntese do Guia Geral do Acervo. Será
abordada a metodologia adotada para a elaboração deste instrumento de pesquisa, que
reuniu conhecimentos especializados na área de Arquivística e uma ampla pesquisa
histórica referente às empresas e aos indivíduos que deram origem aos cerca de 35
diferentes fundos documentais atualmente existentes no acervo. Esta pesquisa, que
desvenda a dinâmica da formação dos grandes grupos empresariais do setor energético
que atuaram no Estado de São Paulo, é imprescindível para a identificação dos diferentes
conjuntos orgânicos de documentos que correspondem às maiores unidades de
organização do acervo. Serão fornecidas, ainda, informações referentes às principais
características dos documentos encontrados no acervo, às temáticas e às linhas de
pesquisa que potencialmente podem ser desenvolvidas com base nesta documentação.
MONNERAT, Simone Gomes. Bater e matar fIO cotidiano Uberlandense: análise
dos discursosjurídicos-1960/1980. Neste estudo analisamos os processos-crime da
cidade de UberIândia no período de 1960 a 1980, anos marcados por um grande
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desenvolvimento econômico e demográfico como também pela violência e o crime.
Nosso objetivo é desconstruir os discursos de ordem que perpassam a sociedade. Nesse
sentido, o crime pode ser visto como desvio ou como parte inerente à sociedade
capitalista, estando na mira do nosso foco, os papéis desempenhados pelos personagens
da peça jurídica: juízes, promotores, advogados de defesa, oficiais de justiça, réus,
vítimas, jurados, testemunhas, peritos médicos; que encenam uma trama e um drama
do cotidiano uberlandense. Privilegiamos, portanto, dois tipos específicos de crimes
por serem os de maior incidência nesse momento, são eles os de homicídios e de
lesões corporais. Como contraponto à esta pesquisa dos processos-crime temos por
fonte artigos de imprensa local.
MONTA LVÃO, Claudia Soares de Azevedo. O Museu Imperial e a escrita da história
do Império. Esta comunicação objetiva abordar a relação entre história e memória a
partir do estudo do Museu Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro, uma instituição
criada em 1940 pelo governo federal juntamente com outras instituições históricas no
contexto da política cultural do Estado Novo, que tinha como uma das suas principais
vertentes a recuperação do passado histórico da nação brasileira. A partir deste aspecto
objetivamos problematizar o projeto de escrita da história do Império preconizado na
especificidade daquele momento histórico e, por fim, nosso estudo objetiva contribuir
para a interpretação da formação de uma cultura histórica no Brasil.
MONTALV ÃO, Sérgio de Sousa. Tradição e ruptura: Caio Prado Júnior e a
historiografia brasileira no século xx. A inserção de Caio Prado Júnior na historiografia
brasileira é vista como parte de um momento de renovação do pensamento social
iniciado no Brasil nos anos 30; especialmente quando se pensa a introdução do método
do materialismo histórico como fator de ruptura com a forma predominante de escrita
da história. A presente comunicação procura repensar esta condição em que se coloca
a obra de Caio Prado Júnior, tomando como referência o livro escrito em 1942, Formação
do Brasil Contemporâneo, afim de apresentar os possíveis pontos em que o seu texto
se enquadra na tradição desta historiografia, especialmente no seu quadrante realista
expresso na obra de Capistrano de Abreu.
MONTEIRO, Denise Mattos. A Lei de Terras de 1850 e as especificidades regionais:
a questão fundiária no Rio Grande do Norte (1850-1930). Na história da política
fundiária no Brasil, a Lei de Terras de 1850 constitui um marco. Apesar de sua
importância para a própria história econômica e social do país, na medida em que
recriou o monopólio da terra, a Lei de 1850 - sua aplicação e suas implicações - tem
sido pouco estudada pelos historiadores. Numa etapa em que a questão agrária retoma
seu espaço na cena brasileira, fruto de uma pressão originada e exercida nos e pelos
trabalhadores do campo, urge que a pesquisa histórica no país lance seu olhar sobre o
processo desencadeado por essa Lei, especialmente sob o ângulo das especificidades
regionais. Na maioria dos estudos publicados, observa-se uma preocupação com o
significado histórico mais amplo da Lei de 1850 e/ou com a relação existente entre
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sua promulgação e as necessidades colocadas pela expansão da área cafeeira no Sudeste
do país. O objetivo de nossa pesquisa é averiguar a evolução da questão fundiária
num dos estados da região Nordeste - o Rio Grande do Norte - a partir da Lei de Terras
de 1850, de forma a contribuir para uma maior compreensão das origens históricas da
estrutura agrária brasileira.
MONTEIRO, Fábio Henrique L. de C. O DOPS e a imprensa na era de Vargas: O
discurso estatal e a prática policial em Pernambuco, 1935 a 1937. O objetivo da
pesquisa é a sistematização e análise de documentos do DOPS-PE e da imprensa
pernambucana:Diario de Pernambuco e Folha do Povo. Foram selecionadas noticias
relacionadas ao coletivo que representava a resistência na era Vargas em Pernambuco.
A sistematização de várias noticias durante os dois anos definidos na pesquisa, fase
em que a imprensa não era tão controlada como o seria posteriormente no Estado
Novo, possibilitou perceber a criação da imgem do comunista e o controle realizado
na vida dos que representavam alguma resistência ao governo. A sistematização dos
seguintes prontuários: 1) Sindicatos dos sapateiros; 2) Federação das Classes
Trabalhadoras de Pernambuco (F.C.T.P.); 3) Célula Comunista do bairro de Camaragibe;
4) Fábrica de Tecidos da Torre; 5) Socorro Vermelho; 6)"Biografias Diversas" de
menbros do partido e 7) Partido Comunista, possibilitou perceber o controle realizado
na vida dos que representavam alguma resistência ao governo. A análise dos
prontuários acima citados demonstrou que os membros ou simpatizantes do PC eram
acusados de responsáveis de todos os males sociais e seus líderes eram acusados de
anti patriotas.
MONTEIRO, John M. (UNICAMP) A memória dos aldeamentos paulistas. A partir
da Segunda metade do século XVIII, vários memorialistas e estadistas de São Paulo se
debruçaram sobre a questão dos aldeamentos indígenas, produzindo extensos relatos
retrospectivos visando subsidiar as discussões em torno da política indigenista na
capitania e, posteriormente, na província. Ao mesmo tempo, porém, estes textos também
proporcionaram marcos significativos na construção de uma história paulista, ao
tematizar a importância da presença indígena, o papel da mestiçagem e, sobretudo, as
características do sertanismo nos primeiros séculos da história colonial. Enfocando
particularmente as "Memórias" de José Arouche de Toledo Rendon e José Joaquim
Machado de Oli veira, o que se pretende nesta comunicação é sublinhar como a história
dos aldeamentos se articula com um discurso sobre a identidade paulista.
MONTEIRO, Luiza Pereira. (UFGO) Violência na escola: uma linguagem que
precisa ser interpretada. A vinculação educação e violência remete-nos a pensar, mais
especificamente, as interações ocorridas no espaço escolar, familiar e as relações entre
escola-comunidade. A violência é um fenômeno relacional, presente na cultura e na
ideologia da sociedade brasileira. Na escola ela se apresenta sob duas perspectivas:
como violência externa, praticada contra a mesma e como violência interna, que se
manifesta nas relações adulto / criança e adolescente (alunos) e nas relações dos alunos
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entre si. Pesquisas realizadas sobre violência urbana e escola, por Cardia (1997),
Assis (1991) e Peralva (1997) apontam a violência praticada contra as escolas e dentro
da própria escola, como uma manifestação da violência fatal presente no bairro e na
família, por um lado, e, por outro lado, como uma forma de contestação dos alunos
contra os diferentes tipos de julgamentos exercidos pela escola. A combinação da
violência desses dois espaços exerce efeitos negativos sobre o desempenho acadêmico
das crianças e adolescentes, que estão expostas a essas circunstâncias, como por
exemplo, à sua capacidade de adaptação a normas e disciplina, dificuldades de leituras
e compreensão de textos, menor capacidade de atenção, de concentração em tarefas e
de elaboração de críticas. Essas crianças se distinguem pela apatia, desinteresse pelas
normas, tem mais problemas disciplinares, levam mais suspensões, apresentam uma
história de repetência, têem uma auto-estima baixa e obtêem o pior desempenho escolar,
segundo as autoras.
MONTEIRO, Rodrigo Bentes. (USP) A Rochela do Brasil. A comunicação tem como
objeto de estudo aquela que ficou conhecida como a primeira revolta desafiadora do
poder monárquico português na América. A aclamação de Amador Bueno da Ribeira
em 1641, outrora exaltada na historiografia tradicional de São Paulo e do Brasil como
exemplo de lealdade à nova dinastia brigantina, foi no entanto negligenciada em estudos
mais recentes, talvez pelo fato de sua história ter sido construída com base em
insuficientes documentos. No entanto, acreditamos que este episódio possa ser
recuperado, não no sentido de sua veracidade histórica, mas como representativo de
uma situação regional constituída pelo planalto paulista, em relação a um conjunto
mais amplo de fatores. Desta forma, será preciso associar a história desta aclamação à
vida social e econômica na capitania de São Vicente, às relações dos vassalos desta
conquista ultramarina com os poderes exercidos pelos jesuítas e pelos governantes,
bem como ao posicionamento desta região no conjunto do império português. Deste
modo poderemos conceber o evento em questão como historicamente possível. Pois a
aclamação de Amador Bueno apresenta uma intrigante coerência com determinado
momento histórico vivido pela dinastia brigantina quando de sua ascensão ao trono de
Portugal. Esta situação - caracterizada pela fragilidade política - seria refletida nos
vínculos desta renovada realeza lusitana com seus vassalos, no Reino e no ultramar
americano.
MONTEIRO, Vara Nogueira. O mundo dos excluídos: o cotidiano de pacientes de
hanseníase dentro dos asilos-colonia. No final dos anos vinte o governo do Estado de
São Paulo adotou como política profilática de combate à hanseníase, o isolamento de
todas as pessoas diagnosticadas como portadoras desse mal. Essa política de saúde,
apesar de não representar a totalidade do pensamento médico paulista da época, e de
se contrapor às indicações internacionais foi mantida até 1967. Dessa forma, milhares
de pessoas foram compulsóriamente enviadas para locais especiais de internação: os
asilos-colonia. Esse trabalho estuda os mecanismos de controle implantados pelo Estado
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que permitiram, além de selecionar e excluir pessoas do todo social, normatizar,
controlar e vigiar cada ato da vida dessas pessoas ao longo de décadas de isolamento.
Analisaremos como que, em nome do chamado "bem comum," o Estado arrogou-se o
direto de um controle absoluto que ultrapassava até mesmo o limite da própria pessoa
a ele submetida. A análise dessa prática permite que se verifique como foi possível a
implementação de medidas que, apesar de contrariar os preceitos legais estabelecidos,
conseguiram se impor contando se não com o consentimento tácito da sociedade, pelo
menos com a ausência de uma oposição que lhes toldasse a prática. Para a realização
desse estudo, além da bibliografia específica, foram analisadas: a legislação e normas
sobre a matéria, prontuários de doentes, correspondências e realizadas entrevistas.
MORAES, Cristina de Cássia Pereira. (UFGO e Universidade Nova de LisboaPortugal) Contratos imediatos de terceiro grau: a arrematação dos dízimos reaes nos
Goyazes so século XVIII. Na Capitania de Goiás até 1757, os contratos de arrematação
dos dízimos reais eram feitos no Paço de Sua Majestade, onde o Conselho Ultramarino
se reunia para deliberar juntamente com o Procurador da Fazenda, o Desembargador e
o Contratador, as condições necessárias para o dito contrato. Através de edital,
deliberava-se a rematação pelo menor preço proposto pelos presentes com seus devidos
fiadores. Por três anos, o arrematante pagaria cento e trinta mil cruzados livres para a
Fazenda real, em dinheiro ou ouro quintado, pagos de três em três meses a partir do
segundo ano do contrato. Em todas as Capitanias brasileiras, o dízimo era a base de
sustentação do governo usado para os gastos com o padroado e correspondia à décima
parte da produção agrícola. Apesar de ser um imposto eclesiástico, era arrematado por
um homem nobre português, que teria o direito de nomear Meirinhos com os respectivos
escrivães, para o processo de cobrança. Segundo a historiografia de Goiás, a cobrança
do dízimo foi responsável pela escassez constante de alimentos no período da mineração
e pela violência dos "dizimeiros" que recolhiam os impostos dos agricultores. Nosso
objetivo nessa comunicação é apresentar novas abordagens sobre o tema, analisando
sua importância econômico-religiosa para o controle da região mineradora pela
Metrópole.
MORAES, Laura do Nascimento. (UFSC) O "Charlatão" como "doença" na
higienização da cidade. Com o processo de urbanização em Desterro/Florianópolis, a
medicina científica (em imanência com a elite) passa a exercer o cargo de orientadora
e propulsora da saúde da cidade, desqualificando as práticas de cura até então existentes.
No referido processo e toda a série de "intervenções" que lhes são pertinentes:
(interferência na cidade considerada doente, penetração nos espaços insalubres, nos
hábitos "desregrados", coloniais e "incivilizados", moralizaçào dos costumes e
normalização das condutas), passa a se intervir também nas práticas de cura alternativas,
as quais vão ser vistas como um mal. Estas práticas, assim como a "sujeira",o pobre, a
prostituta, o louco, o doente e outros, vão ser convidadas a se retirarem do centro da
cidade.
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MORAES, Laura do Nascimento. (UFSC) O "Charlatão", 110 "Panópticum" dos
Médicos. Uma das preocupações da política médico-sanitária que se percebeu em
Desterro-Florianópolis, foi o combate ao "charlatanismo". Abordagens historiagráficas
nos apontam para o fato de que: a grande ofensiva da medicina social no país, teria
sido acompanhada pelo ataque ostensivo do "charlatão". Este combate teria sido a
outra face do desenvolvimento do ensino médico. A figura do médico, legitimada pela
instituição das faculdades de medicina, é quem teria introduzido o correlato hostil do
"charlatão". Sabe-se que a medicina científica, considera os pressupostos médicos
modernos, como revolucionários, exatos e certos. Mas ... teria a medicina moderna, se
desvinculado totalmente do chamado conhecimento comum, em DesterrolFlorianópolis,
no Brasil, no mundo? Como pergunta Le Goff, "mesmo hoje, será fácil estabelecer a
fronteira"?
MORAES, Maria Célia Marcondes de. (UFSC) Agenda Pós-Moderna, discurso da
história: algumas questões de teoria e método.
Essa comunicação tem por tema
a discussão dos problemas envolvidos na auto-reflexão filosófico-metodológica da
História, sob o impacto do movimento crítico contemporâneo e o severo questionamento
que hoje assalta a chamada racionalidade ilustrada e as teorias e os saberes que ela
referenciava. Como este discurso é inspirado e influenciado por teorias, formulações e
perspectivas sintetizadas no campo filosófico contemporâneo, não há como não referilo à Filosofia. Neste caso particular, estamos admitindo que as correntes filosóficas
mais significativas são, por um lado, o realismo crítico e, por outro, o pós-estruturalismo
e o neopragmatismo. Compreendemos as duas últimas como um desfecho previsível
do que chamamos de desventuras da epistemologia que, grosso modo, tem início com
a crítica de Popper ao positivismo lógico. O trabalho, nesse sentido, propõe-se a
apresentar as respostas que essas diferentes correntes oferecem para os problemas da
racionalidade e a identificar de que forma o discurso da História responde a essas
influências: em primeiro lugar, as questões postas pelo chamado linguistic turn ou
"desafio semiótico" - sua negação da ontologia e sua afirmação da realidade como um
constructo ou resultado de um sistema particular de linguagem - e, em segundo, pelo
embate realismo/anti-realismo. Assim procuramos diagnosticar e discutir os desafios
postos pelo linguistic turn e seus impactos sobre os modos tradicionais de interpretação,
na Filosofia e na História, e as formas pelas quais os pontos básicos de sustentação e a
própria inteligibilidade dessas ciências foram colocadas em cheque.
MORAES, Pedro Rodolfo Bodê de. (UFPR/IUPERJ) Identidade, conflito e
estigmatização em instituições prisionais. Pretendemos nesta comunicação apresentar
algumas questões relativas à construção da identidade de agentes penitenciários
enquanto grupo social e profissional. Processo que parece possuir diferenças
significativas se comparadas a outras categorias profissionais e que aparentemente
tem suas origens em um processo de "coabitação forçada" com os detentos, e expressa,
por exemplo, nesta fala de um agente penitenciário: "pra cada ano que trabalho 'puxo'
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três meses de pena". Tratar-se-ia não de um processo de solidariedade "natural", mas
de agregação através de coerção. Por outro lado, a familiarização vivida pelos agentes
penitenciários lhes indicaria, primordialmente, a necessidade de manter-se
permanentemente em alerta, desconfiados de quase tudo e atormentados até pelo silêncio
e calmarias. Quais seriam as conseqüências de tal quadro para o indivíduo e para
grupo são algumas das questões que trataremos.
MOREIRA, Cleomar de Oliveira. Dinâmica Goiânia, outros 'heróis .Intencionado
em perceber o processo de racionalização das esferas sociais goianas, retratei o processo
de desenvolvimento e dinamização do Estado, entre 1947 à 1964, a partir da ação do
Executivo, particularmente abordando os governos de Jerônimo Coimbra Bueno (19471950), José Ludovico (1954-1957 e José Feliciano Ferreira (1958-1960). Com base na
historiografia goiana, nota-se inúmeras produções científicas referentes aso governos
de Pedro Ludovico de Almeida (1930-1945 e 1951-1957) e de Mauro Borges Teixeira
(1960-1964), agentes políticos heroificados em Goiás. Quase nada foi produzido sobre
os governadores intermediários, sujeitos que ficaram à margem do processo analítico.
Intuído em demonstrar tentativas de adesão à modernidade numa das periferias
brasileiras (Goiás, retrato preocupações, projetos e aplicativos voltados para a
implementação do sistema goiano, na busca do processo de uma possível modernização
no Estado.
MOREIRA, Cleumar de Oliveira. Dominação no processo de dinamização em Goiás.
Tentando perceber o processo de racionalização das esferas sociais goianas, abordo os
três tipos puros de dominação, desenvolvidos por Max Weber, tentando adequa-los ao
sistema político em Goiás. Relatando sobre o processo de desenvolvimento e
dinamização no Estado, surgem embates ideológicos que sustentam extremos como,
"Arcaico e modernos", discussões estas que perpassam pelos setores sócio-econômicos
e políticos. É nesta última esfera que realiza-se a análise de debate, com a finalidade de
reordenar um novo campo de discussões sobre a modernização em Goiás.
MOREIRA, Gleidson de Oliveira. (UFG) As imagens de Goiânia. Pretendemos a
partir de abordagens sobre a família goiana, sistematizar o processo de manutenção
de poder via estratégicas que viabilizaram o entendimento sobre a permanência e
durabilidade de determinados grupos familiocráticos no interior de Goiás. Tratando
em específico de uma família de origem italiana imigrada para Inhumas no início do
século XX, os Balestra nos serviram de referência quando conseguiram, mantendo o
grupo coeso, sobreviver a uma realidade totalmente adversa à sua, acumulando ao
longo do tempo, um capital simbólico, econômico e político resultantes de rearranjos
com os poderes local e sociabilidade e representação presentes na família.
MOREIRA, Gleidson de Oliveira. Família na historiografia. O objetivo desta
comunicação é abordar historiograficamente o termo família. Lembrada como
instituição que moldou os padrões de colonização, que ditou normas de conduta e de
relações sociais regionalizadas, o estudo do termo família, justificou em seu perfil de
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brasilidade, a pluralidade de imagens que mesclaram modelos, conceitos e estruturas,
esboçando comportamentos em seus múltiplos valores morais, culturais e, sobretudo,
delineando novas revisões historiográficas do termo.
MOREIRA, Maria Beatriz de Araujo. Os meios de comunicação nas eleições de
1982 no Rio de Janeiro. A eleição para governador, realizada em 1982, foi marcada,
no Rio de Janeiro, por acirrada disputa entre os vários candidatos que participavam do
pleito. Debates na mídia e comícios em praça pública foram constantes nesta eleição.
No entanto, o embate não restringiu a mídia a seu aspecto de veiculadora de informações.
Os meios de comunicação atuaram nas eleições como veículos e como formuladores
de propostas, explícitas ou não, para a política do Estado do Rio de Janeiro. Sua
interferência no processo político culminou com a associação de parte dos meios de
comunicação à tentativa de fraude na apuração e contabilização dos votos, conhecido
como o escândalo da PROCONSULT. A possibilidade de tal interferência foi
decorrência, dentre outras razões, da capacidade que a mídia tem de criar uma
virtualidade que se apresenta como verdade. A questão da fronteira entre verdade e
ficção, neste caso, pauta as considerações sobre as notícias veiculadas pela mídia,
quando das disputas eleitorais de 1982.
MOREIRA, Maria de Fátima Salum. "O segredo de nossa felicidade": amor e
casamento no discurso católico. Nesta comunicação pretendo discutir o modo como a
temática do casamento foi associado aos conceitos de amor, de liberdade e de felicidade
nos discursos católicos do começo deste século. Tomando como alvo de suas críticas
os reordenamentos nas sensibilidades e nos modos de sociabilidade de homens e
mulheres que experimentavam os novos modos de viver urbanos, os católicos se
propuseram a orientar e a formar os códigos de subjetividade amorosa e relacional dos
cônjuges e futuros cônjuges. Apesar desse discurso ser permeado pelo caráter da
transcendência e da fé, ele pode ser retraduzido em relação aos seus aspectos temporais
e históricos.
MOREIRA, Marli Merker. (UNISINOS) Relatos de viagens na expansão de
fronteiras européias na Região Platina: o olhar imperialista de Geo.ffroy Daireux._A
comunicação aborda um exemplo de relato de viagem dentro do paradigma da
sistematização da natureza iniciado por Linnaeux no século XVIII. Geoffroy Daireux,
com seus olhos imperialistas, apresenta os resultados de sua viagem ao sul da América
do Sul, sob a perspectiva de caçador europeu que descreve aos seus leitores os animais
existentes na região. Enfocam-se, também, as representações do cotidiano, não só dos
caçadores, mas principalmente dos habitantes "nativos" no seu contexto histórico,
geográfico e sócio-cultural.
MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. O "Cancro Horrendo e Contaminador": as
primeiras sociedades emancipacionistas do Rio Grande do Sul. O trabalho pretende a
análise dos projetos das primeiras sociedades surgidas no Rio Grande do Sul, destinadas
a alforriar mulheres e crianças escravizadas. Os discursos destas sociedades não
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limitavam-se aos estatutos e artigos de jornal, mas também eram veiculados através de
produtos culturais como contos, poesias e peças teatrais. Verifica-se ai a teatralização
de um projeto de emancipação gradual, no qual surgem como imagens/símbolos
reincidentes anjos, crianças e mulheres, associados com idéias de regeneração, redenção
e dependência.
MOREIRA, Sandra Careli. (PPGH!UFRGS) Asfronteiras entre a fala da imprensa
porto-alegrense na segunda metade do século XIX e as práticas sociais em relação à
maternidade. Esse trabalho consiste no estudo sobre uma temática largamente enfatizada
pelos jornais de diferentes tendências ideológicas que circulavam na cidade de Porto
Alegre no período que se estende de 1850 a 1900: a maternidade. Sendo a segunda
mais veiculada expectativa associada à mulher casada, o dever da esposa de prover
filhos ao marido era apresentado, conforme a tendência discursiva do jornal, sob a
forma de afirmações que enfatizavam diferentes argumentos: os ligados à natureza, à
religião ou às expectativas socialmente convencionadas. Transgressões sociais e delitos
ligados ao "ser mãe" como o aborto, o infanticídio e o abandono da prole, eram nessa
perspectiva, duramente condenados pelos articulistas em seus textos ao longo do
período. Contudo pode-se perceber no discurso jurídico e nas falas populares elementos
que ora reforçam essa postura, ora apresentam alternativas a essas concepções sociais.
MOREIRA, Sandra Careli. O parceiro ideal; as variações de gênero na constituição
de estereótipos em Porto alegre na Segunda metade do século XIX. Em Porto Alegre,
na Segunda metade do século XIX, uma gama variada de expectativas sociais norteavam
a vida de homens e mulheres, fossem eles solteiros ou casados. Tais expectativas
mostravam-se importantes na medida em que se constituíam em elementos definidores
da existência ou não de virtude, dentre os quais a moral e o comportamento social
ganhavam destaque. Nessa perspectiva, a imprensa escrita porto-alegrense mostrou-se
um dos importantes instrumentos a divulgar um dado conjunto de parâmetros, bem
como a de coibir as transgressões socialmente visíveis. Contudo sua hegemonia
mostrava-se relativa, visto a existência de outras falas e práticas socialmente verificáveis,
que por vezes podiam ora confirmar as construções jornalísticas, ora apresentar
alternativas aos padrões divulgados.
MOREIRA, Vânia Maria Losada. Da morte do campesinato ao nascimento do MST
O artigo procura discutir alguns dos principais paradigmas que nortearam a defesa da
reforma agrária no Brasil, desde a década de 1950, quando se supunha ser a estrutura
fundiária baseada no latifúndio um entrave à industrialização e à modernização da
agricultura, até os anos 90, quando predominam os conceitos exclusão social e cidadania
no processo de reflexão e de justificação de políticas voltadas à distribuição de
terras. Visa ainda refletir sobre a formação e desenvolvimento do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, em uma conjuntura mundial cuja tendência indica o
declínio do campesinato como categoria social, salientando as mudanças na estrutura
organizacional do movimento e o impacto desse processo sobre o debate e as políticas
estatais de reforma agrária.
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MOREL, Marco. (UERJ) Escravidão e revolução no Brasil do século XIX: uma
mediação complexa. Os projetos de modernidade política, as idéias de Revolução e as
próprias características do liberalismo no Brasil do século XIX não tiveram apenas
como referência a Revolução Francesa e os modelos da cultura política européia, mas
foram também marcados pela rebelião de escravos em São Domigos que, deflagrada
em 1791, funcionou ao longo de décadas como significativo fator de mediação entre
um "tipo ideal" de transformação da sociedade e as relações inerentes a uma sociedade
escravista. À luz de recentes abordagens historiográficas o próprio movimento haitiano
não se reveste unicamente de traços triunfalistas, mas coloca desafios para se pensar as
relações entre Revolução e conflitos étnicos e nacionais, bem como a dificuldade dos
rebelados haitianos de forjarem modelos de sociedade no contexto pós-escravidão.
MOREL, Marco. (DERJ). Livraria e revolução nas prateleiras da Rua do Ouvidor:
o caso de Pierre Plancher nos anos 1820. O livreiro e editor francês Pierre Plancher
instala-se no Rio de Janeiro no início do Primeiro Reinado e seu estabelecimento
comercial desempenha um significativo papel político e cultural na formação de uma
esfera pública literária na capital da nação recém-independente. Uma análise quantitativa
do catálogo de sua livraria revela o tema predominante entre os títulos: Revolução. A
preocupação de registrar, explicar -e sobretudo exorcizar- a memória recente (e ainda
incandescente) da Revolução Francesa era uma das características centrais das elites
ao mesmo tempo políticas e culturais não só da Europa, mas também do Brasil. Criar
uma nação dentro dos moldes da modernidade política num período pós-revolucionário
colocava-se como desafio. Estudar os livros sob este ponto de vista permite compreender
como as "novas idéias" no Brasil pós-independente eram marcadas pela mediação da
produção cultural da época da Restauração monárquica.
MOREL, Marco. (UNI-RIO) Nas fronteiras do espaço público: teatro e política na
corte Imperial. A falta de lugares determinados para reuniões públicas e abertas na
Corte do Rio de Janeiro, ao longo do processo de independência e consolidação do
Império do Brasil, acabou transformando a sala do Teatro um espaço de manifestação
política. Ou seja, num lugar de sociabilidade criador de mais um entre os diferentes
níveis de espaços públicos. Sem ser um lugar de deliberação das autoridades, nem um
lugar pré-definido para encontros políticos, a sala de espetáculos foi se tornando um
canal da expressão de diferentes vontades coletivas. Muitas vezes indiferentes à peça
teatral representada, os espectadores podiam chamar mais atenção do que os atores no
palco. O público, pela força de suas vozes, gestos e palavras-de-ordem, tornava-se
ator político, sujeito histórico. A platéia transformava-se em um ponto de "lutas
simbólicas" durante o governo do príncipe Regente em 1821, passando pelo primeiro
Reinado até o fim das Regências em 1840. Mais aberta do que as reuniões a quatro
paredes das associações e mais restrita que as manifestações de rua, esta sala teatral
alargava e transformava as fronteiras dos espaços públicos na capital da nação que
consolidava sua independência.
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MOREL, Regina. (IFCSIUFRJ).A "Era Vargas" : Sindicalismo e relações de trabalho
no Brasil. É práticamente consensual que ao final dos anos 30 e início dos 40 - em
plena ditadura do Estado Novo - consolida-se no Brasil um modelo de relações de
trabalho e organização sindical de caráter corporati vista, cuja plasticidade e capacidade
de sobrevivência tem sido objeto de discussão por parte de diversos autores. O fim da
chamada "era Vargas" só se anuncia nestes tempos de consolidação democrática e
ajustamentos neo-liberais, e mesmo assim tem levado a políticas públicas ambivalente
assim como a respostas ambíguas por parte dos atores sociais. Este trabalho visa
discutir o caráter contraditório dessa estrutura corporativa de intermediação de
interesses que, se de um lado vinha controlar o sindicalismo, atribuindo ao Estado o
papel de cerne de negociação dos grupos organizados, por outro significou também
a abertura de canais de incorporação dos atores emergentes, contribuindo para a
formação de identidades coletivas, com reflexos que se prolongam até os dias de hoje.
MORENO, Patrícia Ferreira. Brasil em Transe: nacionalismo e revolução na
cinematografia de Glauber Rocha. A presente comunicação tem como objetivo
apresentar os resultados parciais da análise da cinematografia de Glauber Rocha tendo
em vista a sua concepção de nacionalismo e revolução. O foco principal da análise
recai sobre o estudo das formas de representação engendradas pela narrativa fílmica
adotada por Glauber, com o intuito de avaliar as relações do cinema com o embate
ideológico dos anos 60. Como corolário deste marco referencial tem-se: a discussão
do cinema como campo cultural marcado por tensões e disputas, a busca por historicizar
a vanguarda artística nos anos 60 e compreender as transformações da cultura brasileira,
no período em questão, a partir da perspectiva individual do artista.
MORETTIN, Eduardo Victorio. (UNIP). Cinema e história na perspectiva da
historiografia contemporânea. A obra de Marc Ferro foi um importante referencial
metodológico nos debates sobre a relação entre cinema e história. Desde os primeiros
artigos publicados nos anos 60 pela revista Annales até a edição do livro Film et
Histoire em 1984, Ferro procurou incorporar o filme como fonte histórica no trabalho
do historiador. Paralelamente, Pierre Sorlin apontou para outros caminhos de análise,
tendo em vista o exame acurado que fez do filme Outubro de Eisenstein. A presente
comunicação pretende traçar um panorama das principais reflexões sobre o tema,
abordando com maior ênfase os autores que nos anos 90 se debruçaram sobre a questão.
Primeiramente, apresentaremos os trabalhos que se inserem na tradição inaugurada
por Ferro e Sorlin, como Michele Lagny, François Garçon e Christian Delage. Por fim,
discutiremos as propostas surgidas dentro de um contexto histórico-cultural diverso,
como é o caso, principalmente, do norte-americano Robert Rosenstone.
MORETTIN, Eduardo Victorio. (UNIP). Cinema, história e artes plásticas: o tema
do Descobrimento do Brasil. Produção oficial de 1937, o filme O Descobrimento do
Brasil, de Humberto Mauro, pode ser tomado como um exemplo importante para se
discutir as fronteiras entre cinema, história e artes plásticas. Inserido dentro de uma

558

proposta de cinema educativo elaborada nos anos 20, Descobrimento contou com a
orientação de intelectuais importantes do período, como Afonso de Taunay, Edgar
Roquette-Pinto e Bernardino José de Souza. Além disto, o filme recorreu a uma série
de estratégias de autenticação de seu discurso. Por um lado, utilizou a carta de Pero
Vaz de Caminha como roteiro para abordar a chegada dos portugueses à região então
descoberta. Ao mesmo tempo, tomou como ponto de partida para a elaboração de
diversos planos os referenciais pictóricos existentes sobre o tema, como, entre outros,
o quadro A Primeira Missa do Brasil (1861), de Victor Meirelles. Estes referenciais
são incorporados ao filme como documentos, ganhando o mesmo estatuto do testemunho
do escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Entrevendo naquele momento fundador
as virtudes cívicas tidas como fundamentais para a celebração do Estado getulista, o
filme de Mauro catalisa os principais recursos disponíveis sobre o tema do
Descobrimento: a história, chão por onde se movem as personagens, e as artes plásticas,
delineador de seu cenário. Analisar a especificidade de seu discurso cinematográfico
permitirá estabelecer as relações entre estes três campos, a saber, o cinema, a
historiografia e a pintura.
MOTA, André. (Doutorando - USP). Intervenção sanitária e reação popular (São
Paulo na virada do século XX). O foco de análise desta comunicação são as posturas
erigidas pelas instituições de saúde pública e as práticas realizadas pelos seus agentes
interventores na sociedade urbana paulista na virada do século XX. Premida pelas
necessidades de mudanças velozes e radicais na reestruturação da nova ordenação
sócio-econômica que São Paulo vai desempenhando, é a saúde pública pilar fundamental
na concretização de novas maneiras de resignificar os espaços público e privado e da
conceituação de saúde e doença tanto no âmbito individual quanto social. Porém, nem
sempre essas investidas se davam de forma tranquila e sem obstáculos na sua
implementação, encontrando na própria população entraves que determinarão a presença
da força policial como agente fundamental na imposição das novas regras definidoras
da higienização dos espaços e dos corpos. É na experiência cotidiana que se revela os
limites de toda uma rede de instituições, poderes e pessoas que deixam escapar nas
entrelinhas de seus relatórios, cartas, artigos jornalísticos, etc. o choque que nasce
entre a erradicação de epidemias e endemias que engoliam a população e a significação
que vai ganhando durante o percurso de suas ações.
MOTA, Maria Aparecida Rezende. (UFRJ/IFCS/PROCULT). Romance e história
na geração de 70 brasileira e portuguesa: territórios discursivos,fronteiras e impasses.
Nas últimas décadas do século XIX, Brasil e Portugal presenciaram a agitação cultural
e política desencadeada por um número expressivo de intelectuais _ a Geração de 70
_, empenilados em entender e explicar seus países. A despeito, no entanto, do
comprometimento com o cientificismo (e com a crença na possibilidade de eliminação
das fronteiras epistemológicas entre o mundo natural e o mundo humano), fundamento,
não só das doutrinas progressistas, mas, também, dos modelos de escrita realista e
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naturalista (pelo que, poder-se-ia supor, também, a abolição das fronteiras entre o
discurso da ciência e o discurso da imaginação), adotados por esses intelectuais, sua
prática historiográfica e sua prática ficcional revelam o afloramento do imaginário
social, isto é, os afetos, os valores, as expectativas, as frustrações e os desejos que
constituíam simbolicamente a realidade do ser brasileiro e do ser português. Trata-se,
portanto, de interpretar tal produção literária como um lugar privilegiado para o estudo
da nação como construção simbólica, estratégia discursiva formadora de uma
"comunidade cognoscível" (Brasil, Portugal), para a qual, a Europa "civilizada" (França,
Inglaterra, Alemanha) constituía-se em parâmetro e necessidade.
MOTOKI, Sérgio Hiroaki. A implantação de núcleos coloniais de imigrantes
japoneses no Brasil: O caso do Núcleo Colonial Guatapará. A pesquisa busca analisar
o processo de implantação do Núcleo Colonial Guatapará, localizado na região nordeste
do estado de São Paulo, priorizando-se o enfoque político-econômico. O planejamento
da referida colônia foi realizado pela JAMIC- Imigração e colonização e sua ocupação
iniciou-se no ano de 1962 e findou-se no final desta mesma década quando o local
contava com aproximadamente 150 famílias. Podemos salientar a secção da Cooperativa
Agrícola de Cotia implantada no local como a principal arena de debates, visto que em
torno desta também gravitava boa parte da vida social do núcleo, sendo enfocados na
análise os conflitos existentes no interior do grupo, assim como as formas de legitimação
do poder e a relação que estes imigrantes tiveram com a comunidade local nos primeiros
anos de permanência no país. Na execução da pesquisa são utilizadas fontes orais,
manuscritas e impressas.
MOTT, Maria Lúcia de Barros. A enfermagem em São Paulo nas primeiras décadas
do século xx. Na comunicação serão analisadas as propostas para criação dos cursos
para formação de enfermeiros e enfermeiras em São Paulo - tais como o do Hospital
de Isolamento, o do Hospital Samaritano, o da Santa Casa de Misericórdia, o da
Maternidade de São Paulo e o da Cruz Vermelha - com destaque para o perfil de
profissional desejado, as oportunidades profissionais oferecidas segundo o gênero, e
as atribuições a serem desempenhadas.
MOTT, Maria Lúcia de Barros. A assistência ao parto em São Paulo (1900-1940).
O objeti vo da comunicação é analisar o perfil das parteiras diplomadas pela Escola de
Farmácia, Odontologia e Obstetrícia, e depois pela Escola de Parteiras da Maternidade
de São Paulo, e o de verificar sua importância na assistência ao parto, nas primeiras
décadas do século.
MOTT, Maria Lúcia de Barros. Uma médica em São Paulo na virada do século. O
objetivo da comunicação é analisar a participação da médica Marie Renotte em alguns
dos principais eventos ocorridos em São Paulo referentes à assistência ao parto e
médicos-hospitalares através da sua atuação como diretora interina da Maternidade de
São Paulo e como presidente da Cruz Vermelha.
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MOTTA, Márcia Maria Menendes. (UFF) Fronteiras em disputa: conflito e
delimitação territorial na segunda metade do século XIX. O termo fronteira tem sido
comumente utilizado ora para definir territorial mente os limites de um Estado, ora no
sentido proposto por Turner, ou seja, enquanto elemento importante na formação de
personalidade de um povo. Recentemente, José de Souza Martins rediscute o termo
fronteira, retomando os argumentos anteriormente trabalhados pelo autor - frente
pioneira e frente de expansão. Ao reconhecer que a situação de fronteira é uma situação
de conflito. Martins abre novas possibilidades de análise para o historiador, uma vez
que nos permite aprofundar o tema percebendo a fronteira para além da ocupação
territorial strictu sensu. Para o historiador do século XIX. É preciso ainda reconhecer
a existência de conflitos de terra nos "brasis"de outrora e mudar nossa percepção sobre
a apropriação territorial, vendo-a como parte de um processo, cujas relações sociais e
seus sujeitos estão em movimento, e não apenas como um resultado, enfatizando
somente a estrutura fundiária. O trabalho proposto analisa as disputas pela delimitação
territorial do antigo município de Paraíba do Sul, na Segunda metade do século XIX.
Trata-se de discutir como os limites das fazendas são o ponto de partida para se
compreender a questão da posse e da propriedade da terra e sua relação com a
delimitação da fronteira" enquanto espaço territorial e como espaço de conflito entre
agentes sociais.
MOTTA, Márcia Menendes. Conflitos de terra: historiografia e militancia. O presente
trabalho analisa a produção historiográfica brasileira acerca dos conflitos de terra no
Brasil do século XIX. Ele resgata, num primeiro momento, a maneira pela qual os
estudiosos procuraram explicar o universo rural do século XIX à luz das questões
relacionadas aos problemas advindos da concentração fundiária e do apelo de setores
de esquerda pela democratização do acesso à terra. Neste sentido, a abordagem
privilegia a produção das décadas de 40/70, dando especial destaque aos argumentos
de Caio Prado Júnior, Alberto Passos Guimarães e José de Souza Martins. Num segundo
momento, a análise revisita os conflitos de terra no Brasil do século XIX, com a base
nas contribuições advindas da Antropologia do Direito.
MOTTA, Marcia. (UFF) Conflito de Interpretações: posse e propriedade nos domínios
da fazenda São Bento em Maricá. Com base na documentação produzida sobre as
disputas pela terra da região, em particular a disputa, na década de setenta, envolvendo
os pescadores da Praia de Zacarias e os pretensos proprietários da antiga fazenda dos
beneditinos, serão discutidos os argumentos apresentados pelos distintos grupos
envolvidos, e será realizado confronto entre as histórias sobre a ocupação do lugar,
bem como entre os argumentos da titularidade e do direito à posse.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. (UFMG) Joseph de Maistre e o ideá rio da ContraRevolução. A proposta da comunicação é apresentar alguns aspectos do pensamento
de Joseph de Maistre, polemista que se celebrizou como fonte inspiradora dos
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movimentos reacionários e tradicionalistas dos séculos XIX e XX. Será enfatizada a
argumentação do autor acerca do par revolução/contra-revolução, procurando mostrar
os paradoxos e a complexidade presentes nas idéias maistreanas.
MOTTA, Sonia Violeta de Andrade. (UFRJ) Escravos e colonos: Uma abordagem
das fronteiras sociais e jurídicas no Baixo Império Romano. Ao estudarmos a sociedade
romana do Baixo Império, fomos despertados para a situação de dependência
característica dos segmentos inferiores dos produtores rurais, o que nos levou a
considerar a existência de uma aproximação social e jurídica entre a escravidão e o
colonato neste momento histórico. Após pesquisarmos as fontes jurídicas da época e
as obras dos agrônomos latinos, constatamos o desenvolvimento da estrutura social
hierarquizante e dicotômica que caracteriza a sociedade baixo imperial e a realidade
das condições de vida de escravos e colonos no mundo rural romano, cujas fronteiras
são praticamente imperceptíveis. A partir desta análise, concluímos a existência no
Dominato do nivelamento social e jurídico entre escravos e colonos, proporcionado
sua transformação em um grupo homogêneo de trabalhadores dependentes, explorados
pelos grandes proprietários rurais, evidenciando o surgimento de um novo modelo
social que, apresenta elementos de permanência nos séculos VI e VII.
MOURA SOBRINHO, Vicente Batista de. (UFU) Asfontes históricas educacionais:
considerações sobre a imprensa uberlandense analisada sob o ponto de vista
comparativo. O nosso trabalho, como parte integrante do projeto de pesquisa vinculado
ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em História e Historiografia da Educação Brasileira
da Universidade Federal de Uberlândia, MG, procura analisar aspectos relativos a
imprensa uberlandense sob o ponto de vista comparativo, pegando como referencial
teórico e metodológico três textos coletados no acervo documental, do Arquivo Público
Municipal de Uberlândia. De posse destes referenciais, procuramos estabelecer
parâmetros entre o que se produziu em termos de reflexão sobre o processo educacional,
por intermédio dos protagonistas observados nos referidos textos e as reflexões de
experimentados pensadores do processo histórico e educacional. Objetivamos com
isso tecer considerações a acerca da discussão sobre a massificação do ensino, propondo
um debate a respeito do modo de instalação e consolidação da educação escolar na
região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e, principalmente o seu enfoque
ideológico, percebendo com isso as "boas intenções" por parte dos intelectuais presentes
nestes periódicos, no intuito de apontar para uma análise crítica e analítica, tendo
como privilégio estas evidências históricas. O referido projeto conta com o apoio
financeiro do CNPq.
MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. (USP) Mulheres operárias no cotidiano
do trabalho em São Paulo: cenas da resistência feminina. A intensa participação de
mão-de-obra feminina, nos estabelecimentos industriais de São Paulo durante a
República velha tem sido apontada como uma das razões da fragilidade do movimento
562

operano. Esta comunicação tem, como finalidade, rediscutir e redimensionar a
resistência feminina no mundo do trabalho e, por extensão, sua participação nos
movimentos sociais contemporâneos.
MOURA, Denise. (Doutoranda - USP). Cultura política e vida social em São Paulo.
A vida social em São Paulo, entre os anos 1808-1850, não parece ter sido tão taciturna
e monótona, como dizem muitos cronistas que circularam pela cidade nesta época.
Imiscuindo-se no universo das danças, batuques, ajuntamentos e tabernas é possível
vislumbrar a fermentação de uma cultura política, que opunha e entrosava as pessoas
de diferentes condições sociais, além de revelar as percepções populares sobre os
múltiplos acontecimentos, da vida cotidiana aos que se atribui maior destaque político,
econômico e social. Esta comunicação pretende fazer algumas considerações sobre o
teor desta vivência tensa, entrosada e intensamente criativa.
MOURA, Denise. (Doutoranda - USP). A guarda local em São Paulo nos anos 18081850. Sendo entreposto comercial e intenso local de passagem, a cidade de São Paulo
abrigou pessoas de variadas condições sociais neste período. Pessoas que se
estabeleciam, trabalhadores de tropas apenas de passagem, pequenos agricultores que
vinham vender ~eus mantimentos, escravos das muitas chácaras de seus arredores ou
moradores e trabalhadores das ruas da cidade. Tal movimentação de pessoas exigia,
das autoridades, a mobilização de sentinelas que mantivessem a ordem pública e
contivessem os ditos "abusos". Nestes tempos embrionários da guarda local, laços de
amizade e vizinhança se confundiam com as tentativas de ordenamento da cidade,
confluindo sentinelas e as pessoas comuns numa vivência conflituosa e entrosada.
Esta comunicação pretende apresentar algumas indagações sobre como pode ter se
organizado a guarda local neste período e as nuanças da sua convivência com a
população.
MOURA, Denise. (Doutoranda - USP). Ética emotiva no cotidiano do trabalho. Sérgio
Buarque de Holanda já chamava a atenção, em "Raízes do Brasil", para uma ética de
fundo emotivo que impregna a cultura brasileira. Este traço se manifestou com enfâse
nas relações de trabalho num momento de crise do escravismo, unindo e confrontando
homens e mulheres, escravos, forros, livres e pobres e senhores mais abonados ou
remediados. Nesta comunicação, este teor emotivo de nossa cultura será tratado no
universo dos arranjos de trabalho tecidos por estas pessoas no mundo cafeeiro do
XIX.
MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. Infância, adolescência e trabalho:
fronteiras dn exclusão social (Brasil: século XX). O trabalho infanto-juvenil pode ser
considerado como uma das questões centrais do Brasil atual. Ao longo do tempo, a
discussão sobre o assunto incidiu - e incide ainda hoje - em larga medida sobre a
importância da atividade produtiva para a criança e o adolescente enquanto fator que
tornaria possível o aprendizado de uma profissão e que resultaria em índices menos
incisivos de delinquência e de criminalidade infanto-juvenis. O trabalho, nestes termos,
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promoveria o resgate da cidadania e da inserção social de crianças e de adolescentes
no país. Este argumento, no entanto, não resiste a uma análise mais cuidadosa do
cotidiano de milhares de crianças e de adolescentes trabalhadores no Brasil do século
XX, a medida em que os dados são indicativos de que o trabalho infanto-juvenil tem
sido um claro fator de exclusão social.
MOURA, Murilo Marcondes de. Imagens da Segunda Guerra Mundial na poesia
Brasileira. O trabalho busca estudar o impacto da Segunda Guerra Mundial na poesia
brasileira, particularmente nas obras de Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles
e Murilo Mendes. A análise de imagens do conflito na obra desses poetas mostrou ser
possível distinguir três tipos de resposta que a poesia brasileira foi capaz de formular
diante dos acontecimentos da guerra. De Drummond, proveio a resposta marxista, ao
enxergar a guerra como luta de classes; não por acaso, Stalingrado representou para
ele o momento crucial da Segunda Guerra Mundial. Dos poemas de guerra de
Drummond, será lida precisamente a sua famosa "Carta a Stalingrado", pertencente ao
livro A rosa do povo. Murilo Mendes, por sua vez, respondeu aos acontecimentos de
uma perspectiva mítico-religiosa; o poema escolhido para ilustrar a atitude do poeta
diante da guerra ("Abismo", do livro As metamorfoses) trata, muito sintomaticamente,
da batalha de Creta. Cecília Meireles foi quem formulou, entre nós, a resposta mais
visceralmente pacifista, cujo exemplo mais nítido talvez esteja no poema "Pistóia.
Cemitério militar brasileiro". Como se pode depreender, o horizonte último do trabalho
é o de investigar as difíceis relações entre a poesia e a história.
MOURA, Vera Lúcia Braga de. (Professora Rede Estadual de Pernambuco) A
formação do professor da escola pública - subsídios para as aulas de história no 10 e
2 0 graus. Nosso trabalho consiste em fornecer subsídios que enriqueçam a prática
pedagógica do professor de História. Acreditamos que novas linguagens poderão ser
utilizadas no cotidiano do professor em sua prática pedagógica. Nesse sentido se faz
necessário a criação de um espaço onde o professor tenha oportunidades de conhecer
formas alternativas que lhe auxilie no ensino de história. Dessa forma nos que compomos
a equipe de ensino de História da DERElRecife Sul da Secretaria de Educação do
Estado de Pernambuco; desenvolvemos um trabalho junto ao professorado de história
da rede estadual de ensino com propostas inovadoras em forma de seminário. Esse
seminário teve como título: "Pensando o Ensino da História ". Nesse trabalho foram
abordados temas de conteúdo específico da nossa área de conhecimento e também
temas de cunho pedagógico. Dessa forma fizemos uma articulação entre o conteúdo
específico de história e o fazer pedagógico. Organizamos oficinas pedagógicas onde
desenvolvemos temas diversos: Mapas, povos índigenas música e teatro.
MOURÃO, Leila. (UFPA) História ecológica da amazônia: possibilidades e
perspectivas. Esta comunicação pretende discutir os pressupostos metodológicos para
elaboração de uma história ecológica da Amazônia na perspectiva de resgatar as
interações entre sociedade e natureza. Busca apreender e interpretar as diferentes
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modalidades de interações estabelecidas entre os nativos, os colonizadores e a sociedade
contemporânea e a natureza amazônica. Procura resgatar os processos históricos
vinculados à produção alimentar numa região com diferentes ecossistemas que
condicionam diferenciados modos de produção e reprodução social. Na troca de
experiências entre os professores de história destes países, apontou-se para a necessidade
de buscarmos conjuntamente reflexões que criem possibilidades de consolidar,
aprofundar e propor alternativas acerca do ensino de História na Argentina e no Brasil.
Um intercâmbio entre pesquisadores argentinos e brasileiros, na área do ensino de
História, se apresenta como de fundamental importância em um momento marcado
pela globalização, e pela necessidade de redefinição das identidades locais, nacional e
continental. A importância desse projeto está vinculado a possibilidade de analisar e
de compreender, na interface da história com a educação, o papel das representações
no conhecimento escolar, e quais, portanto, as imagens, as percepções e as visões de
mundo foram transmitidas na cultura escolar, através dos conteúdos, abordagens,
metodologias e fontes presentes no ensino de História.
MOUZINHO, Glaucia Maria Pontes. (UFF) Programa médico defamília: mediando
conflitos. Este trabalho tem por objetivo discutir algumas questões relacionadas ao
papel exercido por mediadores em uma política pública de saúde, tomando como estudo
de caso o Programa Médico de Família implantado no Município de Niterói-RJ, no
ano de 1992.
MUAZE, Mariana de Aguiar Ferreira. Um breve estudo sobre as tradições de uso
de plantas medicinais nos rios Acre e Purus. No ano de 1912, Carlos Chagas partia do
Rio de Janeiro, capital da república, em direção a Amazônia, a mando da
Superintendência da Borracha, com o objetivo de traçar-lhe um plano de profilaxia,
que fosse capaz de devolver ao Brasil o primeiro lugar nas exportações deste produto
no mercado mundial. Com seu olhar distanciado de cientista, Chagas descreveu as
condições médico-sanitárias e as principais endemias que afligiam as populações do
"beiradão" dos principais rios borracheiros da região, entre eles os rios Acre e Purus.
Há exatos oitenta e cinco anos depois, estes rios percorridos por Chagas, são foco de
uma pesquisa que utiliza a História oral como instrumento privilegiado para analisar
suas tradições de uso de plantas medicinais. Como resultado, ao iniciar a composição
das tradições de uso de plantas medicinais recorrentes entre aquelas populações,
constituímos também um mosaico de suas principais noções - como as de saúde, doença,
remédio, dentre outras - que nos são fundamentais para conhecer melhor, não só o rol
de plantas utilizadas por esta comunidade, mas também o contexto sócio-cultural em
que suas tradições de uso se inserem.
MUAZE, Mariana. É desde pequeno que se reconhece o seu lugar: um estudo do
habitus das crianças de elite no Rio de Janeiro do Segundo Reinado. Ao tentar compor
uma história da infância no Segundo Reinado, convém não perder de vista que, as
fronteiras sociais do Brasil no século XIX eram demarcadas através de um forte
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sentimento aristocrático que, reafirmava os diferenciais de poder e prestígio, não só
entre os diferentes grupos, mas também, internamente, entre seus membros. Neste
cenário social, a hierarquia era uma lógica inerente, constituindo assim "um Império e
três mundos" - trabalho, desordem e governo. Estas fronteiras extrapolavam os limites
do mundo adulto, configurando espaços sociais diferenciados na infância - a criança
escrava, a criança pobre e desvalida, e a criança proveniente das famílias de elite.
Focalizando nossa pesquisa nesta infância integrada à boa sociedade, no Rio de Janeiro
de meados do século passado, propomos compreender sua educação como um projeto
de formação de um habitus civilizado, disciplinado e polido, que buscava atuar como
diferenciador social e perpetuador destas mesmas famílias no mundo do governo. Os
temas criança e infância, antes relegados ao segundo plano, numa sociedade recém
saída do estatuto de colônia, passam a sofrer modificações. Sua importância transformase. Os homens do Império irão olhar para suas crianças como futuros súditos e cidadãos
do Império.
MUELLER, Helena Isabel. (Universidade Tuiuti do Paraná) Idéias que informaram
aformulação das políticas públicas educacionais no Estado do Paraná: 1930 - 1950.
Dentro do processo de discussão sobre as fronteiras ensino público/ensino privado,
que marcam nossa contemporaneidade, o presente trabalho visa discutir as idéias que
informaram a formulação das políticas públicas - ou sua ausência - no Estado do
Paraná, a partir da década de 1930, tendo em vista ser o Paraná um estado receptor de
um grande e diversificado contingente de imigrantes que, em função da ausência de
escolas públicas para a educação escolarizada de seus filhos, assumem a construção de
colégios que irão suprir essa carência. Nesse sentido, a educação escolarizada surge
eminentemente como ação privada e quase sempre como expressão da cultura da etnia
imigrante que a constrói, permitindo ao estado, se não a omitir-se, pelo menos justificar
a ausência de escolas públicas pela existência daquelas privadas. Interessante notar
que no discurso do governo, em período imediatamente anterior ao estudado, está
presente o estimulo aos "brasileiros" a construírem escolas privadas "brasileiras",
mirando-se no exemplo dos imigrantes. A reflexão acima se insere no processo de
discussões que vêm sendo desenvolvidas pelos professores que integram o Eixo
Temático História e Educação, da Linha de Pesquisa História e Sociedade do Curso
de História da Universidade Tuiuti do Paraná.
MULLER, Liane Susan. (Mestranda da PUCRS). O EXEMPLO: considerações sobre
a trajetória de umjornalnegro. O jornal negro O Exemplo foi criado, em Porto Alegre,
no ano de 1892. Ele era, segundo subtítulo da publicação, propriedade de uma associação
de amigos que tinha por objetivo promover a inserção na vida social porto-alegrense,
em condições de igualdade, de ex- escravos e seus descendentes. Podemos identificar
três fases no semanário: a primeira que vai de 1892 a 1897, quando ele sai de circulação,
e de 1902 a 1907, imediatamente após o seu retorno. Nesta fase, seguindo tendência da
época, o jornal se apresenta literário, com ênfase em colunas de mexericos que visavam
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estabelecer um controle moral sobre a população negra. A segunda fase, de 1908 a
1915 é talvez a mais rica no que se refere às lutas de combate ao preconceito. É neste
momento que encontramos O Exemplo articulando as várias manifestações negras
realizadas na Irmandade do Rosário e nas associações recreativas e de mútua ajuda
fundadas por africanos e afro-descendentes. A terceira fase, de 1916 até o final de sua
circulação, em meados da década de 30, corresponde a um momento em que a
publicação se insere nas lutas operárias, assumindo, por assim dizer, que o problema
do negro é mais um problema de classe e menos de discriminação. É esta trajetória,
plena de solidariedade e, segundo o próprio jornal, de militância negra que pretendo
abordar ao longo desta comunicação.
MULLER, Ricardo G. (UFSC) E. P. Thompson - emancipação e experiência:
introdução a um debate. O objetivo principal dessa comunicação consiste em apontar
alguns eixos de debate sobre as relações históricas entre experiência, emancipação e
consciência social, no contexto de um resgate crítico dos principais conceitos da
"tradição" marxiana da 'escola britânica de História Social'. Ao mesmo tempo,
reafirma-se que essa "tradição" ainda pode ser tomada como referência para novas
investigações, pela importância de seu esquema conceitual e pela atualidade de suas
propostas. Ao propor o resgate da "tradição" marxiana da 'escola britânica de História
Social', a pesquisa indica a necessidade de um olhar mais crítico sobre a produção de
uma imaginação e de uma consciência democrática, assim como de sua memória
histórica. Nessa direção, procura-se avaliar as implicações políticas das práticas teóricas
e científicas de intelectuais. A pesquisa aponta que os fundamentos dessa discussão se
expressam na proposta de "educação do desejo", de William Morris, sempre lembrada
por E. P. Thompson. Observa-se também que Thompson sempre procurou defender o
sentido mais profundo dessa proposta. Especialmente, na medida em que essa atitude
poderia servir à defesa das "fronteiras" da História, sobretudo contra o "assalto" de
tendências que negam sentido à História, como o althusserianismo e o "culturalismo".
MUNAKATA, Kazumi. Educação e modernidade: sob as figuras do relógio e da
tipografia. Houve outrora época jovial em que se vislumbrou a possibilidade de
melhorar o mundo e os humanos. Houve também quem propusesse que haveria um
meio privilegiado para a efetivação de tal propósito: a educação -- ou, mais
precisamente, a escola. O campo da pedadogia foi assim inaugurado ao mesmo tempo
em que se instituía a modernidade, essa abertura para o novo. Esta comunicação
pretende expor uma conexão entre o campo pedagógico e a modernidade, examinando
duas figuras que ressaltam de Didática Magna, de Comenius (1592-1670): o relógio e
a tipografia.
MUNHOZ, Sidnei. (Universidade Estadual de Maringá) Ensino, cidadania e mercado.
Neste trabalho, pretendo discorrer sobre o significado de algumas importantes
mudanças, ocorridas nos últimos anos, na regulamentação do ensino brasileiro. Em
minha análise, parto do pressuposto de que essas mudanças estão intimamente ligadas
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ao novo papel atribuído às distintas formas de educação e transmissão do conhecimento,
em consonância com as diretrizes elaboradas por organismos internacionais ou ditadas
pelo poder de pressão dos conglomerados transnacionais. Como decorrência do exposto,
é possível observar a subordinação do ensino aos mecanismos de mercado e às
necessidades de reprodução do grande capital. Na seqüência, procuro estabelecer as
possíveis relações entre as alterações sofridas pelo projeto original da LDB - gestado
durante anos por amplos setores da sociedade civil brasileira, dando origem a nossa
atual LDB deformada e, em muitos aspectos, perversa; a implantação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e das Diretrizes Curriculares para
os ensinos médio e superior e, finalmente, a ligação entre os itens anteriores e o processo
de desregulamentação do mercado de trabalho no mundo contemporâneo.
MUNIZ, Diva do C. G. Meninos e meninas: histórias diferenciadas de
escolarização. Esta comunicação abordará a inserção das meninas e adolescentes
no espaço público das escolas mineiras do séc. XIX. Uma inserção diferenciada
sob a perspectiva de classe, raça e sobretudo, de gênero porquanto foram
discriminada~ em relação aos meninos tanto nas condições de ingresso como pelo
tipo de formação escolar recebida nas escolas públicas de primeiras letras da
Provincia. Se é certo que ocorreu um nítido propósito governamental de expandir
a instrução pública, o sexo masculino foi privilegiado nessa política de atendimento
escolarização escolar, no quantitativo das escolas masculinas criadas, nos níveis
de escolaridade oferecida- ensino de primeiro e segundo grau e secundário nos curri"culos diferenciados segundo o gênero das escolas de primeiras letras
que limitavam as meninas o ensino do "ler, escrever e contar" e "trabalhos de
agulha.
MUNIZ, Diva do Couto Gontijo. (U nB) Minas: Específicas em sua formação e gerais
/la configuração de suas fronteiras sociais e espaciais. O artigo representa o esforço
de caracterização da sociedade mineira oitocentista, centrado na análise de três traços
que, tradicionalmente, a historiografia lhe atribuiu como específicos de sua formação:
a organização tipicamente urbana, o fausto do ouro e o caráter mais igualitário da
ordem social aí engendrada. Características derivadas, dentre outros fatores, de sua
formação fluida e compósita, decorrente da intensa mobilidade espacial e da
heterogeneidade étnica, racial, espacial e social de seus primeiros núcleos populacionais.
Uma heterogeneidade e uma mobilidade que respondem pela caracterização de sua
população como instável, desordeira e indisciplinada, propensa a desmandos, a
confundir, ameaçar e resistir às medidas adotadas pelas autoridades com vistas à sua
disciplinarização. Com efeito, se as iniciativas implantadas no sentido de definir com
maior precisão as fronteiras sociais, espaciais e culturais da vida social lograram alguns
resultados, porquanto o desenho dessa sociedade revela, já no século XIX, uma de
suas faces vincada pelas hierarquizações de classe e de gênero, a outra apresenta-se
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com traços imprecisos. Imprecisos porque delineados a partir de um cotidiano em que
as esferas do público e do privado, do urbano e do rural, do laico e do religioso se
entrecruzam, se interpelam, se complementam.
MUNTEAL FILHO, Oswaldo. (PUC-RJ). Alma e instinto. Portugueses e brasileiros
escrevem a história natural das Colônias. As tomadas de posição apresentadas por
este trabalho, referem-se a uma compreensão mais ampla do lusitanismo/iberismo nas
suas "origens" e na sua "integralidade" que parecem ser sempre para a historiografia
luso-brasileira uma intenção, um desafio intelectual, uma meta ou mesmo um objeto
quase inaJcançável. Mobiliza-me e me impulsiona tentar perceber a singularidade e a
originalidade da cultura despótico luso científica luso-brasileira, a partir da experiência
atlântica. Quero aqui retomar a dimensão do processo de interconexão transepocal do
Estado português com o continente europeu nos termos das relações de troca comerciais
/culturais que envolveram as principais potências européias à época da secular
modernidade européia .Devo marcar muito especialmente o espaço/tempo setecentista,
em seu último quartel, quando então foram intensificados os projetos de promover a
consolidação de uma cultura científica que vinha sendo vivida de uma forma instintiva
e revestida de uma certa alma ou espírito aventureiro, que soldou as relações LisboaImpério marítimo desde os primórdios das explorações e descobertas ultramarinas.
Os intelectuais destacados neste trabalho e que serão analisados em nossa mesa redonda,
são os seguintes: Alexandre Herculano, Antonio Sérgio e Oliveira Martins. Nossa
pretensão é buscar as pistas aonde pontifica a reinterpretação da História portuguesa à
luz de uma civilização ibérica emergente e de um país que morreu ao nascer e viveu a
imitar os outros.
MUNTEAL FILHO, Oswaldo. (UERJ). Despotismo e cultura científica do mundo
Ibero-Americano. Esta comunicação pretende apresentar algumas coordenadas gerais
acerca das raízes do poder despótico na Península Ibérica, tendo como ponto de partida
o problema da ruptura da tradição lusitanista com o isolamento cultural, frente ao
paradigma da Ciência Moderna.
MUSSI, Vanderléia Paes Leite. A Dinâmica da organização social Terena no espaço
urbano. O presente projeto esta sendo desenvolvido a partir da experiência de famílias
Terena habitantes da cidade de Campo Grande. A sociedade ocidental formou seus
conceitos sobre territorialidade ao longo de sua história, como não poderia deixar de
ser; no entanto, em uma atitude etnocentrica, atribui o entendimento deste conceito, de
forma mecânica à sociedades de formação cultural distinta da sua. Em decorrência
deste fato observamos problemas como a não compreensão, por parte da sociedade
ocidental, de famílias indígenas habitando os centros urbanos, e menos ainda, que
estas famílias habitem as cidades e continuem mantendo relações com suas aldeias. A
não compreensão da diversidade deste conceito, tem sido responsável inclusive por
atitudes discriminatórias em relação a estas famílias Terena que habitam Campo Grande.
Nosso trabalho, entre outros objetivos, pretende trabalhar a compreensão desta
espacialidade, a partir da história oral, com os Terena habitantes de Campo Grande.
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NACIF, Maria Cristina Volpi. Moda e distinção: um estudo sobre as formas
vestimentares na cidade do Rio de Janeiro. O estudo dos sistemas vestimentares têmse ampliado consideravelmente nos últimos dez anos, interessando estudiosos, tanto
europeus quanto norte-americanos, de diversas áreas. Tradicionalmente, é no âmbito
da história da arte que se insere a pesquisa do vestuário, realizada a partir de coleções
de peças de indumentária e de representações gráficas ou plásticas das mesmas. No
entanto, de um lado, a ausência de coleções de indumentária abrangentes para períodos
anteriores ao século XVII, e de outro a disponibilidade de um variado e abundante
acervo de fontes iconográficas, levam o estudioso dos sistemas vestimentares a
privilegiar como fonte as imagens, incluindo aí a fotografia. A história do vestuário no
Brasil, domínio dos historiadores da cultura e da vida cotidiana, ainda é pouco conhecida.
Estudada principalmente através de documentos escritos, necessita de um
aprofundamento de seus métodos de analise a partir de objetos e imagens, que possam
contribuir para um conhecimento mais amplo. Este trabalho é uma contribuição para a
sistematização dos conhecimentos históricos sobre os sistemas vestimentares
contemporâneos, estudados sobretudo a partir de coleções fotográficas, abrangendo
os anos 60.
NADER, Maria Beatriz. A unidade doméstica gerenciada pela mulher. Novas idéias.
Novos valores? O objetivo do trabalho é estudar mulheres que gerenciam suas unidades
domésticas, sem a presença masculina, no Brasil, uma vez que o número desse tipo de
unidade doméstica cresceu consideravelmente nas últimas duas décadas.
Fundamentamo-nos na evolução dos padrões culturais que transformaram as relações
internas da familia, considerando o divórcio como um processo de contribuição ao
crescimento quantitati vo das unidades domésticas gerenciadas por mulheres. Adotamos
o processo metodológico de investigação em dados estatísticos e pesquisa de campo
cujo instrumento de coleta de dados foi um questionário. Os dados obtidos permitiram
verificar os valores adquiridos na formação da mulher e a importância que os mesmos
alcançaram no decorrer de sua experiência como gerente de unidade doméstica e foram
relacionados tanto às transformações sociais ocorridas quanto à persistência de alguns
valores, na forma como a mulher gerente de unidade doméstica vi vencia seu cotidiano.
A persistência de determinados valores a respeito do comportamento "ideal" de uma
mulher permitiu verificar que embora em aparente contradição com as transformações
sociais, apesar do que se convencionou chamar de libertação feminina, ainda estão
presentes os valores tradicionalmente atribuídos à mulher, pois mesmo sendo detentora
de uma autonomia econômica e emocional a mulher ainda manifesta comportamentos
e conceitos arraigados no imaginário social.
NAPOLITANO, Marcos Francisco. (UFPR) A história social da arte e suas
fronteiras. O uso do documento artístico pelo historiador vem sendo cada vez mais
freqüente, sobretudo na área de história social. A incorporação destes novos temas e
corpos documentais (música, cinema, artes plásticas, fotografia, literatura, etc) apresenta
uma série de dificuldades teórico/metodológicas, cujo desafio principal é estabelecer
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um conjunto de fronteiras - balizas gerais que orientem as formas de abordagem deste
tipo de documento - tais como: fronteiras entre o fato estético e o fato social; entre a
obra singular e o estilo consagrados de uma épooa; entre o artista criador e a camada
social de origem; entre a arte .como mercadoria e a arte como patrimônio cultural de
uma coletividade. Situado num ponto de encontro de diversas disciplinas, ti própria
história social da arte renovada e seus possíveis objetos de estudo, demandam uma
discussão acerca das fronteiras metodológicas e suas possíveis transgressões. A proposta
do texto-base desta mesa é pautar alguns pontos de discussão, visando por um lado
orientar as abordagens e, ao mesmo tempo, problematizá-Ias.
NAPOLITANO, Marcos Francisco. Engajamento político e indústria cultural na
MPB-1959/1969. Esta comunicação aborda e problematiza historicamente a relação
entre engajamento político e indústria cultural na canção brasileira renovada, também
conhecida como Música Popular Brasileira, entre o surgimento da Bossa Nova (1959)
e a diluição do Tropicalismo (1969). A MPB traduziu projetos e contradições dos
artistas e intelectuais envolvidos de alguma forma com o paradigma "nacional popular",
tomado aqui como uma cultura política. Ao mesmo tempo, a MPB esteve no epicentro
da reorganização da indústria cultural brasileira, tornando-se um dos seus produtos
mais rentáveis. Em nossa tese de doutorado, através do estudo de fontes escritas e
musicais, mapeamos e analisamos as imbricações destas duas facetas - veículo
ideológico e produto comercial - da canção brasileira dos anos 60. Nossa proposição
básica é a de que a MPB tornou-se uma "instituição" sócio-cultural, configurando um
espaço próprio na sociedade, ao mesmo tempo que seus produtos eram articulados a
partir da indústria fonográfica. A partir desta tensão básica forjou-se um novo estatuto
de canção popular, trazendo consigo as contradições e ambigüidades deste processo
instituinte.
NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. Homens negros na Marinha de Guerra: uma
outra visão da liberdade? Nos últimos dez anos, pelo menos, historiadores têm
descoberto formas diversas desenvolvidas por cativos e cativas para alcançarem a
liberdade ou o que entendiam por liberdade. Essas pesquisas alargaram o nosso
conhecimento acerca da luta dos escravos, demonstrando que possuíam a racionalidade
necessária à vivência no interior de uma sociedade marcada pela mão-de-obra cativa.
Falta-nos, contudo, resgatar o destino dos negros e negras alforriados e livres nas
últimas décadas do século XIX e primeiras do XX. O presente trabalho procurará
resgatar um dos destinos de homens negros escravos e livres, que era a Marinha de
Guerra; através de cronistas, literatos, periódicos, fotografias, documentos policiais e
militares. Procuraremos revelar o alistamento para o quadro de marinheiros não só
como sinônimo de punição, como se tem na historiografia, mas também um caminho
utilizado por escravos para alcançarem a liberdade. E mesmo para os livres alistados
em fins do Império e início da República, a Marinha poderia ser uma opção de ascensão
social no interior de uma sociedade marcada pelo preconceito racial, o qual dificultava
o acesso do homem negro aos postos de trabalho.
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NASCIMENTO, Dilene Raimundo do. (Casa de Oswaldo Cruz-FiocruzlUFF) A
face narrada da doença. Esta pesquisa pretende uma análise comparativa da tuberculose
com a Aids, ocupando-me das representações coletivas de ambas as doenças como
fenômenos sociais. Há que se levar em conta as diferenças próprias da sociedade
brasileira nos dois tempos recortados para a análise, quais sejam, o início do século
para o caso da tuberculose e o final do século para o da Aids. Tanto a tuberculose
quanto a Aids sofreram, no período estudado, mudanças na sua concepção: a
tuberculose, de mal romântico a flagelo social, ou de tísica a tuberculose; a Aids, de
câncer gay a síndrome de imunodeficiência adquirida, propriamente Aids ( e é a partir
da mudança que a atuação sobre a doença torna-se mais conseqüente. Os depoimentos
orais e os textos autobiográficos dos doentes de tuberculose e de Aids, assim como de
pessoas envolvidas com uma e com outra doença, quer profissionalmente, quer pela
condição de familiares dos doentes, são fontes privilegiadas para percebermos as
representações das doenças construídas na experiência da enfermidade.
NASCIMENTO, Dilma Ferreira do. (UFF) Irresponsabilidade e Izeroísmo:fronteiras
do político ao estudo da Inconfidência e dos inconfidentes. O presente trabalho propõese a levantar alguns escritos sobre a Inconfidência Mineira de modo a analisar algumas
produções acadêmicas do século XIX e XX demonstrando como os estudos associados
ao Instituo Histórico e Geográfico, assim como as dos autores ligados ao pensamento
republicano compreenderam tanto o movimento da Inconfidência quanto os
inconfidentes inseridos na perspectiva política-ideológica por eles vivificado,
desconsiderando assim a especificidade do contexto sócio-político das Minas do século
XVIII. Na linha política do IHGB pode-se afirmar que mesmo um historiador como
Adolfo Varnhagem (1854-57) ou Joaquim Norberto de Souza e Silva: História da
Conjuração Mineira desconsideravam o perfil dos inconfidentes não estimulando em
suas análises a Inconfidência enquanto um movimento político organizado por uma
elite mineira acostumada aos poderes e privilégios jurídicos/ administrativos da colônia,
o mesmo acontecendo com alguns historiadores republicanos como é o caso do
pesquisador Márcio Jardim.
NASCIMENTO, Luiz Miguel do. A mídia e as mudanças no espaço público. O
objetivo desta comunicação é tentar contribuir para uma discussão sobre as alterações
que a mídia vem provocando no espaço público, particularmente no que se refere á
atividade política. Para tanto, procuraremos enfatizar que tais transformações tem se
caracterizado por uma perda de prerrogativas que a política vem sofrendo para poder
se enquadrar na lógica de funcionamento dos meios de comunicação de massas no
mundo contemporâneo.
NASCIMENTO, Mara Regina do. (USP) Morte, organização espacial e
desenvolvimento urbano em Porto Alegre, no século XIX. A partir de um diálogo entre
a História, a Geografia e a Teoria das Representações Sociais, o texto propõe uma
interpretação das diversas percepções espaciais operadas pelos urbanitas envolvidos
na implantação dos cemitérios extramuros em Porto Alegre, a partir de 1845. Três
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eixos básicos de análise norteiam a pesquisa: percepção, representação e comunicação.
De que espaço estava se tratando? Como ele era percebido diferentemente pelas
irmandades religiosas, pelo poder público, pelo poder religioso, pelos engenheiros e
sanitaristas? Seria possível compreender, através da leitura da documentação empírica,
como essa sociedade criou e operou uma linguagem cifrada a respeito da organização
espacial do meio urbano na relação com o cemitério extramuros? Supõe-se que o que
estava em jogo era uma discussão a respeito de uma nova cidade a ser implantada. A
antiga, aquela da tradição, onde os mortos eram enterrados dentro dos limites urbanos
oficiais, aos olhos dos habitantes, sob a responsabilidade das irmandades, aquela cidade
cujos limites eram os muros ou trincheiras, contida em si mesma, deveria ser substituída
por uma outra sem muros, com limites espaciais fisicamente indefinidos, em que os
mortos passariam a ser enterrados sob a responsabilidade do poder público e em covas
individuais.
NASCIMENTO, Maria Filomena. Rompendo fronteiras: Portugal medieval- Brasil
colonial. As comemorações do Quinto Centenário devem ir além do momento em que
os dois povos se encontram, para entender de que maneira se realizaram os diferentes
projetos e concepções de mundo, já presentes em 1500. Entretanto, os "curricula" de
História, no Brasil, são uma fronteira que impedem, com sua configuração, uma
percepção profunda das estruturas de nosso período colonial. A escolha do modelo
francês para explicar os 1000 anos da História que antecedem a chegada dos
portugueses, chega a criar a falsa impressão de que as realidades coloniais são fruto da
originalidade tropical, já que nossa organização e cotidiano pouco têm a ver com a
França Medieval. Existe, portanto, premência em romper a fronteira entre Portugal
Medieval e o Brasil Colonial.
NASCIMENTO, Renata Cristina de S. O desenvolvimento do comércio marítimo
durrante o governo de D. Fernando (1367 - 83). A difícil conjuntura em que se
encontrava o reino português no final do séc. XIV, obrigou o rei D. Fernando a
redirecionar sua política econômica para outras atividades que gerassem, em pouco
tempo, mais lucros e permitissem uma recuperação financeira do reino. Como os portos
de Lisboa, Porto e também do Algarve já fossem bastante movimentados, especialmente
através da especialização do comércio par exportação, D. Fernando concedeu aos
mercadores e armadores várias leis e privilégios que impulsionaram a marinha mercantil
e o comércio marítimo.
NASCIMENTO, Roberta Elaine de S. (UFG). Criminal idade e sociedade: os crimes
julgados pelo júri popular em Goiânia (1940-1960). O estudo do crime e da
criminalidade trata-se, na verdade, de um estudo da sociedade. O objeti vo desta pesquisa
é chegar à percepção de valores, representações, sujeitos e seus papéis sociais, a partir
do estudo da criminalidade e, especificamente, dos crimes julgados pelo júri popular
(Tribunal do Júri) em Goiânia, de 1940 a 1960. O processo penal é uma fonte peculiar
que merece atenção especial. Por ser a materialização de direitos e punições abstratas
e por lidar com fatos já ocorridos, que de certa forma definem o rumo da vida de
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pessoas, o processo tem o objetivo de reconstituir um acontecimento para estabelecer
a "verdade". Todavia, ele envolve uma série de procedimentos e técnicas que traduzem,
a seu modo, toda a investigação e interpretação dos fatos. Com relação ao Tribunal do
Júri, sua discussão se dá tanto com relação a sua competência como à sua composição.
Houve, na história do Brasil, momentos em que o júri popular julgava quase todos os
fatos considerados criminosos, como, por exemplo, após a Constituição de 1824 que
lhe dava esses poderes. Ao longo dos anos, porém, ele foi perdendo sua amplitude até
sua competência limitar-se aos crimes dolosos contra a vida como o é desde a
Constituição de 1946. A formação do júri, tendo como perfilo "cidadão de notória
idoneidade" e sua suposta representação da vontade popular também têm trazido o
tema ao debate, principalmente em razão de seu papel social.
NASCIMENTO, Silvia Helena. TIgres, galgeiros e domésticos: o negro na obra de
Adolfo Caminha. O estudo tem como objetivo analisar as imagens do negro construídas
na literatura de ficção de AC, dentro de uma perspectiva histórica, procurando determe sobre as obras "A normalista", bom crioulo e tentação. As questões levantadas por
Caminha em suas obras vão até do tempo como a discriminação contra o amor entre
negros e brancos, acentuado por seu caráter homossexual, a integração e exclusão do
negro no mercado de trabalho, o mito do negro sexualmente ativo, as imagens e
concepções deturpadas sobre o negro são questões intrínsecas à sua contemporâneidade,
num mundo inteiramente construído a partir de polaridades entre brancos e negros
pobres, entre "A autêntica classe perigosa e ex- senhor de escravos.
NASCIMENTO, Vilma Maria do. Trabalho árduo e liberdade: O cotidiano dos
vendedores ambulantes em Salvador (1960-1990). Neste estudo sobre o cotidiano dos
vendedores ambulantes em Salvador (1960-1990) procuramos apreender como suas
experiências de vida e de luta enquanto trabalhadores constituem-se ao mesmo tempo
numa luta acerca de valores. Como, na cultura urbana de Salvador, os vendedores
ambulantes atuam definindo e diferenciando espaços, conformando modos de existência
e inclusive formas de sociabilidade e de participação enquanto sujeitos sociais presentes
na malha urbana da cidade. No emaranhado de relações sociais constituídas e
constitutivas da cidade de Salvador as diferentes linguagens, escritas, orais ou visuais,
nos permitiram apreender como os diversos segmentos da cidade se manifestaram em
relação a interesses comuns ou opostos e as estratégias de controle social então vigentes
e impostas aos setores populares, em particular os ambulantes. Nesta perspectiva os
depoimento orais tiveram um significado especial em nosso trabalho. Enfim,
procuramos investigar no cotidiano da cidade, contexto relacional que não raro
tensionam e geram conflitos, como este fazer urbano cria e recria, constrói e desconstrói
um conjunto de experiências de vida e de trabalho dos vendedores ambulantes.
NAXARA, Márcia Regina Capela ri. Apontamentos De Viagem - Um Paulista No
Sertão. São inúmeras as narrativas de viagens sobre o Brasil no século XIX, sendo a
sua maior parte produzida por estrangeiros que aqui estiveram, movidos seja pelo
desejo de ampliação do conhecimento científico do mundo, colhendo espécimens e
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observações que contribuíssem para tal finalidade, seja pela curiosidade do exótico e
do diferente, ou por outro motivo qualquer. Escolhi abordar nesta comunicação um
relato de viagem notável por suas diferenças: de um brasileiro que não se propôs, por
princípio, viajar e que, por motivos administrativos (nomeado Presidente da Província
pelo Imperador), foi de São Paulo a Goiás por terra. No retorno escolheu descer o
Araguaiaffocantins para alcançar o Pará e de lá retornar a São Paulo pelo litoral. É
este o relato que então escreve, narrando suas experiências e observações, quando da
descida do rio. Nele Joaquim de Almeida Leite Morais produziu algumas das mais
luminosas e sensíveis imagens, tanto sobre a natureza tropical, sertão que conheceu,
como sobre oe homens que observou e com quem conviveu.
NAXARA, Márcia Regina Capela ri. Temporalidades imaginárias: entre natureza e
civilização. A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz é tomado aqui como paradigma de
construção da oposição cidade/campo na segunda metade do século XIX, pela
contraposição clara e exemplar da vinculação da cidade às luzes da civilização e do
campo, tomado no sentido da segunda natureza (altera natura), ao atraso, à rusticidade
e à ignorância; conceitos estes que vão sendo invertidos no decorrer do romance
tornando-se, de certa forma, o avesso de si mesmos. Ao atravessar o Oceano, no
Brasil, esse conceito de natureza encontra lugar ao lado de um outro: o de primeira
natureza (natura), virgem e intocada, tropical e "selvagem", sugerindo uma outra
temporalidade, fortemente marcada pela força de uma natureza que age, poderosamente,
na formação do imaginário sobre a nação e o povo brasileiros. Na obra de Alencar, em
especial O Guarani e Iracema, encontramos alegorias que pretendem justamente reunir
natureza e processo civilizatório, trabalhando com temporalidades diferenciadas de
aproximação e distanciamento do mundo natural e da possibilidade de sua fusão para
a formação do novo - origem e começo de tudo - a América como o lugar onde a
velha civilização européia possa vir a se revigorar em meio a uma natureza-mãe.
NEDER, Gizlene. (UFF). O Pátrio Poder e a reforma das leis civis no Brasil. Este
texto enfoca a história ideológica do controle social no Brasil, tendo como referência
a questão do poder e da disciplina frente a família enquanto instituição-chave no
conjunto das práticas de controle e disciplinamento social, na passagem à modernidade.
Tomamos o ideário jurídico-político erigido em torno dos debates ocorridos desde a
emancipação política (1822), quando, sob a influência do iluminismo jurídico, decidiuse instituir um Código Civil e outro Criminal no Brasil. Aprovou-se em 1830 o Código
Criminal. Para a área do Direito Civil, entretanto, o país esperou quase um século
mais. Desde então e até 1916, quando, enfim, o Código Civil Brasileiro foi aprovado,
assistimos uma luta de idéias na qual engajavam-se as diversas forças políticoideológicas. O pátrio poder e a situação dos filhos-familia constituíram-se em polo
principal da resistência conservadora que atrasou as reformas.
NEGRÃO, João Henrique Botteri.. Mitos políticos e imagens da Guerra Civil
Espanhola no período Vargas: (1936-1939). A proposta deste trabalho, é verificar
como o regime Varguista, manipulou às notícias da Guerra Civil Espanhola, veiculadas
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pelo jornal O Estado de S. Paulo na construção do Mito Vargas e da conspiração
comunistas internacional, destacando o papel da imprensa, na formação da ideologia
política dos anos 30. Este estudo, pretende analisar tambem, a produção de caricaturas
em revistas da época como Careta, Vamos Ler, que sejam representativas do
pensamento governamental e da igreja, assim como tambem, a ocorrência de fotos no
jornal O Estado de S. Paulo tendo em vista, a (des) construção do discurso político da
grande imprensa sobre o conflito espanhol.
NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos (Colégio Assunção ).A Nação entra
em campo: futebol nos anos 30 e 40. Os anos 30 e 40 foram uma época de transição
para o futebol brasileiro, com a sedimentação de uma organização profissional e, ao
mesmo tempo, a preocupação efetiva do Estado brasileiro em produzir a normatização
dos esportes. Tomando esse recorte temporal, esta comunicação enfocará, primeiro, o
futebol na cidade de São Paulo, desvelando as relações que foram sendo estabelecidas
entre o jogo e o espaço urbano. De um lado, o futebol enquanto um esporte/espetáculo
contribuindo para adaptar a população da cidade para a nova velocidade característica
de um espaço urbano; de outro, esse espaço urbano, em função das suas transformações
rápidas e caóticas, modificando a prática do futebol. Enfim, enfocará o futebol enquanto
o esporte da metrópole. Do espaço regional caminhar-se-á então para a dimensão
nacional, com o objetivo de mostrar como o futebol no Brasil tomou-se uma referência,
como parte de um projeto que pretendia "construir a nação". Dessa forma, apresentarse-á o processo de organização e disciplinarização do futebol, e também os discursos
e as práticas que se avolumaram a partir dos anos 20 no sentido de ver no corpo,
disciplinado e adaptado ao trabalho e à guerra, o caminho para o "melhoramento da
raça" entre os brasileiros.
NEUMANN, Eduardo. (UFRGS).Afronteira em expansão: confrontos luso-guarani
na Banda Oriental. A importância das reduções como "tropa auxiliar" na defesa das
Províncias do Rio da Prata durante os séculos XVII e XVIII foi o resultado do
sincretismo entre elementos da cultura guarani e do cristianismo militante dos jesuítas.
Este é um tema bastante recorrente na historiografia missioneira, principalmente do
ponto de vista militar. Entretanto, a indisposição mútua existente entre a milícia guarani
e a frente expansionista lusitana, por sua renovação constante, apresenta uma dimensão
especial na medida em que confrontos dessa natureza possibilitam resgatar o estado de
ânimo e a especificidade sócio-cultural dos grupos envolvidos. Por sua condição
fronteiriça as reduções administradas pelos jesuítas, especialmente os Sete Povos,
impunha aos padres e seus tutelados uma rotina de constante estado de alerta. Essas
reduções, devido a proximidade com os estabelecimentos portugueses (militar/
comercial), estavam mais expostas ao contato e provocações dos soldados e oficiais
"lusitanos", obrigando os jesuítas a adoção de medidas enérgicas visando impedir os
efeitos considerados negativos dessa vizinhança, instrumentalizando melhor os índios
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das milícias contra os seus potenciais rivais. A situação de confronto cultural vivenciada
por índios missioneiros e agentes da expansão lusitana, apresenta-se como um
acontecimento sui generis, pois estavam os guaranis inseridos de maneira peculiar no
mundo colonial ibérico, tanto pela instrução militar como cristã.
NEUMANN, Eduardo. (UFRGS). Primeiros povoadores de Porto Alegre (1732/
1777). Muitos foram os autores que dedicaram sua atenção aos diferentes aspectos
presentes nestes dois séculos de história de Porto Alegre. Gerando, dessa forma, uma
literatura muito diferenciada quanto as suas preocupações e motivacões. Algumas são
excessivamente emotivas e apaixonadas pela cidade, outras tendenciosas com a
preocupação de comprovar a origem lusitana do suposto fundador da cidade e reforçar
a identidade portuguesa comum ao Rio Grande. A presente pesquisa tem como objetivo
uma leitura pontual de alguns aspectos presentes nos momentos de surgimento desse
povoado colonial. A documentação histórica disponível a respeito dos primeiros
povoadores e casaes de número que ocuparão as terras conhecidas por Campos de
dentro de Viamão, e posteriormente a península onde seria instalada a povoaçào
portuária (Porto dos Casais), tem permitido indicar novas questões sobre as estratégias
adotadas pelos colonizadores no momento de sua fixação no Continente do Rio Grande.
Por sua vez a morosidade existente em regularizar a situação dos casais açorianos
dizia respeito aos conflitos entre os dois impérios coloniais, por ser esta uma fronteira
aberta, sujeita a falta de delimitação das áreas de influência recíproca. A situação era
muito precária e dificil para essa gente que costumava viver e habitar de modo muito
simples e rústico.
NEVES, Berenice Abreu de Castro. "Intrépidos romeiros do progresso": Intelectuais
maçons no Império. Nos anos setenta do século passado a Maçonaria brasileira entra
em confronto aberto com a Igreja Católica, no episódio conhecido pela historiografia
como a Questão Religiosa de 1872. Um dos espaços prefenciais desse confronto foi a
imprensa e o segmento colocado a frente do combate os intelectuais. No Ceará, seria
o jornal Fraternidade, orgão de divulgação da loja maçônica Fraternidade Cearense,
que faria a defesa da instituição ao mesmo tempo que construiria um conjunto de
representações acerca do tipo de sociedade ideal, do papel da instituições e dos
intelctuais etc. A frente do Fraternidade e imbuídos da condição de maçons se colocam
intelectuais de destaque na sociedade cearense como Araripe Júnior, Tomas Pompeu
de Sousa Brasil(Filho) e João Brígido dos Santos entre outros. Nessa pesquisa, portanto,
procurei reconstruir essas representação construídas pelos intelectuais maçons cearenses
no Império através da Imprensa, ao mesmo tempo que busquei entender a especificidade
da sociabilidade vivenciada numa "loja maçônica" e que sentido os intelectuais em
questão lhe emprestavam ao participarem dela. Como fontes para essa pesquisa utilizei
o jornal Fraternidade(l873 à 1875), atas das sessões da loja Maçônica Igualdade
(1882 a 1886) e manuais maçônicos dos graus de aprendiz, companheiro e mestre.
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NEVES, Delma Pessanha.(UFF). A luta pela reforma agrária: recriação política de
fronteiras econômicas. Os estudos sobre a expansão da produção agrícola camponesa,
em situação de fronteira, revelam as potencialidades desta situação limite para
compreender a construção de projetos concorrentes de transformação da sociedade.
Estando a noção de fronteira articulada à pressuposição das alternativas de
questionamento da apropriação do fator terra ou mesmo da crença na terra livre, também
se associa a trajetórias de ascensão dos que lutam por esta apropriação. Valendo-me da
contribuição apresentada por esta perspecti va de estudo, pretendo incorporar postulados
metodológicos que possam trazer luz ao estudo do processo de circulação da propriedade
da terra entre usineiros e ex-trabalhadores de usina. Este processo, mediado pela
interseção dos dirigentes sindicais ou do MST, tornou-se possível num contexto de
expropriação total ou parcial de alguns usineiros, de ruptura com um modelo de
repressão da força de trabalho, de ilegitimidade do papel do patrão provedor e de
relativa consolidação do processo democrático. Ele é recorrente nas regiões da
agroindústria açucareira no Brasil, mas vai ser examinado a partir dos casos ocorridos
no município de Campos, estado do Rio de Janeiro.
NEVES, Fernando Arthur de Freitas. (UFPA) Petencostais na marcha da
evangelização e da prosperidade. A ordem espiritual e temporal das denominações
religiosas do pentencostalismo têm apresentado "desejos" a Deus e a outra religiões.
Investidas em uma experiência religiosa privilegia a interseção do Espírito Santo para
sanar males espirituais e materiais, os membros das igrejas carismáticas e de avivamentos
têm conquistado corações e mentes de fiéis de outras convivências religiosas. A
concorrência em torno dos serviços religiosos (simbólicos e materiais) também desafia
o convite às formas ecumênicas internamente ao cristianismo e a outras formas de
experiência e convivência com a esfera sagrada. Mas a precipitação da matéria-prima
do Espírito Santo também oferece uma nova interpretação sobre as fronteiras religiosas
que assistem o fervor religioso.
NEVES, Frederico de Castro. (UFC). Os saques no Nordeste: Invenção de identidades
políticas regionais. O avanço dos saques de alimentos no nordeste brasileiro, em mais
um período de seca, tem provocado ampla cobertura da mídia e pouca reflexão histórica.
Novamente, essas ações da multidão têm sido associadas a uma identidade política
regional. O que nos propomos nesta comunicação é recuperar a trajetória dos
movimentos da multidão no semi-árido a partir de uma compreensão de que são ações
politicamente orientadas por uma "economia moral" que legitima as ações violentas.
Tal legitimação encontra sustentação não no sistema político representativo moderno,
mas nos padrões da "reciprocidade desigual" típicos das relações paternalistas. O
retirante, assim, busca uma reimposição da ordem vigente no sertão e, através de suas
ações, questiona os critérios de distribuição da riqueza social em momentos de escassez.
Assim, o jogo das identidades sociais, nas quais essas ações se inserem, não passam
pelo recorte das fronteiras regionais, mas se ligam ao avanço das relações mercantis
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por sobre uma economia de tipo tradicional. No entanto, associar estas ações
consideradas pré-políticas ou primitivas a uma "região" produz um imediato efeito de
poder: os atributos de "primitivismo" e "atraso político" são incorporadas ao recorte
regional, reforçando a idéia recorrente de um Nordeste atrasado cultural, econômica e
politicamente.
NEVES, Frederico de Castro. (Universidade Federal do Ceará). Getúlio e a seca:
Políticas emergenciais na Era Vargas. Durante o período em que Getúlio Vargas esteve
à frente do governo, duas grandes secas no semi-árido nordestino vieram exigir do
Estado brasileiro novas atitudes, em consonância com as experiências acumuladas
desde 1877. Em 1932, tendo como Ministro o paraibano José Américo de Almeida e
no meio de uma guerra civil, a estratégia de enfrentamento da calamidade dirigiu-se
para um plano disciplinar e direto: foram criados vários campos de concentração
espalhados pelo Ceará. O objetivo era impedir a livre circulação dos retirantes pelas
cidades do interior, onde promoveriam distúrbios e, talvez, saques aos mercados de
alimentos. Em 1942, no interior dos esforços brasileiros na 11 Guerra Mundial, a seca
transformou os retirantes em fonte de mão-de-obra para os seringais amazônicos. Uma
ampla campanha de convencimento utilizou-se de todos os meios disponíveis para
obter a adesão da população. Esta exposição procura acompanhar estes dois momentos,
diferentes na própria "era Vargas", para explicitar as formas e as estratégias encontradas
por retirantes e autoridades para "negociar" as básicas reivindicações do momento de
escassez: alimento e trabalho. O Estado, aqui, assume as obrigações paternalistas de
proteção à pobreza que até o século XIX eram parte dos deveres da dominação rural.
São momentos, ao mesmo tempo, em que as relações entre Estado e sociedade na "era
Vargas" podem ser mais ainda explorados pela análise histórica.
NEVES, Frederico de Castro. Grande sertão: Fronteiras. A construção imaginária
do sertão nordestino tem sido minuciosamente alimentada por um conjunto de imagens,
veiculadas por diversas fontes ao longo desses últimos 70 anos, que pode ser assim
configurado: 1) imagens que destacam as dificuldades do sertão em alcançar os índices
de desenvolvimento atingidos por outras áreas do País, caracterizando uma região
onde as forças do progresso não encontraram ainda seus suportes materiais e seus
agentes sociais, manifestando um atraso econômico em função dos obstáculos colocados
pela seca; 2) imagens que apresentam uma impotência diante das forças da natureza,
caracterizada pela inadaptação ou desconhecimento de técnicas capazes de enfrentar
as irregularidades climáticas e permitir o pleno domínio das matérias-primas necessárias
ao progresso, manifestando assim um atraso tecnólogico diante da magnitude da seca,
encarada como fenômeno natural; 3) imagens que mostram o primitivismo das formas
políticas que ainda permanecem no sertão, principalmente nas áreas mais próximas ou
mais afetadas pelas secas, como o coronelismo e as ações da multidão, que, limitando
ou até desprezando as formas "modernas" do sistema representativo, representam um
atraso político em que as forças mais conservadoras ainda mantém o controle sobre
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toda a região. Estes elementos, assim, constróem, em cada momento e sob pressões
constantes, uma memória que define os contornos imaginários do sertão como um
universo atrasado, inculto, árido, mas, por outro lado, primitivo, inocente, puro.
NEVES, Lúcia Maria Bastos P. das. (UERJ/IFCH). Leituras proibidas: O Mundo
Luso Brasileiro, 1795-1821. Apesar da ausência de uma tipografia até 1808, um grande
número de livros circulou nas principais cidades do Brasil. Aqueles que continham os
"abomináveis princípios franceses" eram frequentemente proibidos, mas entravam "sob
o capote", invadindo as bibliotecas dos intelectuais. O objetivo desta comunicação é
analisar a circulação e a possibilidade de apreensão das idéias ilustradas entre os homens
de letras, tendo por referência as obras francesas tanto no mercado de livros, como no
acervo de bibliotecas particulares. Como fontes, utilizavam-se os inventários de
bibliotecas, os catálogo das livrarias e as licenças para a importação de obras impressas.
NEVES, Lucilia de Almeida. (PUC/MG) Memória e História: substratos da
identidade.
Depoimentos de história oral demonstram que a memória pode ser
identificada com o processo de construção e reconstrução de lembranças nas condições
do tempo presente. O ato de relembrar insere-se dentre as possibilidades múltiplas de
elaboração das representações e de reafirmação das identidades construídas na dinâmica
da história. Dessa forma, a memória como substrato da identidade, refere-se aos
comportamentos e às mentalidades coletivas, uma vez que o relembrar individual
relaciona-se à inserção social e histórica de cada sujeito histórico individual. A produção
de documentos orais que tem como suporte o ofício do historiador e a memória individual
dos depoentes, constitui-se como espaço vivificador da relação da história, da memória
e da identidade. A identidade é constituída por um mecanismo contrastivo de afirmação
das diferenças e de reconhecimento das similitudes, através do afloramento das
lembranças e da construção das representações sobre o passado. Dessa forma, a memória
é suporte vital da identidade. Portanto, memória e história interrelacionando-se através
da produção de fontes orais, são processos cognitivos, através dos quais a identidade
de sujeitos históricos individuais ou coletivos pode melhor ser reconhecida e analisada
como integrante da trama constitutiva da história. (MR)
NEVES, Lucilia de Almeida. (PUC/Minas). Ásperos tempos: catolicismo, cidadania
e direitos. Os anos sessenta e setenta, que correspondem a um dos períodos da república
brasileira nos quais predominou um forte autoritarismo, foram marcados por constantes
desrespeitos aos direitos humanos. Naquela fase da história brasileira os direitos mais
elementares da cidadania foram limitados, e alguns conjunturalmente eliminados.
Segmentos expressivos da igreja católica, estimulados pelas propostas do Concílio
Vaticano lI, que destacava como elemento essencial do catolicismo a defesa dos direitos
sociais e humanos, envolveram-se na luta contra o autoritarismo e em ações em defesa
dos perseguidos pelo regime militar. Além disso, em especial na década de setenta,
adotaram uma postura de defesa dos excluídos da sociedade através da ação das
Comunidades Ec\esiais de Base, fortemente inspiradas pela Teologia da Libertação.

580

Os tempos eram ásperos e a restrição à liberdade marcante. Depoimentos de história
oral de membros do clero progressista demonstraram a força histórica e os dilemas
que caracterizaram aquela conjuntura. Através do fio da memória a teia da história é
revelada em toda a complexidade, que integra a questão política e a questão social
com os valores religiosos de expressivo segmento da sociedade brasileira.
NIEBURH, Marlus. Rua das Carreiras: lugar de memória. Utilizando-se da
documentação oral como fonte de reconstituição da história local, a saber, da cidade
de Brusque ( SC ), localizada no Vale do Itajaí Mirim. Partimos da premissa, que uma
cidade, não é feita apenas por suas dimensões, mas pelas referências que seus habitantes
nela constróem, ela torna-se tal como uma casa possuindo espaços próprios, símbolos
e histórias pitorescas, sendo que encontramos nas suas ruas, as marcas de um tempo,
de sentimentos, desejos, esperanças e utopias. Pensando nisto, foi implementado o
projeto "Rua das Carreiras: lugar de memória", desenvolvido pelo CEDOM, Centro
de Documentação Oral e Memória, patrocinado pela FEBE, Fundação Educacional de
Brusque, o qual visa resgatar as memórias desta rua, conhecida como a mais tradicional
da cidade - nela foram construídos os primeiros ranchos que hospedaram os
colonizadores em 1860, e a respeito dela ouvimos as mais variadas histórias; seu nome,
por exemplo, tem origem nas corridas de cavalo que ali se realizavam. Atualmente
acontece, na páscoa, a festa dos Atiradores, que se iniciou em 1866. Ainda podemos
perceber que esta rua é verdadeiramente um lugar de memória, com a sua arquitetura
característica, seus moradores - alguns ainda com o hábito de se reunir em frente de
suas casas - nos fazem penetrar em um tempo de saudades, de uma época que não
mais voltará, fronteiras transponíveis apenas pela memória.
NIEBURH, Marlus. Imigração Italiana: Uma experiência em educação, memória e
cultura. Através de depoimentos colhidos, utilizando a via metodológica da História
Oral, se buscou reconstruir e destacar os elementos da cultura italiana, na região de
Brusque, localizada no Vale do Itajaí-Mirim. Procurou-se criar um elo de ligação com
a comunidade pesquisada envolvendo alunos e professores das escolas locais, criando
um caminho entre o passado e o presente, apontando para as persistências e
transformações ocorridas entre os descendentes de imigrantes italianos que colonizaram
esta região. Perseguindo este objetivo, desenvolvemos um trabalho junto a escola do
bairro de Limeira e as escolas do bairro São João, assim estas conseguiram compor um
material para melhor conhecer a localidade onde estão inseridas. Revelou-se no
andamento do trabalho, o brio destes imigrantes, abrindo novas fronteiras, derrubando
as matas, construindo estradas e povoados.
NIKITIUK, Sonia Maria Leite. O conhecimento histórico como base na formação
de professores. Com esta comunicação pretendo refletir sobre a formação de professores
sob a ótica do movimento nacional pró-formação de professores que aponta para uma
base comum nacional. A base comum nacional vê a formação numa visão de totalidade.
Onde se realiza a formação coletiva de todos os profissionais que atuam na escola e
581

onde se articulam os diferentes níveis de formação. Prática social e prática pedagógica
se articulam e entende-se o conhecimento como "histórico, construído pelos homens
através dos tempos, em uma luta incessante pela apreensão do objeto, em um processo
que, como a prática social, vai do pensamento complexo ao pensamento mais
complexo". (Alves, Nilda (org.) Formação de professores - Pensar e fazer. São Paulo:
Cortez, 1992). Pensar sobre o ser humano significa, portanto, pensar também sobre
contextos, temporal idades, alteridade e relações de dominação, subordinação e
resistência. Dar sentido à vida cotidiana, concebida como produto histórico, leva a se
buscar nos acontecimentos pontuais e aparentemente banais a história que os perpassa.
Por tudo isto a formação de professores exige que se trabalhe os princípios que
organizam o saber histórico assumindo o cotidiano como lugar onde diferentes relações
se concretizam num movimento historicizado e dialético.
NÓBREGA, Elisa Mariana de Medeiros. (UNICAMP). Os mecanismos de produção
dos territórios do sobrenatural. Esta comunicação pretende discutir os mecanismos
de produção dos territórios do sobrenatural e como estes se espacializam na literatura
de cordel e nas biografias de santos, mapeando as várias artes de fazer - maneiras de
dizer e fazer - que são fabricadas e agenciadas para a criação de campos de autoridade
e legitimidade na institucionalização de santos populares, como Padre Cícero, Frei
Damião e, principalmente, Santa Francisca da Cruz da Menina, no sertão paraibano.
Nesse sentido, procuraremos problematizar a existência de um campo cultural religioso
que é constituído a partir de um tráfico de crenças de modelos institucionalizados pela
Igreja Católica, assim como as crenças que fazem parte de uma imagética do fantástico:
romarias dos mortos, aparições, sonhos, visões, profecias, milagres, maldições, etc.;
entendendo que essa cartografia do sobrenatural é inventada e inventariada através de
múltiplos campos de desejos, de diferentes formas de vivenciar o sagrado.
NÓBREGA, Simone Bizaco de. Trilhas modernistas na re-construção da Paulicéia
(anos 20). A cidade de São Paulo durante as duas primeiras décadas do nosso século
passou por um processo de transformação que transcende a qualquer paralelo na história
brasileira. A arquitetura, os hábitos, os costumes, a economia; o "progresso" a passos
largos modificando o "antigo burgo de estudantes" em uma metrópole que ultrapassa
os seus limites. Esse processo de transformação é sentido e captado pelos escritores da
época e convertido para dentro do movimento modernista que condensou as expectativas
e o entusiasmo da época, passando para o papel esse "novo mundo" que nascia. Mario
de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti dei Picchia e Alcântarra Machado (entre
outros), retratam uma São Paulo com aspectos novos, mas carregada de preconceitos,
uma cidade moderna, mas com traços arcaicos; uma cidade onde o novo e o velho não
haviam ainda se superado. Essas dualidades estão presentes em seus livros e transmitem
em alguns momentos de forma poética ou em outros, de forma nua e crua a nova
sociedade paulistana que se formava.
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NODARI, Eunice Sueli. (UFSC) A última fronteira: a "construção" do Oeste de
Santa Catarina. Com o deslocamento da fronteira do oeste catarinense, a partir das
primeiras décadas deste século até a metade do mesmo, cria-se na região uma história
de destruição do antigo modo de vida de seus ocupantes anteriores, de devastação da
floresta e, ainda, de sonhos e de esperanças daqueles que estão adentrando nesta
última fronteira. Num primeiro olhar, é o lugar de encontro dos que por diferentes
razões são diferentes entre si, ou seja os caboclos de um lado e os migrantes de outro.
Entretanto, na medida que os teutos e ítalos, provenientes do Rio Grande do Sul,
avançavam no território, os caboclos, quando não eram integrados no mercado de
trabalho, eram expulsos de "suas" terras e empurrados para "fora", deixando livre o
caminho para os novos moradores construírem ef ou reconstruírem as comunidades
de acordo com os seus anseios socioculturais. O governo estadual somente se preocupou
com a região, após a implantação do Estado Novo, quando constatou que a região
poderia representar problemas devido as "colônias alemãs e italianas" ali criadas. Parte
do mundo construído pelos "colonos" é modificado a partir da década de 1940 com a
interferência mais direta do Estado, em todos os aspectos, tentando imprimir um "espírito
de brasilidade" também no oeste de Santa Catarina.
NODARI, Eunice Sueli. (UFSC) A educação do meio-oeste catarinense entre as
décadas de 1930 e 1950. O povoamento do meio-oeste Catarinense ocorreu de forma
mais intensa entre 1920 e 1960, por migrantes teu to- e ítalo-brasileiros provenientes,
em sua maioria do Rio Grande do Sul e imigrantes oriundos da Europa. Com a "Questão
do Contestado" resolvida oficialmente, em 1917, o governo demarcou as terras e
garantiu a sua posse por meio do povoamento. O processo de povoamento foi feito,
principalmente, através de companhias colonizadoras privadas, que organizaram uma
migração dirigida para grupos específicos. Ao chegarem nas novas terras, os migrantes
tentaram construir ou reconstruir comunidades que correspondessem aos seus anseios
econômicos e socioculturais. Nestas novas comunidades as escolas ocupavam um
espaço especial, pois era através do ensino, que novos valores eram expressados e as
velhas tradições eram mantidas ou reinventadas. O investimento do poder público
estadual na educação da região era mínimo, tanto na construção de prédios escolares,
como na contratação de professores capacitados. Competia às comunidades encontrar
soluções alternativas para arrecadação de fundos para a manutenção das escolas. Durante
o Estado Novo o sistema educacional sofreu abalos significativos, com o fechamento
das escolas consideradas estrangeiras, principalmente as de língua alemã, e com a
demissão de professores, que nem sempre foram substituídos, deixando os alunos sem
escola e sem professores.
NODARI, Eunice Sueli. (UFSC) Educação formal no município de Chapecó: 19301945. Com a primeira visita de um governador ao Oeste de Santa Catarina em 1929,
muitas esperanças floresceram. Promessas de construção de escolas nessa região, que
por muito tempo tinha sido abandonada pelo governo estadual, foram feitas. Mas o
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que pode ser percebido no estudo sobre as escolas em Chapecó de 1930 a 1945 é um
contínuo abandono por parte do executivo estadual. Chapecó, neste período, era um
município com uma área de aproximadamente 14 mil quilômetros quadrados. A
colonização por teutos e ítalos gaúchos, em especial, estava se consolidando. Esses
novos habitantes, responsáveis pela reconstrução do município, exigiam escolas. Neste
período estudado, o número de prédios escolares e de professores não era suficiente,
fazendo com que muitas crianças não tivessem acesso à educação formal. Em algumas
comunidades era a população que se responsabilizava pela manutenção das escolas e
pelo pagamento dos professores. O processo educacional foi ainda interrompido em
alguns distritos com a intensificação da política de nacionalização pelo Estado Novo,
quando escolas foram fechadas e professores demitidos. Nesse momento de
consolidação da colonização de Chapecó, a educação formal representava uma das
ferramentas utilizadas na construção do Oeste catarinense.
NOELLI, Francisco Silva. (Univ. Est. De Maringá) Os aldeamentos jesuíticos do
Guairá e a "Classificação Guarani" das doenças epidêmicas introduzidas pelo
Europeus no Século XVI/. Ao longo da primeira metade do século XVII, nos
aldeamentos da Província Jesuítica do Paraguai, grassaram epidemias de origem
européia, asiática e africana que ceifaram as vidas de inúmeros Guaranis e europeus.
Essas doenças ti veram um papel relevante em di versos e importantes fatores da história
dessas populações e dos contatos com os ibéricos e colonos nativos do novo continente,
que ainda estão sendo definidos pelas pesquisas em andamento. Neste trabalho, com o
objetivo de contribuir para o reconhecimento das causas que influenciaram na destruição
dos aldeamentos jesuíticos do Guairá, faremos a classificação das doenças que foram
registradas na documentação sobre esta região. Desta forma, pretendemos analisar
um dos principais fatores, junto com as guerras contra bandeirantes e encomendeiros,
para a depopulação da região e propor que se passe a analisar o problema das epidemias
em outras áreas de colonização da América do Sul nos séculos XVI, XVII e XVIII.
NOGUEIRA, Anderson da Silva. A política oficial e as políticas dos oligarcas estudo de caso na administração Alberto Torres, no Estado do Rio de Janeiro (18971900). O sociólogo e político Alberto Torres, na sua administração, enfrentou uma
crise econômica, cccrises políticas e teve seu projeto de Reforma Agrária limitado a
uma colõnia de algumas famílias próxxima a Macaé. Vamos enfatizar as crises políticas
e a questão da Reforma Agrária, já que estão vinculadas a dois pontos básicos do
poder dcos oligarcas: a política de alianças e o controle do acesso à terra. A política
das alianças era uma rede de proteção entre os grandes latifundiários, enquanto políticos,
e políticos menores,e vínculo com equivalentes e até empresários, seja por laços der
parentesco ou interesses comuns.Esses laços eram tão fortes, que resistiram à mudança
de Regime, fazendo ccom que velhos monarquistas e escravistas apoiassem a República
( mesmo após 'a não-indenização pela perda dos escravos, pela União), e confrontar
as leis, mesmo a Constituição, quando seus interesses eram ameaçados. A relevãncia
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deste trabalho está no confronto entre as instituições da República (defendida por
Alberto Torres e aliados) e a manutenção, a qualquer preço, da influência e do poder
dos oligarcas.
NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos. (Doutorando PUC-SP). Os intelectuais, a
cidade e a cultura: o Departamento de Cultura do Município de São Paulo e as práticas
culturais nos anos 30. São Paulo não viverá a BeBe Époque propriamente dita.
Entretanto, identificada como a locomotiva da década de 20 e representada por uma
elite que estava em contato com o mundo moderno, vai sentir de forma mais intensa
estas transformações. No panorama destes acontecimentos, surge nos anos 30 o
Departamento Municipal de Cultura -laboratório de sonhos brasileiros - de um grupo
de intelectuais ligados aos modernistas Mário de Andrade e Paulo Duarte. A criação
do Departamento Municipal de Cultura é resultante de uma configuração histórica que
também marcou o político, o econômico, o social e o cultural. Revisitar a década de 30
é buscar uma relação possível entre o pensamento de diversos intelectuais recém
chegados à Universidade de São Paulo e Escola Livre de Sociologia e Política e a
modernidade brasileira.
NOGUEIRA, Nadia Cristina O discurso sexual em Casa Grande & Senzala. Gilberto
Freyre constrói uma imagem da sociedade brasileira tendo como eixo central o discurso
sexual. Pensando essa construção a partir de uma inspiração foucaultiana proponho
demonstrar a articulação dos discursos constitutivos de Casa Grande & Senzala.
NOGUEIRA, Natania Aparecida da Silva. Leopoldina: ensino e classes populares
na Primeira República (1894-1920). Através do estudo de periódicos locais, busca-se
traçar um perfil do ensino público no pequeno município mineiro de Leopoldina, que
desde a década de 1850/60 e durante Primeira República foi um dos principais
produtores de café de Minas Gerais. Procura-se analisar as contradições entre o campo
e cidade; riqueza pobreza, tendo como ponte o ambiente escolar das camadas
marginalizadas.
NOGUEIRA, Shirley Maria Silva. (UFPA). A estrutura militar no Grão-Pará
Setecentista. Esta comunicação tem como objetivo descrever a formação militar na
capitânia do Grão-Pará durante a segunda metade do século XVIII. Os estudos sobre
a historia militar nacional centram suas analises no processo de formação de corpos
militares Estado do Brasil, dando a idéia errônea de que, no Estado do Grão-Pará e
Maranhão, não houve tal processo. Alguns estudiosos chegam a afirmar que não houve
criação de corpos militares neste Estado, pois as fronteiras do Norte foram determinadas
pela capacidade do bandeirante em explorar o interior e pela presença dos Andes e da
Floresta Continental, que funcionavam como uma barreira natural à expansão dos
colonizadores espanhóis do pacífico. Certamente não era esta a opinião dos
administradores portugueses do período que construíram, no Grão-Pará, vinte e seis
fortalezas, casas fortes e baterias mobilizando um expressivo contingente de soldados,
para garantir as fronteiras desta capitania e manter a ordem interna da mesma.
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NOTZOLD, Ana Lúcia Vulfe. (UFSC) O jovem Carijó Essomericq: fascinação e
conquistas... Os viajantes franceses que ao longo do século XVI freqüentaram com
assiduidade o litoral brasileiro, fizeram relatos desses contatos que permitem aos
historiadores estudarem e conhecerem a cultura material e organização social da
população nativa. O comerciante Binot Paulmier de Gonneville foi o primeiro francês
que veio ao Brasil e deixou a prova escrita de sua expedição. O relato de Gonneville
representa o mais antigo texto francês relativo ao Brasil, apresentando o mais antigo
testemunho do contato dos franceses com os indígenas. O ano era 1504, o local a 26°
de latitude sul. As impressões que esse francês deixou-nos sobre os nativos diferem
das informações que nos legaram os viajantes posteriores. Para Gonneville, os nativos
eram "gentes simples, que só queriam levar uma vida tranqüila, sem grande trabalho;
vivendo de caça e pesca e do que a terra lhes dava ... " Essa pequena descrição da vida
dos habitantes da terra descortina a primeira impressão do viajante. Os indígenas foram
seduzidos pelo mundo do branco e o próprio filho do cacique, o jovem Essomericq
deixou-se seduzir pela idéia de aprender artilharia e foi levado para a França. Nesse
estudo pretende-se revelar a maneira como o indígena foi percebido pelo viajante,
dando-se ênfase à vida do jovem Essomericq que nunca mais regressou à sua aldeia.
NOVAIS, Fernando Antônio. (USP/UNICAMP) Temas da historiografia colonial.
NUNES, José Walter. (NECOIM/CEAM/UnB). O vídeo e a reconstrução da história.
Por tradição, nós historiadores privilegiamos a linguagem escrita no processo de
realização de nossas pesquisas. Contudo, mais recentemente, várias iniciativas tentam
relacionar a iconografia, de maneira geral, ao trabalho de reconstrução da história.
Proponho-me, aqui, discutir as relações entre história e imagem, tendo em vista minha
prática de pesquisa em que procuro encarar o documentário em vídeo como meio de
criação e expressão de conhecimentos. Em outras palavras, esse meio audiovisual visto
como uma possibilidade de suscitar questões que dizem respeito ao nosso modo equipe do NECOIM - CEAM - UnB - de estabelecer relações com o passado e com o
presente.
NUNES, Paulo Giovani Antonino. (UFPB) Construção e trajetória do Partido dos
Trabalhadores no Nordeste e os impactos da cultura política nordestina (1980-98). O
geral é proceder a uma reconstituição histórica da conjuntura política e social do período
de transição do regime militar para o período democrático, na região nordeste do Brasil,
principalmente, a atuação política das forças da esquerda organizada, da Igreja Católica
progressista, ligada ás teses da Teologia da Libertação, do movimento sindical e do
movimento estudantil, com objetivo de analisar como eles atuaram na construção do
Partido dos Trabalhadores. E também proceder uma análise histórica da trajetória deste
partido na região. A principal hipótese de nosso trabalho é de que o PT, na região
nordeste do Brasil, apresenta especificidades com relação, principalmente, à região
sudeste, o que traz algumas conseqüências para sua forma de atuação, densidade
eleitoral, composição de base social, etc. Além dessa, levantamos outras hipóteses: o
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PT influenciou de forma positiva a cultura política da região nordeste, introduzindo
uma nova prática política no parlamento, uma nova relação na foma de "pedir" voto,
condenando a "compra de voto" dos políticos tradicionais, o que provavelmente
contribuiu para a educação política da população nordestina; o PT vem sofrendo um
processo de burocratização, ligado, principalmente, a atuação das tendências internas
do partido; existe um apego exagerado dos parlamentares do PT aos cargos para os
quais foram eleitos.
NUNES, Renata de Cássia. (Mestranda em História - UNESPlFranca). Momentos
Dionisíacos: A sociabilidade masculina dos bares de Franca nos anos 70. O presente
resumo é parte da pesquisa de Mestrado que pretende revelar aspectos da cultura e do
cotidiano dos operários da cidade de Franca (nordeste do Estado de São Paulo),
privilegiando um espaço de sociabilidade: o "bar". Para tanto utilizamos relatos de
pessoas que eram sapateiras - atividade predominante na cidade - entre os anos 196880. Percebemos que o bar pode ser considerado um microcosmo social na medida que
ele apresenta regras próprias de funcionamento, estabelecidas pelo senso comum.
Constatamos que o mundo interno do boteco, com o álcool e a cumplicidade, propicia
aos freqüentadores conversas e ações não permitidas em outros ambientes, tornando
os momentos aí vividos em dionisíacos.Explanaremos acerca das semelhanças no
funcionamento dos botecos operários da década de 70 e dos "cafés" europeus do século
XVIII, considerando que os dois favorecem a sociabilidade masculina.
NUNES, Silma do Carmo. (UFU) Currículos de história em Minas Gerais: Seus
domínios e suas fronteiras. A pesquisa sobre currículos de história em Minas Gerais
revela que estes precisam ser interpretados e compreendidos como uma construção
histórica. Desta maneira, estes currículos expressam relações culturais no domínio da
sua elaboração e nas fronteiras da sua prática pedagógica. Este domínio e estas fronteiras
são representados pelas concepções teórico-metodológicas de história e de educação
dos sujeitos envolvidos na construção e na ação pedagógica do currículo. Essas
concepções se expressam pela representação que eles possuem de currículo e também
pela linguagem, incluindo-se nela a leitura, a escrita, a comunicação oral e a
interpretação de mitos, crenças e narrativas que encontram-se integradas à cultura, às
práticas e aos recursos pedagógicos que compõem o ensino de história para a educação
básica em Minas Gerais.
OLINTO, Beatriz Anselmo. (UNICENTRO) O medo e o outro: Apontamentos sobre
as representações de grupos humanos na colonização de Guarapuava PR (1920/1960).
O presente trabalho busca perceber as diferentes representações sobre as populações
que compõem a região de Guarapuava, no centro sul paranaense. Sobre a alcunha de
"etnias" escamoteiam-se tensões, conflitos e universos simbólicos diferenciados que
se vêem obrigados a conviver na construção quotidiana da sobrevivência. O
estranhamento do diferente pela sua diversidade cultural, levou à discussões em torno
da existência de um almejado "espírito mercantil dos colonos" europeus, como também
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à um receio constante do contágio pela doença de Hansen no contato com os

"brasileiros" (doença endêmica na região desde o século XIX). Perpassam estas
representações os vários projetos que buscaram um ethos paranaense. Apesar de serem
extremamente heterogêneos, construíram imagens dos grupos em questão, contribuindo
em uma discussão sobre qual seria a formação populacional desejável para o Paraná,
pelo menos na visão das elites locais. Mas esta multiplicidade também compõem-se
através de operações de reconhecimento vivenciadas social e culturalmente. Rastrear
os indícios destes discursos e relações, onde o estranhamento e o medo possibilitam
uma infinidade de representações do seu semelhante/diferente, permeando tanto a
historiografia e a imprensa, como as falas oficiais e a própria tradição oral, é o que esta
pesquisa pretende.
OLIVEIRA Jr, Paulo Cavalcante de. O papel do Brasil e a economia ervateira: o
sul e o centro-oeste brasileiros. A erva mate é uma planta nativa da região platina,
encontrando-se no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste e sul do
Paraná, sul do Mato Grosso e sudoeste de São Paulo. Os países vizinhos, Paraguai e
Argentina, também são áreas produtoras. A Guerra do Paraguai foi decisiva para o
destino do mate brasileiro. No caso do Paraná, podemos observar três distintas fases
que vão de 1820 até o início do século XX. Quando a Argentina ganhou a questão de
limites, em 1910, arbitrada pelo presidente norte-americano, e o território das Missões
passou a pertencer-lhe, os argentinos trataram de povoar aquela área, dividindo as
terras e estimulando o plantio da erva mate através de crédito bancário, facilitando
juros baixos e longos prazos.
OLIVEIRA Jr, Walfrido Soares de. (Mestrando e Professor de História da UTP)
Tecelagem Doméstica: espaço e cotidiano operário. Curitiba, 1935/1945. A Fábrica
de Fitas Venske iniciou suas atividades em Curitiba no ano de 1907. Desde sua fundação
até seu encerramento abrupto em 1980, quando as operárias chegaram para mais um
dia de trabalho e encontraram as portas fechadas, a Fábrica Venske manteve basicamente
inalteradas suas relações de produção e sua base tecnológica. Além disso, a
administração da fábrica manteve durante 10 anos As tecelãs da Venske, integraramse à sociedade curitibana, na medida em que vivenciaram o cotidiano da cidade, como
os passeios pela Rua XV, os bailes da sociedade Morguenau, as viagens de trem a
Paranaguá, entre outras atividades corriqueiras. Ao mesmo tempo, que pode ser
considerado comum, é estranho a maioria da população, principalmente a parcela
feminina., pois eram operárias em uma sociedade em que o trabalho operário era
predominantemente masculino, e o trabalho na Fábrica Venske era uma das poucas
opções de trabalho industrial. A Tecelagem Doméstica possibilitou a permanência da
mulher no espaço privado do lar, exercendo a atividade de tecelã,. Abria espaços de
sociabilidade negados ao operário que permanecia na fábrica, além de redefinir as
relações familiares e de classe.
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OLIVEIRA, Adriana Mara Vaz de. (UFGO).A casa como um universo defronteira.
O presente trabalho tem a intenção de investigar a casa goiana do século XIX, visando
compreender como o espaço, assim como a cultura de morar, se comporta ao longo
do tempo. Este século é caraterizado pela expansão da modernização da Europa para
o mundo e o Brasil é palco de inúmeras transformações que vão do campo político ao
econômico, estendendo-se ao campo cultural. A casa brasileira, como produto desta
sociedade, reflete estas mudanças, que são sentidas, proporcionalmente, ao nível do
comprometimento que as diversas províncias mantém com o poder central do Império
e, posteriormente, da República. Em Goiás, com o declínio da mineração e com uma
precária rede de vias de transporte, o nexo colonial afrouxa-se mas não rompe-se, o
que implica dizer que as modificações oriundas de outras esferas conjunturais, fazemse sentir de alguma maneira. E é em busca dos reflexos destas alterações na casa que
esta pesquisa se propõe, tentando compreendê-la como um universo em transformação,
onde as fronteiras entre o público e o privado são modificadas.
OLIVEIRA, Adriana Mara Vaz de. (UFGO). Uma ponte para o mundo goiano no
século XIX: a história de uma cidade. A ocupação de Goiás inicia-se no século XVIII
com a mineração e cristaliza-se no século XIX através da economia agropastoril. A
ausência alucinada do ouro gera, para muitos, um hiato na história goiana, caracterizado
pela decadência. Meia Ponte, surgido como um arraial aurífero nos oitocentos não
desaparece nos novecentos e, ao contrário de outros, mantém-se vivo e forte como o
segundo assentamento urbano da Província, ficando atrás somente da Capital. A
responsabilidade por tal fato deve-se a sua localização privilegiada, no entrocamento
de caminhos vitais para a Província, e à atuação de um homem, o Comendador Joaquim
Alves de Oliveira, que, na primeira metade do século dezenove, dinamiza a vida de
Meia Ponte com a fundação do primeiro jornal goiano e de uma biblioteca,
desencadeando outros acontecimentos que concretizam o seu fortalecimento. Num
momento árduo para a história goiana, o arraial de Meia Ponte torna-se um paradigma
entre os núcleos urbanos de Goiás no período, merecendo, consequentemente, um
olhar mais atento.
OLIVEIRA, Almir Félix Batista de. Fronteiras da história: Memória, patrimônio
histórico e turismo. A presente comunicaçào objetiva divulgar a pesquisa que analisa
uma área pouco ewtudad em âmbito estadual e de mínima produção acadêmica, sobre
a intervenção estatal na preservação do patrimônio histórico com vistas ao
desenvolvimento do turismo. Procura-se assim, produzir uma análise interdisciplinar,
interligando áreas de conhecimento tradicionalmente desarticuladas, utilizando-se dos
fundamentos da administração pública, no diálogo com o conhecimento histórico e
buscando a ciência do turismo para contribuir com um conhecimento novo que sugerirá
respostas sobre os caminhos percorridos e os novos a seguir pelas Políticas Públicas
em relação à indústria do turismo no Estado Paraíba e suas ligações com a preservação
do patrimônio histórico.
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OLIVEIRA, Ana Maria de. Por uma concepção de história - transformações na
historiografia. A presente comunicação coordenada pretende apresentar algumas das
reflexões levantadas em torno do projeto de pesquisa com o mesmo título, que objetiva
estudar as mudanças historiográficas contemporâneas em tomo da produção de revistas
especializadas. Três coleções de revistas serão analisadas, para o período 1980-1994:
Annales, Past and Present, e Journal ofModern History. Em cada uma dessas revistas,
serão avaliados os debates historiográficos, as tendências teórico-metodológicas, além
do provável impacto que tais discussões têm na historiografia em geral, e na brasileira
em particular. Exemplar desses debates, são a mudança no subtitulo da revistaAnnales
para histoire; sciences sociales, analisada através dos editoriais da revista, o debate,
travado inicialmente nas páginas da Journal of Modern History entre Robert Darton,
Roger Chartier e Dominick La Capra acerca da questão cultural em História, e as
mudanças e permanências do marxismo inglês, presentes na Past and Present.
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. (UERJ/doutorando UFF.) N. S. do Rosário,
São Benedito e Santa Efigênia: consenso e diversidade na Igreja dos Pretos de Mariana
- Século XVIII. O objetivo desta comunicação é propor uma reflexão inicial sobre a
devoção enquanto um dos elementos de estruturação de identidades sócio-culturais
entre os "homens de cor" no setecentos. Tomo como ponto de reflexão as irmandades
existentes na Igreja do Rosário dos Pretos de Mariana. Esta, pelo menos desde a década
de 30 do século XVIII, abrigava três irmandades de "pretos", as quais foram
responsáveis pela construção do templo. As irmandades em questão eram as de N. S.
do Rosário, de São Benedito e de Santa Efigênia. Procurarei pensar algumas razões
que levaram ao estabelecimento de três diferentes irmandades de "pretos" no interior
de uma mesma igreja. Parto da hipótese que os grupos em questão se valeram da
devoção para delimitarem suas respectivas identidades. Tais identidades foram
construídas a partir das diversidades que marcavam os chamados "pretos". No entanto,
elementos de consenso e hierarquias foram estabelecidas de forma a permitir a
convivência dos três oragos e irmandades no mesmo templo.
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. (UERJ/UFF) Os "Santos Pretos"
Carmelitas: o culto a Santo Elesbão e Santa Efigênia e a catequese dos "homens de
cor" Brasil Colonial - Séc. XVIII. O objetivo desta comunicação será refletir, a partir
da temática do culto aos santos, sobre as propostas do religiosos do Carmo para a
catequese dos "homens de cor" no setecentos.Parto da hipótese que o crescimento
demográfico das "gentes de cor", no século XVIII, tenha despertado , nos setores da
Igreja, a preocupação em responder às demandas religiosas daquela população. Tal
processo, que teria se acentuado no momento em que a Igreja aprofundava suas bases
na Colônia, suscitou a formulação de mecanismos específicos de catequese para os
chamados "homens de cor". A meu ver a busca de "santos pretos", como Elesbão e
Efigênia, veio a atender a preocupação com a formulação daqueles mecanismos
específicos. Neste contexto, pretendo refletir sobre alguns pontos relacionados a teses
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que afirmam a não preocupação da Igreja em desenvolver mecanismos específicos de
catequese para os "homens de cor". Por outro lado, procurarei pensar no processo de
catequese como um discurso que se construiu tendo que, necessariamente, dialogar
com o outro.
OLIVEIRA, Anderson. (UERJ) A cidade-sala de aula: possibilidades de exploração
dos monumentos imperiais no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, desde
meados do século XVIII, assumiu importância fundamental no destino da então Colônia
e, no pós-1822, do Brasil como nação independente. Neste sentido, esse espaço urbano
se prestou a diversas inscrições nele feitas pelo Poder. Assim sendo, nós, como
professores de História, temos na cidade uma sala de aula em potencial. O objetivo
dessa comunicação é propor alguns possíveis caminhos para a exploração da "cidadesala de aula". A título de exemplificação, partiremos das inscrições feitas na cidade
pelo Império. Tentaremos demonstrar as potencialidades de alguns monumentos
imperiais como fontes de estudo da História local e nacional, procurando suscitar nos
alunos questões que estimulem a sua reflexão da História enquanto um saber vivo e
dinâmico. É bom lembrar que essa proposição se constrói a partir de uma experiência
no CAP/UERJ, onde temos como preocupação articular o ensino fundamental e médio
com a formação de professores.
OLIVEIRA, Anelda Pereira de. (UFRGS - PPGHistória/Mestrado.) Sobre os saberes
femininos: parteiras & médicos. Para elaboração deste estudo baseio-me na carta!
protesto de uma parteira, multada pela Junta de Higiene do Rio Grande do Sul. Tratase de correspondência dirigida ao redator do jornal "A Reforma" e veiculada em março
de 1888. Elemento micro que me permite configurar como ponto de entrada para
entrever um universo mais amplo das relações de gênero e dos saberes consagradamente
femininos, quais sejam: os relacionados com o corpo da mulher, ameaçados ante a
instauração de um novo saber científico estruturado. Valendo-me do aporte teórico e
metodológico da micro-história, tendo como fonte primária um jornal circulante no
final do século XIX. Procuro, desta forma, contextualizar a emergência do discurso
médico norrnatizador do social, através de pesquisa histórica realizada também em
outros periódicos.
OLIVEIRA, Anelda Pereira de. (Programa de Pós-Graduação em História /UFRGS)
Mulher fim de século: A visão de um cronista. Na virada do século XIX, mais
precisamente entre 1895 e 1900, as mulheres eram assunto constante nas páginas dos
jornais, tanto em folhetins como em artigos ou crônicas. Para este estudo, situado no
âmbito da Nova História Cultural, pretendo utilizar como fontes as crônicas do Jornal
do Commercio de Porto Alegre, que foram veiculadas em série a partir de 10 de janeiro
de 1897 e assinadas por Lúcio Mendes, com o seguinte titulo: "Uma Por Dia ".
Entendemos o cronista como umJlaneur, um observador privilegiado da sua época,
sensível aos problemas vivenciados pelo social. Assim, ao construir tais
representações, o autor permite-nos perceber uma galeria de "tipos" de mulheres,
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distintas do tipo idealizado de mulher/mãe assexuada e dócil. Qual seria, então, o
imaginário sobre a mulher urbana no final de século XIX que Lúcio Mendes construiu?
O autor constrói representações onde se mesclam as mulheres "reais", existentes - a
"Chinoca ", a "Caçadora ", a "Dengosa ", etc. - com outras imagens de mulheres
onde se encontram presentes críticas, temores, angústias e visões estereotipadas do
feminino. Portanto, o que se busca não é chegar exatamente à veracidade da existência
de tais mulheres, que são criações "literárias" do cronista, mas a possibilidade de
acessar à sensibilidade do olhar masculino sobre a mulher no final do século, como
uma alteridade inquietante que escapa ao enquadramento no tipo ideal e ao controle.
OLIVEIRA, Benícia Couto de. Política de colonização do Estado Novo no Mato
Grosso 1937-1945: a expansão dafronteira agrícola. Esta pesquisa, objetivou analisar
a política de colonização do Estado Novo no sul do antigo Estado de Mato Grosso,
hoje Mato Grosso do Sul, Região da Grande Dourados, onde o governo Vargas, através
do Decreto Lei n° 5.941 de 28 de outubro de 1943, criou a CAND (Colônia Agrícola
Nacional de Dourados) distribuindo 6.500 lotes de 30 a 50 hectares de terra à colonos
considerados pobres, iniciando assim, a implantação da pequena propriedade e o
desbravamento efetivo da fronteira BrasillParaguai. Entre outras questões, buscamos
investigar até que ponto, o projeto de reforma agrária, beneficiou os colonos que se
dirigiram para a referida área. Para a efetivação da pesquisa, reunimos um núcleo
documental fundamentado nos discursos de Vargas, sobretudo aqueles que se referem
a ocupação dos espaços vazios e fixação do homem no campo. Além dessa
documentação, utilizamo-nos de alguns depoimentos de remanescentes da CAND, bem
como de outras fontes que nos possibilitaram conhecer um pouco, os resultado da
política colonizadora estadonovista na fronteira agrícola sul-matogrossense.
OLIVEIRA, Carla Maria Dantas. Memória e cidadania: um desafio político e
metodológico. Objetivamos discutir as políticas de preservação como um lugar de
alargamento do exercício da cidadania. Essa problemática é fundamental para nós que
fazemos o projeto "Memória, Patrimônio e Cidadania", porque uma de nossas intenções
é enfrentar a tradição, muito forte no Brasil, de se entender os arquivos, museus, centros
de dados, como lugares que cristalizam o passado como uma memória de poucos e que
por isso exclui os conflitos, as utopias, os projetos derrotados, as diferenças, enfim.
Entendemos que uma política de preservação realmente propositiva e eficaz deve
considerar a multiplicidade da memória constituída pelos cidadãos que compõem a
cidade, deslocando das mãos dos especialistas o poder de decidir como e o quê será
preservado. Mas para que a história da cidade seja construída dessa multiplicidade de
leituras e modos de intervenção é preciso que o indivíduo se sinta parte da cidade e
desenvolvida a capacidade de exercer plenamente sua cidadania cultural, aqui entendida
como o direito de informar-se, de escolher, discutir, deliberar, intervir nos assuntos da
cidade. Assim discutindo coletivamente as políticas de preservação esperamos não só
preservar o passado mas também garantir um futuro diferente onde a história não seja
só o velho desinteressante, mas o inventário a partir do qual nascem novas utopias.
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OLIVEIRA, Cláudia Maria Silva de. (Doutoranda/UFRJ) História e imagem: o lugar
da fotografia na pesquisa histórica. Embora o historiador utilize diversos tipos de
material como fonte, seu treinamento deixa-o mais a vontade com os documentos
escritos. Por consequência, acabam por utilizar as imagens apenas de maneira ilustrativa.
A presente comunicação discute o lugar da fotografia na pesquisa histórica, propondo
que as imagens fotográficas sejam compreendidas enquanto fontes capazes de propiciar
ao historiador a observação de determinados elementos que compõem a realidade,
possibilitando um redimensionamento dos estudos istóricos para objetos que podem
fornecer uma dimensão desta realidade raras vezes considerada pelo historiador.
Partindo da premissa de que a fotografia é parte da tradição pictórica de representação
do homem, enfatizamos a sua posição dentro da história da arte, e sublinhamos que o
conhecimento de sua história é essencial para a compreenção do conteúdo do material
pesquisado. Assim, é tarefa do historiador recuperar a visão do período e sua cultura
visual correspondente interpretando o material fotográfico situando-o em seu contexto
social e cultural.
OLIVEIRA, Clieian do Couto. (UNICAMP) A modernidade chegando nos portos
brasileiros. Análise da política portuária brasileira na década de 90, avaliando os
mecanismos criados para "modernização" dos portos brasileiros frente à "globalização".
A modernização do sistema portuário brasileiro deve ser vista como um processo exigido
pela maior integração do sistema produtivo mundial quer seja nos seus aspectos
trabalhistas, de movimentação de cargas - novas tecnologias portuárias - e/ou nos
aspectos institucionais. Os entraves que cada um desses pontos podem trazer para a
perfeita mobilidade mercantil só pode ser avaliado dentro do contexto em que cada
porto se insere no sistema de movimentação integrado do mercado mundial.
OLIVEIRA, Denise Santos de. As cOllfradições sociais no Rio de Janeiro da Belle
Époque 1900/1910. Centro de Estudos e Pesquisas da Leopoldina e Centro Universitário
Augusto Motta Este texto faz parte do objeto que pretendo trabalhar em um futuro
bem próximo.A intenção deste texto é mostrar as contradições que existiam entre as
classes sociais, e que a tão esperada e prometida República não foi capaz, nem de
minimizar, nem de resolver. O Objeto estudado são as classes subalternas, também
nomeadas de perigosas ou inativas. Como eram tratadas pelo poder central, suas
carências e sua revolta, que ora, era canalizada para a desobediência civil, ora se
transformava em autênticas "arruaças de rua", como os homens de bem costumavam
denominar. Mas que na verdade, era a forma com que essa classe espoliada encontrava
de se fazer ouvir.
OLIVEIRA, Eliezer Cardoso de. (UFG) 'As imagens' de Goiânia O objetivo deste
trabalho á analisar as mudanças das representações discursivas, coletadas em artigos
de jornal, concernentes à cidade de Goiânia. Pretendo mostrar como alguns
acontecimento históricos podem determinar variações na maneira de pensar e repensar
uma cidade. Desse modo, analisar-se-ão as representações de Goiânia, nos anos 40
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(época do Batismo Cultural, fim do Estado Novo, e da Segunda Guerra Mundial), nos
anos 50 (construção de Brasília), nos anos 60 (época da Ditadura Militar), nos anos 70
(intensificação dos problemas urbanos como transporte, saneamento, uso do solo, etc.)
nos anos 80 (acidente com o Césio 137), e anos 90 (época da cidade ecologicamente
correta).
OLIVEIRA, Geraldo de Beauclair Mendes de. (lCHFIUFF). História da tecnologia
e informação. As possibilidades de inserção da "História da ciência e da Tecnologia"
no quadro da "História Contemporânea" se constitui num dos grandes desafios para o
historiador nos dias de hoje. A persistente revolução tecnológica em curso está
multiplicando as possibilidades de comunicação e acesso às informações,
particularmente àquelas relativas aos trabalhos científicos atuais e às transformações
técnicas decorrentes. O impacto da multiplicidade de informações e dos apelos
desconexos à nossa atenção produz a realidade cotidiana. Trata-se de um fenômeno
inusitado, com o qual os historiadores voltados para a ciência e a tecnologia convivem.
Mais do que nunca, dependemos de uma atenção redobrada na utilização da
metodologia, da teoria e da filosofia da história, a fim de que se possa lidar com este
mundo que estamos criando, sem que a sobrecarga de informações nos oprima e nem
estilhace o conhecimento histórico.
OLIVEIRA, Geraldo de Beauclair Mendes de. (UFF) Análise histórica e teoria
econômica. A apropriação da teoria econômica pelo historiador (ou a incorporação
dos estudos históricos na construção das teorias econômicas) tem sido um trabalho
constante nos últimos anos, mas que nem sempre tem resultado numa interação positiva
entre as diferentes esferas do saber, situadas nas duas grandes áreas do conhecimento
de que se trata. Talvez o fator mais evidente, ensejador dessa inadequação resida no
fato de que a economia, em tanto que objeto de uma epistemologia das ciências naturais
em sua origem (o que não afastou o tratamento matemático a partir da 2a metade do
século XIX) ainda seja considerada como uma atividade humana submetida a certas
leis de validade universal; e justamente essa epistemologia alcança seus maiores êxitos
quando dispensa, sempre que possível, fatores históricos, e, demais, quando pões, sob
uma ótica privilegiada, o estudo da atividade econômica em sociedades
quantitativamente importantes e com um grau de nivelamento apreciável. Quase todo
o aspecto histórico é eliminado da análise epistemológica, como na concepção das
forças naturais do mercado, com todas as suas transformações por que passou na época
contemporânea. Por outro lado, em tanto que objeto de uma epistemologia das ciências
humanas e sociais, a economia se preocupa com as condições imateriais no processo
de produção, assim como das condições históricas, chegando, até a direções
historicizantes (como na Escola Histórica Alemã). Pensadores de diversas posições
frente as questões sociais - mas todos possuidores de um trabalho extremamente
integrador_ se constitui ainda em inspiração de um trabalho verdadeiramente
interdisciplinar e facilitador de aproximações recíprocas.
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OLIVEIRA, Gil Vicente Vaz de. Utopia e realidade nos cartazes franceses de maio
de 68. Marcado por uma vaga contestatória em escala mundial, o ano de 1968 marcou
profundamente a história política, social e cultural da França. Para além do grande
impacto provocado por uma vigorosa revolta estudantil e pela maior greve geral de
sua história, os franceses viram, nos meses de maio e junho daquele ano paradigmático,
uma irrupção de novas idéias e práticas políticas. Os famosos cartazes produzidos nas
Escolas de Belas Artes e universidades francesas e amplamente afixados nos maiores
centros urbanos do país constituíram uma das expressões mais significativas dos
acontecimentos que marcaram a França nos meses de maio e junho de 68. Uma análise
da atividade de produção destes cartazes e de aspectos da linguagem neles utilizada
constituem um importante indício para a compreensão das idéias e práticas políticas
que agitaram o chamado mai 68 francês. Material necessário: projetos de slides e projetor
de transparências
OLIVEIRA, Itamar Freitas de. (Mestrado em HistórialUFRJ). 100 anos de um
manual: Comentários sobre a lntroduction aux études historiques de Langlois e
Seignobos. O trabalho põe em relevo a Introduction aux études historiques (1898) de
Charles Victor Langlois e Charles Seignobos. Um guia de estudos considerado em
seu tempo como a Bíblia para os iniciantes ao ofício do historiador na França e, hoje,
no Brasil, abominado pela maioria dos profissionais que, na verdade, nem chegaram
a conhecê-lo. Não é trabalho de ressurreição dos autores e da obra, tampouco de
leitura inovadora. Parto de uma necessidade profissional de conhecer o livro que, por
muito tempo, de maneira indireta, orientou as disciplinas relativas à pesquisa histórica
em nível de graduação. Desejo também analisar como e porque ganharam sentido os
rótulos de positivista e de história historizante e a partir daí atribuir valores coerentes
no cotidiano do ofício do historiador. Para tanto é preciso examinar como operam os
processos de organização e reconstituição da memória da própria disciplina.
OLIVEIRA, Jorge Eremites de. Patrimônio cultural e gasoduto Bolívia-Brasil:
Arqueologia de resgate e a problemática da ocupação indígena. Pré-Contato das áreas
inundáveis do Pantanal. Neste trabalho apresentarei as metodologias e os resultados
finais das pesquisas realizadas sobre um sítio arqueológico existente no km 29 do
Gasoduto Bolívia-Brasil, localizado na Lagoa do Jacadigo, município de CorumbáMS, região do Pantanal. Os resultados obtidos possibilitam melhor compreender a
presença indígena pré-contato na Lagoa do Jacadigo, situando-a no contexto do
transcurso cultural dos grupos ceramistas que ocuparam as áreas inundáveis do Pantanal,
a saber: 1) levantar a hipótese de que o sítio foi ocupado por indígenas portadores da
Tradição Pantanal, aprofundando o conhecimento existente sobre esta tecnologia
cerâmica; 2) inferir acerca da artificialidade, intencional ou não, dos aterros (tipo de
sítio arqueológico que lembra os sambaquis do litoral brasileiro) que ali ocorrem; 3)
aprofundar o debate sobre os diferentes tipos de assentamentos indígenas existentes
na Lagoa do Jacadigo (assentamentos provisórios e sazonais, assentamentos centrais,
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assentamentos para captação de matéria-prima para as indústrias lítica e cerâmica,
dentre outras questões); 4) situar o sítio pesquisado no contexto das datações
radiométricas obtidas para outros sítios estudados na Lagoa do Jacadigo; 5) chamar a
atenção para novos problemas e possibilidades para futuras pesquisas arqueológicas
na região.
OLIVEIRA, Josemar Machado de. (UFES) Opinião pública e opinião popular no
século XVIII. Nosso trabalho visa analisar a dinâmica que assume o surgimento da
noção de opinião pública durante o século XVIII e, mais especificamente, a maneira
como esta noção se densenvolve ao longo do processo da Revolução Francesa. Para
tanto, nosso análise se desdobra em dois momentos. Num primeiro momento, buscamos
constatar que esse surgimento está intimamente ligada à derrocada da idéia de que o
que é público restringe-se à instituição do Estado Absolutista, à medida que uma crise
muItifacetada %% econômica, política e cultural-ideológica %% durante os reinados
de Luís XV e Luís XVI, colocou a possibilidade concreta de contestação dessa
instituição. Ao mesmo tempo que ficava cada vez mais insustentável a manutenção
dos resquícios da antiga sociedade de ordens, com a emergência da perspectiva de
uma sociedade juridicamente igualitária e, portanto, de um público capaz de interferir
nos assuntos políticos. Num segundo momento, analisamos a dinâmica que a noção de
opinião pública percorre com o advento da Revolução, isto porque durante a Revolução
Francesa esta noção se modifica em relação à noção consagrada por alguns filósofos
iluministas, como Condorcet, D'alembert e outros, que faziam nitidamente a separação
entre "opinion des gefls des lettres" e "opiflion de la multitude",já que a partir do 14
de julho, opinião pública e opinião popular são a mesma coisa para os jornalistas que
constituirão imprensa revolucionária.
OLIVEIRA, Josemar Machado de. O radicalismo democrático do Ano I e do Ano li
francês (/792-1794). Trata-se o presente trabalho da investigação das noções de
democracia desenvolvidas pelos militantes do movimento secionário sans-culotte ao
longo do ano I e do ano II (1792-1794). Como é sabido, o pensamento e a prática da
democracia que se desenvolveram ao longo do processo revolucionário de 1789 eram
amplamente tributários das concepções políticas cultivadas pelo Século das Luzes, as
quais, no que tange às idéias sobre democracia, tinham no pensamento rousseauísta
um dos seus fundamentos principais. Este trabalho procura analisar as "adaptações"
realizadas pelos grupos atuantes no interior da sans-culotterie naquilo que Roger Barny
chama de ideologia rousseauÍsta. Estas adaptações vieram a ser as formas práticas
dadas por estes grupos (sobretudo, hébertistas e enraivecidos) à idéia chave para Jean
Jacques Rousseau, qual seja, de que a soberania reside no povo. Para tanto, cabe entender
o que significava para o movimento popular as noções de povo soberano juiz, povo
soberano legislador e povo em armas.
OLIVEIRA, Josiane Roza de. (PUC-SP) Experiência religiosa: Assembléia de Deus
em Chapecó. Este estudo parte de tramas e filiações que envolvem a constituição e
certa consolidação de uma religião pentecostal que chega ao município de Chapecó,
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Oeste do Estado de Santa Catarina, em 1951, com a Igreja Evangélica Assembléia de
Deus (AD). Minha pretensão não é estudar a religião "em si", mas as condições que
possibilitam uma certa religiosidade vivida e experienciada enquanto paixão, enquanto
ética e moral por homens e mulheres. Uma das questões fundamentais gira em torno
das rupturas advinhas de uma conversão religiosa de uma vida "nova", a partir de
outra ética que pode alterar imediatamente suas práticas sociais e seu olhar sobre o
mundo.
OLIVEIRA, Júlio César de. (PUC-SP) A boemia em Uberlândia. Esta pesquisa tem
como objetivos: a) - resgatar a experiência da boêmia em Uberlândia no período
compreendido entre 1950 e 1960. Sabendo-se que, uma leitura da boêmia e,
consequentemente, dos boêmios, significa uma leitura da cultura urbana, noturna, de
Uberlândia, no período acima recortado. b) - Compreender a relação tensa, ambígua,
complexa existente entre a boêmia enquanto instância pública por onde transita o boêmio
e a sua vida privada, analisando para tanto, boêmia - rua, boêmia - bar, boêmia prostituição, em seus múltiplos aspectos e significados, representações e imaginário,
presentes no cotidiano boêmio de Uberlândia no período de 1950 e 1960. Para que
essas inquietações e interrogações sejam satisfeitas está-se recorrendo à história oral
(entrevistas com freqüentadores da noite uberlandense) e à produção musical degustada,
ouvida e dançada em Uberlândia no período compreendido entre 50 e 60.
OLIVEIRA, Márcia Ramos de. (UFRGS) História e música. A proposta desta
apresentação encontra-se vinculada à uma discussão mais ampla acerca da produção
histórica recente, envolvendo suas abordagens e fontes. Partindo de uma perspectiva
relacionada com a Nova História Cultural, pretende destacar a importância do fenômeno
musical como fonte histórica, assim como as possibilidades abertas por tal área de
investigação. A música, portanto, ao ser potencializada também como fonte histórica,
realizaria um importante intercâmbio entre áreas diferentes de estudo, que valem-se da
mesma, como forma de investigação, a exemplo da etnomusicologia, da musicologia e
crítica musical, entre outras. Dentro da disciplina histórica seria objeto de estudo
privilegiado da História Social da Música. Trata-se, então, de apresentar formas
possíveis de percepção acerca do fenômeno musical e, concomitantemente, inserir tal
via de análise nos padrões da discussão historiográfica, evidenciando sua importância
como documento nesta disciplina, contribuindo também para a ampliação de seu
uni verso de análise.
OLIVEIRA, Marco Antonio de. A produção da historiografia escolar e a
representação da população negra. Atualmente, o livro didático vem despertando um
significativo interesse como objeto de pesquisa. Entretanto, no campo historiográfico
pouco tem-se refletido sobre a possibilidade de utilizá-lo como fonte documental. Entre
os poucos trabalhos, existem as pesquisas desenvolvidas por Circe Bittencourt (USP)
e Kasumi Munakata (PUC-SP). Esta comunicação visa apresentar alguns dos resultados
da pesquisa que vendo desenvolvendo como aluno do mestrado da FEUSP. Nesta
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reflito sobre a história da população negra e algumas das mudanças processadas na
historiografia escolar, a partir das recomendações da ONU, após a 2' Guerra Mundial,
bem como do uso do livro didático e seus limites como fonte documental.
OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de, A inovação no ensino de história: confronto
entre a teoria e a prática de sala de aula. Trata-se de uma pesquisa que busca analisar
três perspectivas de um mesmo tema: ensino de história. Comumente, as pesquisas
nessa área se detêm na análise do livro didático ou noticiam experiências consideradas
positivas por seus executores, em salas de aula, mas pontuais do ponto de vista do
universo demonstrado. Buscando contribuir para uma nova abordagem, essa Pesquisa
tem por finalidade juntar três ângulos da questão. O primeiro, centrado nas inovações
dos livros didáticos no Brasil nos últimos dez anos, refletindo a produção das
Universidades e Centros de Pesquisa. O segundo, observando e mapeando as inovações
metodológicas (estratégias de sala de aula), fruto das inquietações levadas pela formação
dos profissionais em um novo momento da História do Brasil (final da década de 80
em diante). O terceiro, a análise dessas práticas docentes nas Escolas de ensino
fundamental e médio e a averiguação da existência, ou não, de uma coerência entre
teoria (veiculada pelos livros e pelos profissionais) e prática (metodologias e conteúdos
utilizados pelos professores). Percorrer esse caminho é desenhar um novo perfil do
ensino de História. Ao colocar essa proposta em prática, esperamos contribuir para a
contínua construção do ensino como objeto/sujeito de pesquisa. Construir respostas
para o ensino de História: esse é o novo desafio.
OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Derrubando fronteiras: o laboratório de
estudos históricos do UNIPÊ. Na busca da integração ensino e pesquisa, os Laboratórios
têm se constituído num espaço altamente privilegiado. Tanto que várias Universidades
têm investido na organização deles. Tal qual na área das Ciências Naturais, os
Laboratórios têm servido para experiências, desta feita, de ensino e pesquisa, e melhor,
da integração dessas duas áreas. Em outros, ainda tem-se conseguido algo a mais que
é a extensão, através de um diálogo constante e profícuo, com o ensino fundamental e
médio. O início da organização do Laboratório de Estudos Históricos no UNIPÊ tem
sido uma experiência extremamente importante na discussão do papel da pesquisa, da
importância do ensino, na integração dessas áreas e, sobretudo, da formação de um
profissional que reflete continuamente sobre suas ações.
OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de, Illlrepida ab origine: O IlIstituto Histórico
e Geográfico Paraiballo e a construção da história local. Como se constrói a História
de uma região? Como se criam os mitos, tradições e silêncios? Como se produzem as
memórias? A presente comunicação é fruto da pesquisa desenvolvida sobre o IHGP
para entender o papel fundamental que teve esta instituição na construção de uma
visão da História da Paraíba que, apesar de muitas roupagens "modernosas", ainda é a
visão mais arraigada na sociedade local e apesar dos estudos revi sionistas se constitui,
ainda como a visão explicadora da História paraibana.
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OLIVEIRA, Maria de Fátima. Um porto no sertão: Cultura e cotidiano em Porto
Nacional 1880/19JO. O trabalho tem como objetivo contribuir para o conhecimento
de uma região pouco estudada, mostrando parte da História de Porto Nacional, cidade
ribeirinha, considerada o berço cultural da antiga região norte de Goiás. O primeiro
capítulo, Porto Nacional e o Norte de Goiás, descreve a origem da cidade como simples
porto de intercâmbio entre dois núcleos mineratórios e sua eminência como entreposto
comercial da região, bem como, as peculiaridades e abandono da região norte de Goiás,
as divergências norte/sul, abordando o imaginário de riquezas inexploradas. O segundo
capítulo, O Rio e o Porto, é dedicado à navegação, principal atividade econômica de
Porto Nacional no período. No terceiro capítulo, A Singularidade de Porto Nacional,
ressaltamos a atuação dos dominicanos, a fundação de uma imprensa local e a presença
de um médico na cidade. No último capítulo, O Cotidiano na Cidade, procuramos
através da descrição das festas e do dia a dia do portuense, lançar luz sobre o seu
cotidiano, possibilitando uma visão de como vivia a sociedade de um porto no sertão
no período.
OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. (FFLCH-USP) Os setores médios na São
Paulo do século XIX: a questão da mobilidade descendente. Discutiremos nesta
comunicação a questão da mobilidade descendente entre os setores médios na cidade
de São Paulo na segunda metade do século XIX. Estudaremos casos de famílias que aí
tentavam se estabelecer, e que acabavam, como revelam seus inventários, empobrecidas.
Na urbe que começava a crescer em ritmo acelerado, depois da chegada da ferrovia, e
que abrigava a rica burguesia do café que cada vez mais se enraizava nas teias do
poder regional e nacional, vai tomando corpo a formação dos setores médios, que
buscavam o aburguesamento, e a participação na riqueza que parecia favorecer a cidade.
Conviviam cotidianamente com esses grupos vastos contingentes de marginalizados
sociais, gente que afluía cada vez em maior número para a capital em busca de trabalho,
e que já sobrevivia na economia informal, amontoando-se em cortiços. Se nesta
sociedade a mobilidade descendente atingiu ricas famílias de fazendeiros de café, como
se caracterizava o equilíbrio precário das famílias de classe média? Muitas vezes só
restava aos viúvos e viúvas conseguir negociar as dívidas com os credores para escapar
do leilão de seus bens. Nesta sociedade sem tradição de pequenos serviços e comércio,
o que veremos é a presença, no cotidiano dos setores intermediários, da fronteira
permanente do viver bem e da miséria.
OLIVEIRA, Mirtes Marins de. Imagem e história nas fotografias do Album
Photographico da Escola Normal 1895. Análise das trinta e seis imagens que constituem
o Album Photographico da Escola Normal - 1895 de uma perspectiva histórica,
considerando como eixo aspectos da História da Educação na última década do século
XIX, momento pontual das reformas republicanas paulistas. A perspectiva histórica
inclui uma abordagem da visual idade presente no Album Photographico da Escola
Normal- 1895, considerando a especificidade da linguagem fotográfica presente nos
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resultados escolhidos/obtidos pelo fotógrafo. A hipótese de trabalho é a de que o Album
foi produzido dentro das estratégias de disseminação de um modelo da escola pública,
elaborado física e simbolicamente pelos republicanos paulistas logo após a Proclamação
da República. As fotografias e a narrativa - seqüência de imagens - proporcionariam
a promoção adequada dos propósitos republicanos no âmbito da Educação, mostrando
a eficiência do método intuitivo, seus equipamentos e materiais pedagógicos, e as
possibilidades oferecidas àqueles que formavam-se na Escola Normal Caetano de
Campos.
OLIVEIRA, Mirtes Marins de. Indícios da modernidade: afotografia e a escola. A
fotografia surge no contexto da modernidade inaugurando uma nova etapa no ambiente
visual cotidiano e meios de intercâmbio de informação da população. A partir
principalmente da segunda metade do século XIX, impactou de maneira profunda o
direcionamento da pintura e o desenvolvimento de algumas correntes artísticas, e
fomentou a discussão sobre sua pertinência estética e inserção na cultura. As imagens
fotográficas se apresentam aos historiadores da educação como fontes férteis à pesquisa,
desde a ampliação do conceito de documento para além do texto escrito, incluindo a
música, imagem, arquitetura, etc. As produções fotográficas patrocinadas pelas
instituições trazem a marca da memória autorizada, sendo fundamental o
desenvolvimento de análises que elucidem o caráter da imagem fotográfica como
discurso construído sobre o real. A proposta de estudar as fotografias mantidas no
acervo da Escola Caetano de Campos - presente tanto na documentação realizada pela
Direção da Escola Normal, como inserida em seu conteúdo curricular - considera a
fotografia como índice de modernidade, alinhada às outras estratégias de reorganização
do tempo e do espaço escolar.
OLIVEIRA, Nucia Alexandra de Oliveira. (Mestranda -UFSC) A discussão sobre
aborto e infanticídio na mídia catarinense- histórias de escândalos, silêncios - 1900/
1994. Este trabalho procura resgatar os múltiplos tratamentos dado pela mídia de
Florianópolis aos casos de infanticídio e aborto. Pretendemos mostrar aqui a forma
heterogênea deste tratamento, onde podemos perceber deste escândalos públicos a um
constrangedor silêncio. Com relação aos casos de infanticídio destacaremos a
ambiguidade de posicionamento por parte destes jornais. Constatamos em nossa
pesquisa, de uma lado uma certa condescendência às mulheres acusadas desta prática
e de outro o impiedoso julgamento de seu comportamento. A tendência é a mesma
com relação aos casos de aborto, prática costumeira que é intensamente estranhificada
pela imprensa. Cabe acrescentar que esta é uma discussão ainda mais silenciada pelos
jornais já que só alcança visibilidade nas últimas décadas.
OLIVEIRA, Nucia Alexandra de. (Mestranda - UFSC) Quebrando o silêncio... e
desconstruindo a beleza: as representações sobre a beleza das mulheres na imprensa
feminina e feminista. (l960-1980).Este trabalho pretende discutir as representações
sobre a beleza das mulheres, observando as imprensas feminista e feminina entre os
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anos de 1960 e 1980. Observaremos neste trabalho revistas femininas, como Cláudia
e Nova, e publicações feministas como o Brasil Mulher, Nós Mulheres e Mulherio.
Consideraremos aqui a associação e a identificação das mulheres com seus corpos e a
"necessidade" de apresentá-los conforme os modelos expostos, e em contraponto a
resposta dos movimentos feministas, desconsiderando esta preocupação e sobretudo
questionando-a. Nossa proposta é problematizar as formas como têm sido discutida a
beleza feminina, percebendo de um lado os múltiplos discursos construidores de
imagens e representações sobre as mulheres, e de outro aquele que o desconstroe.
OLIVEIRA, Paulo Motta A história da literatura construída por literatos. Vários
foram os escritores portugueses que, ao longo do século XIX, refletiram sobre ~ literatura
portuguesa. Nesta comunicação partiremos de uma breve análise das principais hipóteses
contidas no Bosquejo da poesia e língua portuguesa de Almeida Garrett - publicado
em 1826-, em que ocupa um papel central a visão da história da literatura portuguesa
como formada por períodos de decadência e de regeneração, para que possamos, em
seguida, analisar de que forma essas hipóteses foram em parte mantidas e em muitos
sentidos modificadas em dois cursos de literatura elaborados por escritores portugueses:
o segundo volume do Curso de Literatura Portuguesa, escrito por Camilo Castelo
Branco, cuja primeira edição é de 1875, e o Curso de História da Literatura Portuguesa,
publicado por Teófilo Braga em 1885.
OLIVEIRA, Ricardo de. (PROCULTIUFRJ/IFCS). Sertão e nação nafronteira entre
o mito, a memória e a história. Dentre as possíveis certezas que o brasileiro têm de si,
a idéia de que o conceito de sertão traduz a essência da brasilidade parece ser
inquestionável ou, pelo menos, imaginada tão antiga quanto a própria nação. Sertão,
aparentemente, designa a absoluta expressão da brasilidade essencial. A simples
enunciação da palavra remete imediatamente à percepção de que se trata de alguma
coisa íntima, de raiz, genuína e autêntica, isto é, algo realmente "nosso" e oposto ao
estrangeiro. Entretanto, foi na virada do século, enquanto a questão nacional era
exaustivamente debatida e inúmeras foram as formas buscadas pelos intelectuais para
se estabelecer a identidade nacional, que se realizou o casamento do sertão com a
nação. Assim, dentre os projetos surgidos no intuito de se "achar" a identidade nacional
brasileira, a crença de que o verdadeiro brasileiro é aquele nascido no sertão foi uma
construção simbólica que, apesar de polêmica e contraditória, acabou transfigurandose em uma das mais fortes mitologias acerca do ser nacional. Neste ínterim, a obra e a
pessoa de Euclides da Cunha inscrevem-se no centro do problema, possibilitando-nos
afirmar que, a partir delas e em torno delas, operou-se a invenção da brasilidade sertaneja
- instituída no imaginário nacional como um mito eficaz. Esta conferência, inserida no
campo da história da cultura, pretende questionar este fenômeno.
OLIVEIRA, Ricardo Santa Rita. Instrução pública e gênero. A visualização de um
ideal de processo civilizatório é reconhecida pela historiografia brasileira como um
dos elementos básicos de análise do período que marca a virada do século XIX para o
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século XX. Seguindo por este caminho busco, em meu estudo, penetrar no centro de
confecção de um projeto civilizador que permitiria viabilizar este processo. Assim
sendo, a busca pela compreensão dos ideais de homem e mulher, ou seja, a procura
pelo arquétipo do ser social confeccionado nesta época, levou-me a identificação da
importância da prática educativa dentro deste contexto. Através da educação, os homens
e mulheres que se lançaram na empreitada da construção deste ser social civilizado,
próprio ao progresso, anteviam a possibilidade de reformar a sociedade e construir um
novo futuro para o país, identificado por termos como ordem, ciência e desenvol vimento.
A abordagem das falas dessas personagens, tendo por prisma a educação, permite
identificar tanto o modelo, quanto os objetivos de um projeto de construção de uma
sociedade modernizada. O Segundo Reinado do Império brasileiro é o espaço primordial
do acontecimento e consolidação destas idéias, tendo como agentes a intelectualidade
brasileira. Composta por homens de letras, médicos, advogados, "homens de ciências"
e políticos, esta se dá conta, principalmente a partir de 1870, da necessidade de se
fomentar o progresso da nação.
OLIVEIRA, Salete M. de. (Universidade Ibirapuera.) Abolição da pena, um princípio
educativo. A recente construção do conceito de periculosidade (século XIX)
contemplou, de forma privilegiada, a criminologia e a medicina enquanto discursos
que passaram a esquadrinhar um modelo preferencial de sociabilidade no século XX
em sua versão mais democrática: aq prevenção geral. Se o que estava em jogo era a
garantia do homem são para o Estado, coube à medicina transformar informação em
instrução geral e ao sistema penal justificar-se por meio da educação pelo temor. O fim
da Segunda Guerra Mundial demarcou uma descontinuidade no conceito de saúde que
passou a ser entendida não mais como ausência de doença, mas presença constante de
bem estar, redimensionando um tipo específico de gestão de poder - o Estado para o
homem saudável - que vincula-se à tese da dissuasão exemplar fundamentado na
seguridade social. O abolicionismo penal, ao contestar a inevitabilidade da prisão,
toma possível interrogar as certezas de estabilidade do que se convencionou chamar
de saúde, privilegiando a liberdade como princípio educativo preferencial de existência.
OLIVEIRA, Silvana Maria Pessôa de. (Faculdade de Letras - UFMG) Crítica e
história literária no cancioneiro alegre de Camilo Castelo Branco.O trabalho pretende
discutir a concepção de História Literária presente no Cancioneiro Alegre (1879), do
escritor português Camilo Castelo Branco. Tem ainda por objetivo investigar de que
maneira Crítica e História Literária acham-se relacionadas no referido Cancioneiro.
OLIVEIRA, Terezinha. (DFE - UEM) François Guizot, história e política. François
Guizot foi um dos personagens mais expressivos da França à época da Restauração.
Além de um grande político, foi, também., um grande historiador. Conseguiu aliar as
atividades políticas com as de um pensador. Conseguiu ainda mais: fez da história seu
instrumento de luta política. Ambas as atividades, a história e a política, se explicam e
se completam. Mostrar que sua interpretação da história européia ocidental está

602

vinculada às lutas políticas na Restauração, bem como à sua posição diante das questões
de sua época, constitui o objetivo desta comunicação.
OLIVEIRA, Terezinha. (VEM) Considerações acerca das razões históricas que
conduziram à destruição das fronteiras romanas em Guizot. Segundo Guizot, antes de
qualquer afirmação acerca da derrocada do Império Romano, é preciso indagar porque
uma civilização tão avançada, com estradas, aquedutos, alto nível cultural, que se
caracterizara pelo seu caráter conquistador, pode ruir de forma tão avassaladora diante
das hordas bárbaras. Muitas razões devem ser consideradas quando se trata de analisar
a decomposição do mundo romano. Estas vão desde o fato de os próprios bárbaros já
estarem sendo assimilados, ao menos parcialmente, pelos romanos, até o fortalecimento
do cristianismo. Entretanto, a causa fundamental foi o governo despótico e, por
conseguinte, o aniquilamento da classe média. Para Guizot, a causa principal foi a
destruição desta classe, escorchada pelos tributos. Esta formulação de Guizot, no
entanto, deve ser considerada à luz do modo como este analisa a formação e o
desenvolvimento do Terceiro estado, inclusive do papel que atribui à burguesia no
século XIX. Nesta comunicação pretendemos analisar o modo como Guizot interpretou
o processo de decomposição do mundo romano articulando-o com as lutas políticas da
época da Restauração (1815-1830).
OLIVEIRA, Walney da Costa. (UFBA) Canudos sob o olhar de um sertanejo: a
obra de losé Aras/l.Sara. Lina Maria Brandão de Aras. A presente comunicação
objetiva discutir a obra de Jose' Aras sobre Canudos, seu livro "Sangue de irmãos"
como também nos seus textos de cordel que abordaram o tema, os quais o autor assina
com o pseudônimo de J. Sara. Este sertanejo - do Bendengó Euclides da Cunha Bahia
- produziu um texto literário a partir de sua memória, fruto de sua experiência num
período contemporâneo e posterior a Guerra de Canudos. José Aras nasceu em 1893,
ano de instalação dos conselheiristas na região e lá permaneceu até a sua morte 1979.
Durante sua vida organizou um acervo histórico da Guerra onde podem ser encontrados
registros de materiais, os quais, juntamente com sua obra aparecem com freqüência na
historiografia sobre o tema desde a década de 1950, também citado como um dos
principais depoentes dos acontecimentos na região. A obra de José Aras caracteriza-se
por propor uma história de Canudos a partir da própria região, valorizando a cultura
regional indicando caminhos que foram e são seguidos por diversas pesquisa sobre o
tema. O texto caracteriza-se por uma erudição literária sobre Canudos, que soma-se à
base histórica encontrada na tradição oral, sua principal fonte. Na sua obra em cordel
deixa transparecer um defensor do Conselheiro, dos jagunços e do povo de Canudo,
enquanto que no "Sangue de irmãos" busca uma cientificidade que o aproxima dos
ideais civilizadores da República.
OLIVEIRA, Wilmar Antônio de. (UNESP). Saúde pública e a construção do Estado
Republicano na Primeira República A reorganização do Estado nos moldes do
federalismo republicano, concomitante ao desenvolvimento do Estado Burguês no
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Brasil, pautava-se pelo desenvolvimento das práticas de saúde pública como uma das
formas de normatização da sociedade e de legitimação do novo regime. O fortalecimento
do poder público com a expansão do Estado em termos do aumento da esfera de sua
atuação estrutural e conjuntural e, conseqüentemente, também burocrática, esteva
intimamente ligado ao âmbito dos serviços de saúde. A crescente urbanização e o
crescimento populacional, a imigração em massa para a mão-de-obra da cafeicultura,
o desenvolvimento da indústria e do comércio, bem como o aumento do proletariado,
a euforia dos ideais de progresso, entre outros, representavam alguns dos aspectos da
pretendida modernização da sociedade brasileira e justificava, assim, a necessidade de
intervenção do poder estatal na organização do tecido social, com o intuito de
manutenção da ordem e do progresso do país. Essa organização da sociedade passava,
necessariamente, pelo controle efetuado por intermédio das práticas políticas de saúde
pública: principalmente, pelos discursos higienistas e pelo embate/combate às epidemias
e doenças devastadoras do período.
OLIVEIRA, Wilmar Antônio de. (UNESP-Franca) Autonomia municipal na primeira
república: controvérsias da produção historiográfica. Os estudos realizados pela
historiografia referentes à questão da autonomia municipal estão marcados por diversas
controvérsias. O que prevalece, nesses estudos, são os direcionamentos tomados pela
análise e interpretação dos textos constitucionais, como se a forma legal fosse suficiente
para dar cabo às práticas da autonomia do poder local. Embora seja este o ponto de
partida da análise, existem pelo menos três interpretações distintas para o período da
Primeira República: aqueles que negam a existência da autonomia em detrimento da
centralização do poder no Estado-membro; outros que afirmam sua existência
fundamentada na legalidade dos dispositivos constitucionais que lhe garantem
efetividade; e, por fim, os que preferem atribuir-lhe uma existência marcada por uma
relação paradoxal: exercida pela extra-legalidade do poder local no compromisso
coronelista. Pretende-se discutir essas controvérsias produzidas pela excessiva busca
do seu significado somente pelos preceitos legais, ou pelo desconhecimento das relações
imbricadas na organização do Estado federalizado, do seu momento histórico e até
mesmo de uma certa confusão semântica nas atribuições conceituais da centralização
x descentralização.
OLIVEIRA, Wilmar Antônio de. (UNESP-Franca) Poder público x poder privado.
Coronelismo e a construção da República. Algumas considerações. A discussão dos
aspectos fundamentais da relação poder público x poder pri vado na história política do
Estado brasileiro já avançou significativamente, mas ressente-se ainda de novas
abordagens que possam contribuir para o entendimento dessa confusa relação. Na
Primeira República vigorou o sistema coronelista, baseado, principalmente, na troca
de favores entre o poder estadual e o poder local. Tal sistema é reconhecido como
marcado pelas conjunturas de um fortalecimento do poder público em face de um
enfraquecimento do poder privado, especificamente, dos grandes latifundiários
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detentores do poder no sistema predominantemente agrário. Duas ordens de questões
se colocam: 1) Que poder público é este que se fortalece? O que, de fato, caracteriza
este público? 2) Será que há mesmo um enfraquecimento do poder privado? Pretendese ampliar a discussão desta temática considerando que o imbricamento entre esses
poderes vai além da simples constatação. O poder público fortalecido mais se parece
com a máscara que encobre os verdadeiros interesses privados, daí, portanto, percebese que não há dicotomia na relação entre fortalecimento x enfraquecimento do poder,
em última análise, ela nem existe.
ORLANDI, Adriana. (UFRGS - Programa de Pós-Graduação em História). Da relação
entre história e literatura: um estudo sobre a representação da experiência imigratória
e do imigrante italiano do Rio Grande do Sul na obra literária Nanetto Pipetta de
Aquiles Bernardi. A obra literária é uma forma de representação da realidade que, com
seu estatuto singular de criação artística, ilustra os valores de uma cultura a partir de
princípios diferentes da realidade exterior. Ela tem a propriedade de exprimir o
imaginário social de uma época, produzindo uma imagem específica sobre o real
histórico. À luz das discussões sobre as implicações teórico-metodológicas subjacentes
da relação entre história e literatura, o objetivo deste trabalho é analisar alguns aspectos
da forma como foi representada a experiência imigratória e o imigrante italiano do RS,
em uma das obras de maior popularidade da região colonial: a obra Nanetto Pipetta de
Aquiles Bernardi. Articulando elementos textuais e não-textuais, procurar-se-á resgatar
o contexto cultural da sociedade em que a obra foi produzida, visto que as aventuras
do protagonista Nanetto, escritas em dialeto vêneto e publicadas no jornal Stafetta
Riograndense entre 23 de janeiro de 1924 e 18 de fevereiro de 1925, passaram a fazer
parte do universo lúdico dos imigrantes e seus descendentes, e podem ser vistas como
representativas da maneira como as comunidades ítalo-gaúchas perceberam, sentiram
e atribuíram significados a um acontecimento histórico específico.
ORTEGA, Andreas Rauh. Trabalhando com acervos de fontes orais: a experiência
da parceria NEHO/USP - FPHESP. Este trabalho apresenta os resultados da parceria
firmada entre o Núcleo de Estudos em História Oral (NEHO/USP) e a Fundação do
Patrimônio Histórico da Energia do Estado de São Paulo ( FPHESP ). Este acordo
objetiva o tratamento e a devida disponibilização pública do conjunto de documentação
oral da FPHESP, constituído principalmente por acrevos de depoimentos com
funcionários, técnicos e dirigentes da COMGÁS, CESP e ELETROPAULO. A
comunicação examinará, do ponto de vista metodológico e historiográfico, os núcleos
de fontes orais da FPHESP, pensando prioritariamente questões derivadas da relação
entre vida profissional e privada no âmbito empresarial. Ao mesmo tempo, pretendese discutir a utilização, por pesquisadores de história oral, de entrevistas feitas a partir
de outras práticas de registro.
OSÓRIO, Helen. (UFRGS) Os três "eles": lombilhos, laços e ladrões. A campanha
rio-grandense no século XVII/. Em 1744, sete anos após a fundação do presídio de Rio
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Grande, seu governador Diogo Ozório Cardoso declarava que naquelas campanhas
não faltavam "três eles, lombilhos, laços e ladrões de todas as castas". Apontava para
uma característica da formação da parte mais meridional da América portuguesa, o
papel preponderante da economia pecuária para a fixação européia na região. Ladrões,
para o governador, eram todos aqueles que se apropriavam do gado dos rebanhos
selvagens e o "levam onde melhor o pagam", sejam as possessões portuguesas (Rio
Grande) ou as espanholas (Montevideo). A comunicação abordará as características
peculiares desta fronteira luso-espanhola. A situação da fronteira militarizada, instável
e potencialmente ameaçada de ocupação, combinada com a existência de rebanhos
selvagens, moldou uma determinada estrutura produtiva que requeria baixíssimos
investimentos e que, portanto, reproduzia-se a baixos custos. A fronteira aqui é
compreendida como uma construção histórica, que se processa no tempo. Permeável,
por ela circulam pessoas e animais dos dois impérios ibéricos, que se influenciam
mutuamente. Gaúchos, soldados, contrabandistas e criadores de gado são alguns dos
atores sociais presentes nestes territórios, muitas vezes exercendo alternativamente
estes papéis. (MR)
OURIQUES, Ana Julieta V. A educação do meio-oeste catarinense entre as décadas
de 1930 e 1950. O povoamento do meio-oeste Catarinense ocorreu de forma mais
intensa entre 1920 e 1960, por migrantes teuto- e ítalo-brasileiros provenientes, em
sua maioria do Rio Grande do Sul e imigrantes oriundos da Europa. Com a "Questão
do Contestado" resolvida oficialmente, em 1917, o governo demarcou as terras e
garantiu a sua posse por meio do povoamento. O processo de povoamento foi feito,
principalmente, através de companhias colonizadoras privadas, que organizaram uma
migração dirigida para grupos específicos. Ao chegarem nas novas terras, os migrantes
tentaram construir ou reconstruir comunidades que correspondessem aos seus anseios
econômicos e socioculturais. Nestas novas comunidades as escolas ocupavam um
espaço especial, pois era através do ensino, que novos valores eram expressados e as
velhas tradições eram mantidas ou reinventadas. O investimento do poder público
estadual na educação da região era mínimo, tanto na construção de prédios escolares,
como na contratação de professores capacitados. Competia às comunidades encontrar
soluções alternativas para arrecadação de fundos para a manutenção das escolas. Durante
o Estado Novo o sistema educacional sofreu abalos significativos, com o fechamento
das escolas consideradas estrangeiras, principalmente as de língua alemã, e com a
demissão de professores, que nem sempre foram substituídos, deixando os alunos sem
escola e sem professores.
OURIQUES, Nildo Domingues. (UFSC) A sedução revolucionária e o Plano Real.
O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, assim que tomou posse do cargo,
acusou seus interlocutores de esquerda" de messiânicos, gente que não pode viver sem
pensar que pode salvar o mundo sob um comando revolucionário. Para Franco, a
reforma monetária aplicada a partir de junho de 19994 é o resultado de uma "bem
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sucedida combinação entre economistas, advogados e executivos' da qual resultou uma
das mais gigantescas e bem urdidas reformas monetárias que a história registra". Para
o então funcionário do mundo das finanças, este experimento "seria apenas teoria,
não fosse o esforço de um extraordinário comandante - Fernando Henrique Cardoso
- que mansamente cômpos a engenharia política e social e a conjunção de
temperamentos que transformou as mal traçadas linhas de uns tantos idealistas em
páginas da história desse país". Só que a sedução se desfez e o rei se encontra nú.
PACHECO, Jairo Queiroz. Possibilidades de uso de um banco de dados de um
acervo fotográfico na pesquisa histórica. Serão apresentados os resultados parciais de
um projeto de pesquisa que se propõe a organizar e informatizar o acervo fotográfico
do Centro de Documentação e Pesquisa História, do Departamento de História da
Universidade Estadual de Londrina. Foram selecionadas fichas de identificação
referentes acerca de 2500 fotos, juntamente com as respectivas fichas remissivas
(organizadas a partir de palavras-chaves). Além de disponibilizar a manipulação do
banco de dados através de um note-book, serão discutidas questões teóricometodológicas relacionadas com a confecção do referido banco de dados.
PACHECO, Jairo Queiroz. A memória e a gestão documental em empresa. Será
apresentada uma síntese das principais questões teóricas referentes à memória
particularmente dos seus aspectos individual e coletivo, levadas em consideração na
assessoria prestada ao Projeto Memória Sercomtel. Serão discutidas também as
vantagens administrati vas decorrentes da adoção de uma correta abordagem da memória
em uma organização empresarial. Pretende-se demonstrar que uma política de gestão
documental adequada pode conjugar as vantagens administrativas a um levantamento
adequado da memória.
PACHECO, Ricardo de Aguiar. A cidadania republicana em Porto Alegre. A partir
da leitura de jornais portoalegrenses do período de instalação do governo republicano,
procura-se identificar quais as práticas e prepresentações articuladas pela população
urbana sobre o que seja a identidade do cidadão e o exercício da cidadania. Através de
uma 'descrição densa' faz-se uma 'micro história' das perspectivas de atuação política
da população urbana. Percebemos em nossa pesquisa uma intensa movimentação
popular em torno do debate político nacional e regional de onde concluímos que estes
setores não ficaram apáticos diante da República. Ao contrário, diferentes grupos sociais
mobilizam-se para defender suas representações para a identidade do cidadão, ou
sej a, manifestam uma 'cidadania informal'. Assim age o PRR ao formula a identidade
do 'cidadão educado', aquele que, por respeito e subimissão ao partido, vota em seus
candidatos e obedece as determinações desses líderes. Já a dissidência republicana
articula a identidade do 'cidadão eleitor', esse deve ser convencido pela campanha
política das propostas por ela defendida. De outro lado entidades dos classistas da
cidade evocam a identidade de um 'cidadão coletivo' que, como 'multidão', expressa
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seus interesses políticos em diferentes manifestações de rua. Um dassas entidades
formulam ainda identidade do 'cidadão candidato' que disputa vagas no Congresso
Estadual Constituinte.
PADOIN, Maria Medianeira. (Centro Universitário Franciscano-RS). O Federalismo
e a Revolução Farroupilha no contexto histórico do espaço fronteiriço platino, no
século XIX. O trabalho propõe-se analisar a história da Revolução Farroupilha, como
mais um movimento no contexto do processo de construção dos Estados Nacionais
Latino-americanos, demonstrando os significados atribuídos ao federalismo enquanto
ideário político, como também, analisar em que base fundamentou-se e quais os seus
agentes divulgadores no Rio Grande do Sul. Neste sentido, destaca-se o papel da
liderança local e regional platina, suas interligações ou identidades com o clero, com a
maçonaria e com os intelectuais formados na Europa ou no centro econômico e
intelectual brasileiro. Nossa proposta é apresentar os dados deste censo de 1908 e suas
possíveis interpretações, no contexto das mudanças dos governos do Partido Colorado
e de suas soluções para os problemas agrários.
PADOVAN, Regina Célia. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos: a irmandade e
a construção da devoção (1757-1857). Este trabalho tem como objetivo identificar os
caminhos de construção da devoção religiosa como uma forma de aproximação as
particularidades de formação do catolicismo devocional que vigorou nas Minas Gerais,
do século XVIII. Focaliza como estudo, a devoção do Bom Jesus de Matosinhos de
Congonhas do Campo, recuperando a singular imagem dos ermitães leigos, dos
elementos religiosos que perfilaram-se na tradição e formação do catolicismo através
das práticas da irmandade, como da construção e sentido do espaço sagrado na dinâmica
das relações sociais dos devotos e irmãos de confraria, no processo de consolidação do
poder leigo; enfatizando por fim, questões que envolveram os conflitos entre a Igreja
e o Estado, sobre o controle do importante Santuário mineiro.
PADRÓS, Enrique Serra. (UFRGS) Anistia, anestesia, amnésia - Tempo presente e
memória histórica na América Latina. Os esquecimentos nada neutros provocados
pela história recente latino-americana colocam frente a frente a questão da memória e
desmemória histórica. Trata-se da ação política concreta de determinados atores
econômicos e sociais que visam dissociar-se e desresponsabilizar-se de tudo aquilo de
mais negativo que surgiu das entranhas das Ditaduras de Segurança Nacional (DSN).
A história oficial joga fora os temas da violação dos direitos humanos, da guerra suja,
da tortura, do extermínio e dos desaparecidos. Ajustificativa consagrada da necessidade
do esquecimento como condição imprescindível para a reconstrução pacífica da
sociedade, é um caso concreto de anestesiamento político que produz amnésia histórica.
A combinação do esquecimento induzido com o conforto da impunidade, mantém
expostas feridas que não terminam de cicatrizar. O Caso Pinochet, os 30 anos do AI5 e os novos desdobramentos, na Argentina e Uruguai, sobre seqüestro de crianças,
recolocam desafios, tanto para a História quanto para a Justiça. Corresponde aos
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historiadores assumir a tarefa de descortinar o passado recente dos países que sofreram
as DSN, contribuir para o preenchimento das lacunas persistentes na memória coletiva
e combater as distorções plantadas nos anos de chumbo. Na América Latina, a discussão
concreta da história do tempo presente relaciona-se com a apuração urgente do seu
passado imediato.
PAES FILHO, Flávio Ferreira. (FUFMT) D. Dinis e a definição da fronteira leste
portuguesa no século XIII. D. Dinis foi um Rei que se interessou desde o início do seu
reinado em consolidar e ampliar as conquistas do seu pai, D. Afonso III(1248-1279),
mormente para centralizar o poder em suas mãos. Nesse sentido tomou várias medidas
para diminuir o patrimônio do Clero e da Nobreza. Daí a sua inquietação com a
regularização das propriedades coutadas e honradas e também com a definição da
fronteira leste do reino. Portugal sempre teve dificuldade em regularizar os limites da
fronteira leste com Castela, mas após vários confrontos com os castelhanos, D. Dinis,
graças ao seu grande tato político, somado a conjuntura política favorável, conseguiu
com o Tratado de Alcanises, celebrado em 12 de setembro de 1297, fixar as fronteiras
entre Portugal e Castela. Nesta comunicação propomos caracterizar a situação sóciopolítica do reino de D. Dinis (1279-1325) antes do tratado de Alcanises, bem como
analisarmos a importância desse tratado para a sociedade portuguesa à época desse
Monarca.
PAIM, Elisson Antonio. (UNOESC) Ensino e pesquisa em História: uma integração
possível. A experiência da UNOESC-Chapecó. Durante muitos seminários,congressos,
encontros ... uma das discussões que tem tomado boa parte do tempo é sobre a integração
ensino e pesquisa, especialmente no terceiro grau, e também no ensino fundamental e
médio, é praticamente consensual a necessidade de integração, algumas divergências
surgem quanto a forma de sua realização. Procurando nos colocar em sintonia com o
que acontece nesse imenso país, no curso de História da Universidade do Oeste de
Santa Catarina -UNOESC- Campus Chapecó, procuramos centrar esforços de vários
professores incentivando os alunos a desenvolverem seus projetos de pesquisa em
temáticas que digam respeito as Histórias de suas comunidades, durante quatro semestres
desenvolvem as pesquisas. Organizadas as pesquisas procuramos orientar para que
estas pesquisas sejam socializadas durante a Prática de ensino que pode ser realizada
como educação formal-sala de aula ou como atividades de extensão na forma de cursos.
Queremos neste espaço da ANPUH, socializar uma experiência de integracão entre as
disciplinas de Teoria e Metodologia da Pesquisa Histórica e Prática de ensino em
História. Esta experiência vem sendo avaliada como importante pelo seu caráter
inovador para a produção e ensino da história, pelos acadêmicos quer pelos alunos e
demais pessoas que tem participado das atividades de extensão.
PAIVA, Eduardo França. (Unicentro Newton Paiva) Amuletos, práticas culturais e
comércio internacional. Desde o século XV navegadores e comerciantes portugueses
desenvolveram intensas rede comercial e relações culturais com povos orientais e
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africanos. Entre os itens traficados incluíam-se tecidos coloridos, marfim, ouro, pedraria,
contas de porcelana e vidro e produtos preciosos de origem vegetal e animal, como
âmbar, pérolas e corais. Esses últimos, mas sobretudo os corais, deram origem a vários
tipos de amuletos e objetos símbolos de poderes e de status social. Explorados no
Mediterrâneo, no Oceano Índico e em algumas partes da costa atlântica africana, os
corais foram apropriados diferentemente por populações européias, asiáticas e na África,
de acordo com cada época e com as tradições culturais de cada grupo. Eles também
foram usados intensamente no Brasil por homens e mulheres, tanto pelos livres, quanto
pelos libertos e escravos. As mulheres libertas no século XVIII usaram-nos como
ornamentos e, também, como amuletos contra males cotidianos. Associaram-nos a
outros materiais e ajuntaram-nos a talismãs de distintas formas e significados. Portandoos, sobretudo nas áreas urbanas, elas apareciam belas e exoticamente enfeitadas para
uns, mas para outros, os que sabiam ler aquela linguagem codificada, elas acentuavam
poderes femininos ligados à formação da família e de agrupamentos sociais, à
preservação e à prática de tradições culturais africanas e afro-brasileiras. Elas, assim,
celebravam triunfos pessoais, como alforrias, espaços de autonomia conquistados dentro
do universo escravista e masculino e ascensão econômica.(MR)
PAIVA, Eduardo França. (Unicentro Newton Paiva) Hibridismo e impermeabilidades
culturais: um viajante protestante na capital do império escravista do século XIX.
Thomas Ewbank chegou ao Rio de Janeiro em 1846, vindo de New York. O protestante
republicano iniciava, então, uma viagem fascinante pela cidade síntese do Império
católico escravista brasileiro. E, curioso e perspicaz, não hesitou em gastar muito de
seu tempo registrando suas impressões sobre a cidade e as imediações dela, sobre a
vida dos habitantes e sobre seus hábitos cotidianos. Viajante, mediador entre culturas,
estrangeiro diante do novo universo, Ewbank não escondeu julgamentos e
estranhamentos. Analisou, a partir de apurado conhecimento filosófico, literário e
histórico, o que viu e ouviu na "Terra do Cacaueiro e da Palmeira", forma como se
referiu ao Brasil. Mas, frente ao desconhecido, ele deparou-se com suas limitações de
estudioso e isso também ficou registrado em seu diário. Nesse caso, mesmo que
involuntariamente, o viajante nos legou retratos de códigos culturais praticados nas
ruas e dentro das casas cariocas. Eram usos derivados da mestiçagem cultural brasileira
e, por vezes, vinculados a impermeabilidades culturais, mesmo que camufladas. Diante
de um amuleto de coral visto na Rua dos Ourives e depois da explicação recebida
sobre as "virtudes" da peça Ewbank escreve: "eu não o compreendi". Nesse movimento
de constantes transposições e alterações de fronteiras, nem sempre os grupos sociais
estiveram dispostos a explicitar seus costumes codificados aos "estrangeiros", no sentido
mais amplo do termo, tanto os de fora, quanto os da própria terra.
PAIVA, Odair da Cruz.. A política migratória e a geopolítica do desenvolvimento
nos Anos 30. Durante a década de 1930, a intensificação do processo de industrialização
no país toma-se uma opção cada vez mais clara na substituição ao padrão agro-
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exportador liderado pela cafeicultura. Esta mudança nos rumos da economia propunha
uma rearticulação complexa de fatores econômicos, políticos e sociais. Os novos rumos
da economia brasileira, matrizados no padrão urbano-industrial passa a realizar-se a
partir de São Paulo, obrigando a montagem de uma geopolítica de desenvolvimento
regional, na qual nordeste paulatinamente é elegido como região fornecedora de mãode-obra para o centro sul. Estrutura-se uma política migratória que se assemelhará em
muitos casos à política imigrantista do final do século passado e início deste. Entre
1930 e 1950 quase dois milhões de pessoas oriundas do nordeste afluirão para o Estado
de São Paulo para recompor a mão-de-obra tanto no campo ( na produção de algodão
e café) quanto na capital ( na produção industrial). Percebemos nessa política migratória
uma antecipação importante e pouco discutida pela historiografia do processo migratório
que, a partir dos anos 1950, subsidiou o surto industrial desenvolvimentista e ao mesmo
tempo, já ditava as bases de uma geopolítica do desenvolvimento no plano nacional.
PALAMARTCHUK, Ana Paula. O direito de ser comunista: escritores, literatura e
censura nos anos trinta. O final dos anos vinte e o início dos trinta é um período no
qual o recém-inaugurado Partido Comunista do Brasil começa a se tornar uma alternativa
política a um grupo expressivo de intelectuais. Na medida em que a década de 1930
avança, essa alternativa política é cada vez mais encarada pelo governo de Getúlio
Vargas como 'perigosa'. Consequentemente, intelectuais comunistas, como Caio Prado
Júnior, Nise da Silveira, Oswald de Andrade, Patrícia Galvão, entre outros, passam a
sofrer perseguições da polícia e têm, muitas vezes, seus trabalhos censurados. É o
próprio direito de ser comunista que está em jogo ...
PANTEL, Rodolfo. (CAJUFSC) Livro didático e cultura escolar: limites e
possibilidades. Os livros didáticos de História aparecem com a inclusão da disciplina
de História nos currículos oficiais de ensino, e desde as primeiras décadas deste século
desempenham um papel importante nas representações do saber escolar, constituindose então como um "corpus" documental importante para o ensino da História. De
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de História "os estudos da cultura e
das representações alertam, por exemplo, para o fato de que, assim como as obras de
arte, os artefatos, os textos e as imagens, estão repletos de significações complementares e contraditórias, que podem ser identificadas tanto nos seus conteúdos
como nas suas formas". Neste sentido, os livros didáticos oferecem um conjunto de
histórias, imagens, eventos históricos, símbolos, construindo significados sobre a nação.
Significados que "estão contidos nas histórias que são contadas sobre ela, memórias
que conectam o seu passado com o seu presente, e imagens que são construídas à
propósito delas" Portanto sendo o livro didático um dos instrumentos fundamentais
para a transmissão das representações culturais, cabe-nos perguntar quais as percepções
e as visões de mundo foram construídas sobre o "descobrimento" do Brasil? Assim,
entendemos que os manuais escolares são instrumentos privilegiados para estabelecer
as conexões entre os programas e a sala de aula, e nesse sentido, entre a cultura e a
sociedade, entre os professores e os alunos.
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PANTOJA, Selma Alves. Movimentos e travessias entre Brasil e Angola na construção
do mundo Atlântico dos séculos XVII ao XIX. Atravessaram o atlântico homens e
mulheres nas condições das mais diversas: súditos da Coroa portuguesa, degredados,
renegados, escravos, forros, comerciantes, soldados, religiosos. Europeus, africanos e
americanos fizeram parte da migração forçada e algumas vezes voluntária que serviu
de base para povoamento e produção na construção desses novos mundos Atlânticos.
Lugar de intercâmbios múltiplos, enfatizamos a rede de relações que consolidou laços
através do Atlântico. A África Central Ocidental fez parte desse mundo Atlântico que
teve uma unidade formando um singular sistema. Isto agora tornou-se claro pela
intensificação das atuais pesquisas com abordagens direcionadas a contrabalançar a
hegemonia do fator europeu na emergência de uma região atlântica.
PAPALI, Maria Aparecida Chaves Ribeiro. Aspectos legais como práticas da cidade:
questões fronteiriças no diálogo entre as elites em Taubaté (1861-1888). Esta
comunicação faz parte de uma pesquisa maior em andamento, sobre as práticas
abolicionistas jurídicas na cidade de Taubaté. Nesse presente recorte, pretende-se refletir
sobre o diálogo travado entre as elites taubateanas em relação ao avanço dos meios
legais e suas consequências para o desdobramento de muitas ações de liberdade. O
que tais diálogos deixam transparecer são fortes tensões que certamente gravitavam
em torno dos processos de liberdade, onde a conduta de escravos e libertandos, não
raras vezes, fugia ao controle de senhores, juízes e advogados. Para tanto, têm-se como
principal fonte para tais reflexões, jornais da cidade de Taubaté, que veicularam entre
1861 e 1888, e que hoje representam uma grande riqueza documental na procura pelos
indícios mencionados.
PAPAVERO, Claude Guy. Conceitos de estrutura e de evento numa área de fronteira
entre antropologia e história. Comparação dos conceitos de estrutura elaborados por
alguns antropólogos e historiadores relevantes: Lévi - Strauss, Oeertz, Braudel e Sahlins.
Papel subsequente reservado ao evento em suas teorias. Principais problemas teóricos
envolvidos. Diferenças entre perspectivas estruturalistas de análise e a perspectiva da
longa duração. Reflexão sobre os elementos conceituais pertinentes que intervêm, em
história e em antropologia, na construção de modelos explicativos. Questões levantadas
pela análise sincrônica ou diacrônica de culturas e organizações sociais, em sociedades
"outras", que pertencem ao passado.
PARANHOS, Adalberto de Paula. . Caminhos cruzados: registros sonoros e pesquisa
histórica. Já há algum tempo, como que tateando outros caminhos, historiadores e
cientistas sociais têm procurado incorporar ao arsenal de recursos de pesquisa outras
linguagens, para além das habituais. Nessas circunstâncias, a música industrializada
vem assumindo crescente importância enquanto fonte documental, respondendo por
uma parcela dos esforços daqueles que se empenham em insuflar novos ares nas
pesquisas históricas. O que se constata, no entanto, é que existe uma tendência muito
grande a concentrar o foco de análise quase exclusivamente - ou, pelo menos,
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prioritariamente - nas letras das canções. Nesta comunicação procurarei ressaltar que,
por maior que seja a relevância desse procedimento, ele por si só não é suficiente para
dar conta da complexidade do trabalho com música e registros fonográficos, mesmo
quando não se tenha a pretensão de realizar um estudo de natureza especificamente
musicológica. Em meio à discussão de algumas questões de método, tentarei mostrar
que a música fala sem recorrer necessariamente a palavras impressas e cantadas. E
mais, que as próprias palavras que, aparentemente, injetam sentido numa canção não
deixam de passar por um processo de dessignificação e ressignificação, na dependência
do contexto musical e histórico em que ressurgem.
PARANHOS, Kátia Rodrigues. O novo sindicalismo e os "usos da cultura". Dentre
as estratégias de mobilizaçã%rganização utilizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo do Campo (SP) nas décadas de 70 a 90, a tríade comunicação, cultura
e educação passa a assumir um papel de crescente importância na ação desencadeada
pelos dirigentes sindicais. Importa, então, analisar em que medida o projeto cultural
dessas lideranças sindicais representa uma crítica ao sistema capitalista, ao mesmo
tempo em que incorpora o divertimento e a diversão. Portanto, esta comunicação procura
discutir os "usos da cultura" pelos dirigentes envolvidos com a formação dos
trabalhadores metalúrgicos. Nesse contexto, abre-se espaço para a utilização de jornais,
TV dos trabalhadores, revista e rádio, bem como festas, piqueniques, grupos de teatro,
sessões de cinema, festivais de música, congressos, debates e palestras, escola do
sindicato e cursos de formação sindical. O apelo à comunicação, cultura e educação
significa um investimento político do sindicato do "João Ferrador" que ultrapassa as
fronteiras do sindicalismo tradicional, representando uma inflexão importante no cenário
atual e, sobretudo, no campo da Central Única dos Trabalhadores.
PARENTE, Paulo André Leira. (UNI-RIO / UGF). A elaboração da imagem do
gaúcho em três contextos nacionais fIO século XIX. A definição de uma identidade
sócio-cultural do gaúcho corresponde ao fortalecimento de uma estratégia da memória,
fundamentada principalmente na categoria de uma liberdade transnacional. A construção
historiográfica da imagem do gaúcho foi produzida em três contextos específicos: nas
historiografias brasileira, uruguaia e argentina. Identificamos que o gaúcho insere-se
em uma representação coletiva cuja recorrência da memória foi indispensável para a
construção da identidade social e cultural platina. Dessa forma, a fronteira social
determinada pela representação coletiva e transnacional do gaúcho tornou-se mais
ampla do que as fronteiras territoriais politicamente definidas.
PARENTE, Paulo André Leira. (UNI-RIO e UGF) Aspectos da orientalização do
Império Romano: a fronteira do Estado Romano com a Pérsia sob o período dos
Severos. Sob a dinastia dos imperadores Severos, entre 192 e 235 d.e., a fronteira do
Império Romano com a Pérsia tornou-se um importante eixo de difusão das culturas
orientais que foram assimiladas pela sociedade romana nesse período. As diversas
transformações políticas, econômicas, sociais e culturais empreendidas pela dinastia
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Sassânida, em seu processo de ascensão e legitimação, influenciaram a composição da
identidade romana em um de seus aspectos principais: a atuação e interação diversificada
das legiões romanas na fronteira política e cultural demarcada pela presença da
civilização persa. A extensão das fronteiras políticas e militares romanas sobre o oriente
correspondeu, simultaneamente, a um avanço da cultura persa sobre a sociedade romana
imperial.
PASSARINHO, Carlos Alberto de Almeida. (Licenciado em História pela UCDB)
Rio Paraguai: reflexões sobre a navegação Pós-Guerra da Tríplice Aliança (18701920). O estudo analisa os efeitos da navegação no Rio Paraguai após a Guerra no
desenvolvimento sócio-econômico de Corumbá, tendo em vista que este centro tornase inclusive um pólo exportador e, consequentemente efetiva-se a instalação de
comerciantes estrangeiros na cidade. O trabalho faz parte de um projeto maior que
constitui-se o tema dessa comunicação e visa contribuir para a elaboração de um material
que tem por finalidade subsidiar o ensino de História Regional no ensino médio. Para
isso, foi realizada uma análise de documentos primários e bibliografia publicada acerca
do tema. Até então constatou-se que após a Guerra do Paraguai e a abertura dos rios
platinos, Corumbá adquire grande importância como eixo exportador da região, atraindo
assim, vários investimentos e a instalação de uma gama diversificada de comerciantes.
PASSETTI, Edson. (PUC/SP). O discurso abolicionista. O abolicionismo penal ganha
ressonância como questionamento intelectual e movimento social desde o início dos
anos de 1970. Suas procedências podem ser localizadas em Etienne de La Boétie e em
William Godwin, frente às teorias punitivas modernas estruturadas a partir de Beccaria
e Jeremy Benthan. Reconhecendo-se desde Hegel que a pena está sempre relacionada
à época, chegamos no século XX com movimentos de defesa social despenalizadores
(redução da pena prisional) e abolicionistas (supressão das prisões). O discurso
abolicionista, entretanto, ultrapassa o campo prisional, rompendo fronteiras, para
englobar supressões autoritárias que autorizam punições.
PASSETTI, Edson. (PUC-SP). Anarquismo, amizade e sociabilidade libertária. O
anarquismo é uma crítica à sociedade que se baseia numa educação libertária. Entendese por educação a sociabilidade em sentido amplo vista a partir de algumas
características da amizade: a pessoalidade, a desobediência, a descentralização e a
pluralidade com base na diferença. Desta maneira o anarquismo apresenta seu lado
histórico desterritorializante e articulador de novas proposições objetivas e subjetivas
como discurso socialista pluralista. Hoje em dia o anarquismo procura equacionar o
sentido contemporâneo da midiatização das resistências, suas ambigüidades e
propósitos. Neste sentido ele deixa de estar restrito ao humanismo do século XIX para
apresentar-se participando nas lutas locais, sejam elas no espaço terrestre ou sideral. A
amizade articulando relações Iibertárias desde a infância das pessoas contribui para a
supressão de hierarquias e paternalismos, desvencilhando-se da dicotomia aristotélica
que a destinou aos interesseiros ou aos virtuosos. Ela aparece num tempo de globalização
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e solidão como travessia possível para a ampliação da liberdade: deixa-se de sonhar
com utopias para fazer do presente uma vida como obra de arte. (MR)
PASSOS, Mauro. (PUC Minas) A Igreja do outro Lado do Espelho. O objetivo desta
comunicação é trabalhar um ponto de inflexão entre memória, catolicismo e história,
através de itinerários de vida sem fronteiras individualizadas. Desejamos abrir questões
que tratem dos possíveis que esta experiência encerra. o que os une em torno de
trajetórias coletivas? O que possibilita descobrir o que é comum a todos? como cristãos
leigos se constróem como sujeitos políticos? Que dilemas enfrentam para urdir fé e
política? Um corte temporário nos situa nos anos sessenta. Mas ainda indagamos, por
que despertar vozes há muito silenciadas? que sentido dariam aos novos tempos? Sob
esta ótica o trabalho divide-se em duas partes. A primeira nomeada MOLDURA, mostra
de que igreja falamos. Analisa os discursos da hierarquia e como atravessam o espaço
político habitado por cristãos leigos. a segunda parte, cunhada de CORTES E
CONTORNOS, formula sobre a memória e a história, nutridas pela dominação, trazendo
vozes do passado para compor a paisagem social. Texto e contexto cruzam - se na
tematização das falas. Origens e percursos acolhem-se ao abrigo dos acontecimentos.
cores e contornos encenam a cidade de Belo Horizonte. sujeitos políticos vivem a sua
história, construindo uma outra história.
PATRIOTA, Rosangela. (DEHIS-UFU) O lugar da tragédia e da comédia na
construção do erudito e do popular na tradição literária. Um estudo sistemático das
histórias literárias, teatrais e cinematográficas permite verificar tanto na poética clássica
como em estudos modernos a existência de uma hierarquia que privilegia temas/
narrações trágicas e/ou dramáticas em detrimento da comédia e da farsa. Sob esse
aspecto, cabe avaliar que, no âmbito das tradições, do ponto de vista estético, histórico
e ideológico foram construídas interpretações que privilegiaram o elemento "trágico"
como constituinte do erudito. Assim sendo, procuraremos, à luz deste referencial,
analisar as implicações das escolhas temáticas e formais que organizam as tradições
estéticas das quais somos herdeiros. (MR)
PATRIOTA, Rosangela. (DEHIS-UFU) História e Historiografia do Teatro de Arena
(SP) e do Teatro Oficina (SP): matrizes teóricas e ideológicas. Esta comunicação tem
como objetivo apresentar resultados relativos à pesquisa intitulada "O Brasil dos anos
60 a partir das experiências estéticas e políticas do Teatro de Arena (SP) e do Teatro
Oficina (SP): uma contribuição à História da Cultura", principalmente no que se refere
à construção da historiografia dos referidos grupos teatrais. Com essa expectativa
sistematizamos depoimentos e/ou entrevistas dos integrantes do Arena e do Oficina,
com o objetivo de perceber quais interpretações emergem dessas narrativas, e como
estas foram incorporadas à História do Teatro Brasileiro, contribuindo, assim, para a
elaboração de uma percepção unitária do processo. Nesse sentido, procurando articular
estas narrativas às matrizes teóricas e ideológicas que organizam os marcos definidores
da arte teatral no Brasil, discutiremos em que medida as fronteiras existentes entre
História e Memória são alicerces fundamentais desta discussão.
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PAULA, Dilma Andrade de. Estado e política de transportes no Brasil. O programa
de erradicação de ramais ferroviários (1955-1974). A comunicação a ser apresentada
tratará das abordagens vigentes na historiografia especializada acerca da política de
transportes no Brasil, enfatizando o papel dos embates, disputas e grupos de interesse
envolvidos nos processos políticos decisórios que levaram à definição e adoção, por
parte do Estado, de um padrão rodoviário de transporte, em detrimento das ferrovias,
tidas como "improdutivas". e/ou "deficitárias". A análise da construção dessas
categorias buscará, outrossim, igualmente contribuir para o desvendamento das frações
de classe em pugna pelo controle do aparato estatal voltado para a gestão dos transportes
no país.
PAULA, Ernani Soares. História da Religião: bibliometria e apontamentos sobre a
produção acadêmica paulista. Os estudos historiográficos têm se mostrado como uma
área instigante de pesquisa. Diferentes abordagens revelam o interesse de historiadores
pela situação de sua disciplina, seja no passado ou no presente. Assim, técnicas
quantitati vas e qualitati vas se revezam e combinam-se na tarefa de explorar a Históriaconhecimento. Nesta comunicação, tem-se como intuito apresentar dados quantitativos
e qualitativos da produção de dissertações de mestrado em História da Religião no
Estado de São Paulo. Uma vez que a bibliometria permite a inserção da temática das
dissertações em um panorama amplo da produção e que a análise qualitativa possibilita
o conhecimento de tendências e particularidades, a combinação de ambas fornece
elementos para o debate da História da Religião.
PAULA, Zuleide Casagrande de. Cidade Jardim: uma nova perspectiva para o
urbano? A presente comunicação tem como objetivo tratar de forma bastante geral, a
concepção de Cidade Jardim criada por Ebenezer Howard no século XIX. Esta criação
visava a solução dos problemas habitacionais que afligiam a cidade de Londres. Este
modelo foi motivo de inspiração para urbanistas brasileiros que ornamentaram cidades
e bairros de grandes cidades brasileiras com a vasta arborização, característica bastante
marcante da Cidade Jardim. Como exemplo desta inspiração será apresentado o traçado
urbano da cidade de Maringá no Paraná e suas semelhanças com o referido modelo.
Porém, a intenção é trazer para o espaço de debate que este Simpósio propicia, alguns
dos problemas que afetam o espaço urbano neste final de século, como por exemplo a
questão ambiental, um dos elementos existente na proposta deste urbanista inglês já
no século passado. O problema das cornubações urbanas no Brasil tem sido motivo de
muitos debates assim como o problema ambiental, ambos norteadores da proposta de
Howard no sentido de visualizar, já no século passado, uma saída satisfatória para a
sociedade.
PAULILLO, Maria Célia Rua de Almeida. A trajetória intelectual e literária de
Afollso Sclzmidt. A trajetória intelectual e literária de Afonso Schmidt revela uma face
pouco divulgada do período pré-modernista, que abrange tradições culturais como a
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ficção e a poesia publicadas pela imprensa anarquista, a produção editorial e literária
popular empreendida pelos intelectuais ligados a Monteiro Lobato, a corrente de poesia
penumbrista.
PA ULISTA, Marilda A. S. de A. (FFCL- Ribeirão Pires/Curso de História DoutorandaUSP). O professor de História e os materiais didáticos. Esta apresentação discute os
materiais didáticos e as formas de trabalho dos professores de História do ensino público
estadual no nível fundamental, os problemas que aparecem quanto aos variados materiais
e os questionamentos sobre seu uso no ensino.
PAZIANI, Rodrigo Ribeiro Pague para contemplar, olhe para consumir:
Modernidade e barroquização na Eldorado paulista durante a República Velha. A
expansiva lucratividade da produção cafeeira, a partir da segunda metade do século
XIX, nas principais cidades do interior paulista, como Araraquara, Franca, Batatais e
Ribeirão Preto, proporcionaram aos coronéis, em conjunto com a entrada maciça de
imigrantes vindos da Europa central, principalmente italianos - inicialmente para
trabalhar nas lavouras de café - a criação de um espaço urbano altamente sofisticado,
na qual incluíam-se, lojas de comércio, de departamento, além de teatros, cassinos e
cafés, que passaram a inserí-las nas chamadas sociedades de massas, típicas da
Modernidade, valorizando os aspectos visuais, principalmente através das imagens.
Dentro dessa perspectiva, a cultura urbana de Ribeirão Preto no decorrer dos séculos
XIX e XX, viu emergir uma sociedade extremamente difusa, onde o ócio - a arte da
contemplação - passa a se transformar em negócio - paga-se para contemplar o belo,
no caso, o jogo (lúdico) político, social, econômico e cultural, no teatro e no cassinoe que fica bem retratada na obra de Sérgio B. de Hollanda, Raízes do Brasil, analisando
as origens e a formação de nosso iberismo. Amalgamada aos gostos, sabores exóticos
e na arquitetura, enfim, no modus vi vendi de italianos e franceses, tal iberismo refletiuse plenamente na evolução urbana de Ribeirão Preto.
PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. O homem. a arte e a cidade: Joaquim Macedo Bittencourt
à imagem e semelhança de Ribeirüo Preto /la era do café( 1892-1920). Refletir sobre
a biografia de um(a) personagem, em suas diversas instâncias e em um determinado
período histórico, não se reduz apenas a dados primários e estritamente factuais, mas,
acima de tudo, enquadrá-lo em um universo amplo, dinâmico e complexo de relações
sociais, políticas, econômicas e culturais de uma época, é garantir-lhe o status de sujeito
histórico, participante e interventor da realidade. Durante a Belle Époque, período
áureo das transformações urbanas na Europa, no Brasil passam a surgir em diferentes
cidades, importantes homens públicos, como Barata Ribeiro, André Rebouças, Pereira
Passos, Antônio Prado, voltados à administração e reforma dos espaços urbanos, com
o intuito de inserir o país na onda da Modernidade, possuindo como referencial técnico,
as reformas de Paris no século XIX. Por sua vez, em Ribeirão Preto - importante locus
da produção cafeeira·, a personalidade dos coronéis e seus correligionários, e o cenário
pitoresco da urbanização no interior, propiciaram a formação de tipos sociais ambiguos
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e difusos, como Joaquim Macedo Bittencourt (1862-1924), na qual suas ações na
sociedade local, se dão através de múltiplas formas de interação e coesão sociais.
Partindo dos conceitos de persona, proxemia e teatralização, do sociólogo francês
Michel Maffesoli, abordarei a trajetória, a inserção e os relacionamentos políticos de
Macedo Bittencourt na sociedade ribeirãopretana, de acordo com o seu conceito de
ética da estética, base fundadora de civilização. Palavras-chaves: Macedo Bittencourt;
era do café; ética e estética; Ribeirão Preto.
PAZINI, Rodrigo Ribeiro. Fluidez e ambiguidades urbanas em Ribeirão Preto durante
a República Velha: a haussmanização na administração de Joaquim Macedo
Bittencourt (1911-1920). A inserção de Ribeirão Preto no mundo moderno, tal como
outras cidades do Estado de São Paulo no período áureo do café - motor da economia
nacional- se deu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, por
intermédio de reformas urbanas empreendidas pelos coronéis, principais produtores
de café no mundo, e detentores do poder privado nas nascentes cidades do interior
paulista. Nesse âmbito, pode se verificar um processo de fluidificação cultural, no
qual, as fronteiras imaginárias do público/privado, rural/urbano, arcaico/moderno,
coronel/imigrante, fluem e se fundam em um todo orgânico e dinâmico, resultando em
um quadro civilizatório pitoresco e original, onde o natural (o orgânico) é apropriado
pelo artificial (o inorgânico), e vice-versa, que a diferenciaram das urbanizações no
Rio de Janeiro e em São Paulo na memsa época. Baseando-se em materiais iconográficos
- fontes documentais extremamente significativas tanto como imagem quanto
ferramenta teórica para o olhar histórico - analisarei as transformações urbanas em
Ribeirão Preto, tentando captar suas contradições e nuances, através das intervenções
na malha urbana - a introdução das técnicas arquitetônicas e da engenharia, adquiridas
na experiência parisiense do século XIX -, principalmente na prefeitura de Joaquim
Macedo Bittencourt como administrador da cidade, marcado pela ascensão de uma
cultura urbana burguesa e cosmopolita.
PECHMAN, Robert Moses. (UFRJ) Ordem e desordem, uma fronteira de letras. O
projeto visa analisar o papel da linguagem na definição de uma fronteira entre a ordem
e a desordem na cidade. Tomo como base o o romance de 1852, Memórias de um
Sargento de Milícias e que se refere à sociedade carioca de inícios do século XIX,
época da chegada da corte portuguesa. Nesse romance paradigmático o autor trabalho
a dialética da ordem e da desordem a partir do surgimento de uma pequena burguesia
urbana no Rio de Janeiro. Essa dialética entre ordem e desordem perpassa toda a
discussão sobre a civilização brasileira e está engastada na linguagem dominante na
determinação do que é legal e ilegal, bom e mau, civilizado e bárbaro, doente e sadio,
perigoso e manso. A partir da definição de uma fronteira entre a ordem e a desordem
toda uma linguagem se institui para dar conta de esforço de separação, seja no campo
jurídico, seja no campo administrativo, seja na literatura, seja no campo do conhecimento
sobre a cidade. Minha intenção é verificar como a construção dessa oposição serve a

618

um projeto de consolidação da ordem urbana constituindo em torno das noções de
zona perigosa e homem perigoso. Quero mostrar como a idéia de ordem urbana supõe
a desordem urbana e o papel que a linguagem tem na definição dessas imagens. Estou,
portanto, interessado em analisar em como a linguagem vai construindo imagens e
como essas imagens se legitimam socialmente pelo próprio jogo da linguagem.
PEDERIVA, Ana Bárbara. Jovem Guarda: cronistas sentimentais da juventude.
Pretende-se resgatar nessa comunicação, como culturalmente as representações de
juventude, femininas e masculinas, foram construídas no movimento Jovem Guarda
pelos compositores desse estilo musical da década de 60 e pelos participantes do
movimento. Nesse sentido, procuraremos detectar a constituição de sujeitos históricos
sexuados e o movimento das relações entre gêneros e gerações, de acordo com os
múltiplos perfis presentes no movimento Jovem Guarda.
PEDRO, Joana Maria. (UFSC) Fronteiras do gênero: maternidade e subjetividade.
A prática de eliminação tardia do produto de uma gravidez indesejada encontrou, em
outras culturas e em outras épocas da história da civilização ocidental, amparo cultural
e, muitas vezes, explicações sobrenaturais. Foi a cultura ocidental burguesa, permeada
por relações de gênero eminentemente hierarquizadas, que instituiu a punibilidade
dessa prática - denominando-a "infanticídio" - responsabilizando exclusivamente as
mulheres, ou seja, incriminando-as. Estas tomaram-se as únicas a serem alvo de punição,
sempre que a sociedade não tencionava fazer qualquer investimento na vida das crianças
- como no caso das crianças bastardas. A análise de processos judiciais de acusação
de infanticídio permite-nos perceber, por um lado toda produção de subjetividades
normalizadas, constituindo o corpo grávido como alojamento do "instinto do amor
matemo" e, por outro, os depoimentos das mulheres acusadas de infanticídio apontamnos a emergência de subjetividades singulares - elas não se consideram, apesar de
todo investimento - como mães. A história da constituição dos processos de
"infanticídio" do início do século XX e a forma como as acusadas driblaram a produção
das subjetividades são os objetivos desta apresentação.
PEDRO, Joana Maria. (UFSC) Mulheres, memória e experiência. A medicalização
do parto e a interferência médica sobre o corpo das mulheres, presentes na história da
civilização ocidental - principalmente a partir do século XVIII -, promoveu a
desarticulação de muitas redes de solidariedade feminina e desqualificou conhecimentos
populares; também apagou da memória muitas técnicas de conhecimento popular que
promoviam a interrupção da gravidez indesejada. Entretanto, ainda hoje é possível,
através de entrevistas com mulheres idosas, recuperar e enumerar as diferentes ervas,
infusões e métodos utilizados, muitos deles ainda hoje em utilização. Entretanto, muita
coisa perdeu-se, especialmente a quantidade, qualidade e forma de utilizar os diferentes
métodos abortivos. Tratava-se de um conhecimento que transformava o "veneno" numa
infusão, capaz de interromper a gravidez sem matar a mulher. A perda desse
conhecimento destruiu os limites conhecidos entre o "remédio" e o "veneno". Por
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outro lado, a manutenção de muitas destas práticas e destes conhecimento, aponta,
também, para a resistência dos costumes, bem como para as contradições do "processo
civilizatório". A focalização de tais conhecimentos, recuperados através de entrevistas
com mulheres idosas, é o que pretende esta comunicação.
PEDROSO, Gelta M. Jonck. (UNIVILLE) Ensino de história: da reprodução ao
projeto de ensino. Este estudo analisa o ensino de História nas ultimas décadas em
Santa Catarina. Apresenta as práticas pedagógicas usuais entre os professores de História
da rede pública estadual, além de discutir as possibilidades do ensino de história com
projetos.
PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. (UEMlUSP) Facetas da problemática
feminina na dramaturgia de LeilahAssunção. A busca de padrões estéticos alternativos,
nos anos finais de 60, marcaria a disposição de movimentos de expressão autônoma
dentro do processo cultural brasileiro. Nesse campo, o presente estudo procura destacar,
na dramaturgia de leilah Assunção, os textos Pó de Arroz Bijou (escrita em 1968 e
interditada em 1970) e Fala baixo senão eu grito (encenada em 1969 e premiada como
o Moliere e APCA, como melhor autor do ano). Tal intento se justifica na medida em
que essas peças extrapolam o individual e percorrem caminhos nos quais se observa a
descoberta de um universo muito mais profundo e problemático do que se poderia
supor à primeira vista, enveredam por temáticas que se propõem a pensar sobre a
posição da mulher dentro da sociedade brasileira. Afastando-se do teatro político
explícito, essa dramaturgia se volta para as questões existenciais do ser humano inserido
numa estrutura política fechada. A partir de diferentes perfis femininos, as duas peças
aqui referidas procuram levar a uma cumplicidade diferente do "simulacro de
militância": a proposta essencial não é a da ação política, mas a de reflexão.
PENA, Eduardo Spiller. A lei e o "ajulltamento ilícito" entre senhores e escravas no
Brasil do século XIX. "Filho de senhor com escrava própria nasce escravo ou livre ?".
Durante o ano de 1859, os jurisconsultos do IAB (Instituto dos Advogdos Brasileiros)
debateram essa e outras questões relacionadas ao "trato ilícito" dos senhores com
escravas próprias ou "alheias". Fizeram-no menos por suas idiosincrasias e preceitos
jurídico-morais do que por terem de se posicionar frente às demandas judiciais suscitadas
por mães e filhos escravos, que reivindicavam sua liberdade por estarem submetidos a
essa situação. Comparamos a posição oficial do Instituto com as memórias
emancipacionistas do período (que defendiam a liberdade nestes casos) e com as
decisões dos tribunais superiores do Império (que confirmaram, em sua maior parte, a
escravidão da mãe e dos filhos). Os jurisconsultos do IAB ficaram como que num
meio termo, decidindo pela liberdade dos ftlhos mas não opinando sobre a escravidão
das mães, temerosos de interferir em demasia no domínio privado senhorial. Sua atitude
destoou, por outro lado, da ação de alguns advogados e curadores de escravos que
insistentemente atentaram para a "imoralidade" do costume, utilizando-o como
argumento jurídico em suas causas a fim de provar a condição livre da mãe e de todos
os "parentes"do senhor.
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PINEIRO, Théo Lobarinhas. (UFF) o Banco do Brasil e o Império. Em 1853, o
Gabinete Imperial, através do Visconde de Itaboraí, Ministro da Fazenda, apresenta
emenda a projeto existente no Senado do Império, autorizando o governo a criar um
banco, com a prerrogativa, entre outras, de emitir bilhetes aceitos pelas repartições
públicas no país. O projeto original, do senador Holanda Cavalcanti, de Pernambuco,
tratava da criação dos "Bancos Provinciais", com capacidade emissora, para fazer
frente à deficiência constatada no meio circulante e ainda para auxílio das atividades
agrícolas e mercantis nas diversas regiões do Império. A Lei, produto da emenda
governamental, criou um banco de caráter nacional, cujo desenvolvimento se deu no
sentido de incorporar os existentes nas províncias, treanformando-os em Caixas Filiais,
ao mesmo tempo que construiu rapidamente o monópolio da emissão por parte do
Banco do Brasil. Mesmo sendo uma instituição privada o Banco passou a atuar como
agência governamental, no câmbio, no finaciamento ao Tesouro Nacional e na
consolidação da Dívida Pública, ao mesmo tempo em que, através do mecanismo criado
para conceder empréstimos sobre títulos de segundo endosso, financiava atividades
comerciais, não assistindo, através do crédito, à agricultura. O estudo do processo de
fundação e funcionamento do "Terceiro" Banco do Brasil, "Segundo" para alguns
autores, permite-nos analisar, no enfoque da história de empresas, a luta entre os diversos
grupos em torno do poder no Império brasileiro, no processo de centralização
empreendido no Segundo Reinado, percebendo seus objetivos e reivindicações, bem
como a posição que ocupavam na hierarquia social e política brasileira.
PENARROCHA, Pere Petit. (UFPA) História regional na Amazônia brasileira:
território práticas políticas e mudanças econômicas. Nesta comunicação pretendo
avaliar a importância e também os problemas metodológicos dos denominados estudos
de história regional, focalizando minha análise nos resultados de algumas das pesquisas
realizadas desde os anos de 1960 por diferentes historiadores e outros cientistas sociais
a respeilO da Amazônia brasileira - especialmente o Estado do Pará -, num momento
histórico no qual essa região experimentou radicais mudanças socio-econômicas.
Alguns dos problemas que podem ser detectados nos estudos de história regional, e
também nos denominados de História Local ou de história estadual, são, por exemplo,
os trabalhos que não aprofundam as especificidades das diferentes regiõers ou espaços
político-administrativos escolhidos (regiões, Estados e Municípios) como objeto de
pesquisa; ou, numa perspectiva diferente, as pesquisas que não inserem seu objeto de
estudo na totalidade (Estado-Nação) a qual estes espaços estão integrados.
PENNA, Lincoln de Abreu. (USS) O nacional como fronteira - o Brasil anos 50. O
conceito de Fronteira ampliou-se consideravelmente nas últimas décadas. Razões não
faltam para explicar esse fenômeno, mas muito provavelmente a crescente
interdisciplinaridade das ciências humanas responde por isso. Contudo, mais do que a
amplitude alcançada encontra-se a descoberta das muitas interpretações capazes de
empregar esse conceito. É precisamente por esse caminho que se pretende desenvolver
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o conteúdo desse estudo, situando-o no contexto dos anos 50 e articulando-o com o de
Nacional nos discursos e ideários de determinadas correntes do pensamento político
da época. O que se pretende neste estudo é situar a problemática dos debates políticos
e intelectuais da década de 1950 em torno dos termos nacional e nacionalismo como
fronteira cognitiva e ideológica para uma geração que buscou gestar um projeto para o
Brasil. Para tanto, buscaremos em três tipos de fontes sistematizar o problema proposto:
os discursos político-parlamentares de representantes do PTB (Partido Trabalhista
Brasileiro), os documentos políticos do PCB (Partido Comunista Brasileiro), e os
escritos de ideólogos do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros). Com esse
material é possível atingir os objetivos aqui enunciados.
PERARO, Maria Adenir. (UFMT) O viver na fronteira oeste: itinerância e
adversidades. Mediante o presente estudo, objetiva-se refletir sobre formas possíveis
de solidariedade e de existência, desenvolvidas pela população mato-grossense para
dar conta de um viver plasmado pelo imprevisto, pela precariedade de vida, pelo
isolamento e adversidades, pelos confrontos bélicos e choques com a população
indígena, assim como pelo recrutamento e itinerância da população masculina adulta.
As fontes básicas utilizadas constituem-se em periódicos da imprensa local e Relatórios
de presidentes de província no período de 1850 a 1890.
PERARO, Maria Adenir. (UFMT) Os processos de divórcio e as mulheres de elite.
Mediante as "falas" das testemunhas, dos réus e dos advogados, contidas nos processos
de divórcio encontrados no Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá, objetiva-se
refletir sobre o papel da mulher cuiabana e sobre aspectos das relações íntimas dos
casais pertencentes às famílias de elite em Cuiabá, segunda metade do século XIX.
PERARO, Maria Adenir. (UFMT.) As cartas pastorais e a visão ultramontana de D.
Carlos Luiz D'amour, Bispo de Cuiabá, MT - (1879 A 1920). O presente texto procura
demonstrar a posição do Bispo diocesano, D. Carlos Luiz D' Amour, frente à laicização
do ensino, à escravidão e a adoção de uma política de regeneração do clero matogrossense em consonância com o episcopado brasileiro no período de transição do
Império para a república. Cartas pastorais e periódicos da imprensa local constituemse em fontes básicas deste estudo.
PERDIGÃO, Francisca Francinete dos Santos. (UFRO) Migrantes nas fronteiras
de Rondônia: "iliar lumiar". O Estado de Rondônia tem uma grande parte de sua
população formada por migrantes vindos do centro-sul do país. São várias as culturas,
são díspares seus modos de vida, construídos na região. Grande parte desses migrantes
é de trabalhadores rurais. Existe um grande contingente de trabalhadores sem terras.
Esses trabalhadores estão hoje organizados de diversas formas, em lutas pela posse de
lotes em que possam produzir e se reproduzir enquanto cidadãos brasileiros. Estão no
"fazer-se" das fronteiras de Rondônia. É no caminho da pesquisa que estamos tentando
trazer à tona questões acerca dos modos de vida constituídos por esses migrantes na
região rondoniense. Estamos, hoje, debruçados na discussão acerca do projeto "iliar-
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lumiar", um programa de assistência técnica que eles conquistaram. Após a solicitação
feita pelos principais movimentos populares do Brasil, entre eles a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) e
Movimento dos Sem Terra, o governo federal implantou um programa de assistência
técnica para subsidiar o trabalho da agricultura "iliar-lumiar". Estamos avaliando a
implantação desse programa junto aos assentamentos de reforma agrária no Estado de
Rondônia. Para tanto, estamos comparando o discurso oral dos trabalhadores rurais e
da nova proposta de assistência técnica apresentada pelo INCRA.
PEREIRA NETO, Murilo Leal. . Intelectuais anti-institucionais nos anos 50 e 60:
o papel social dos intelectuais militantes do POR (Partido Operário Revolucionário)
no Brasil. A função ideológica fundamental do Estado é defender interesses particulares
representando-os com a aparência de interesses gerais. A eficácia no desempenho desta
função dependerá da variedade e complexidade das instituições (entes públicos em
geral, parlamento, justiça, escolas) que historicamente tenham se consolidado como
parte da estrutura do Estado e, por outro lado, da natureza sócio-econômica e cultural
das relações entre as classes na sociedade. Considerando a própria natureza da sociedade
capitalista, o poder do Estado na homogenização simbólica e concreta dos antagonismos
tem um limite intrínseco. Nesta comunicação analisaremos uma manifestação específica
deste limite. O contexto dos anos 50 e 60 é marcado por uma crescente participação
política e social das classes, frações de classe, categorias profissionais na vida nacional.
Diferentes parcelas da intelectualidade militaram nas organizações que canalizaram
essa participação. Através da análise dos depoimentos de ex-militantes do POR, como
Boris Fausto, Ruy Fausto, Leôncio Martins Rodrigues e outros, tentaremos desenvolver
elementos de compreensão sobre o papel social daquela parcela da intelectual idade
que, em situações históricas determinadas, mantém práticas sociais fora das fronteiras
das instituições do Estado, sobre os sentidos dessas práticas e, finalmente, sobre os
limites que determinaram seu fracasso relativo.
PEREIRA, Carlos Augusto. O massacre do Salgadinho na memória da cidade. A
presente comunicação versará sobre as várias memórias produzidas ao longo dos
sessenta e dois anos do "Massacre do Salgadinho", ocorrido em 24 de Junho de 1936,
no lugar denominado Salgadinho, periferia da cidade de Camocim-Ceará, num momento
de intensa repressão ao comunismo no país. Desse massacre, dois militantes comunistas
morreram no local, fuzilados pela polícia (Amaral e Luís Pretinho). A terceira vítima,
Raimundo Vermelho, morreria três meses depois em Camocim, vitimado pelas torturas
que sofrera na Casa de Detenção em Fortaleza. Analisaremos aqui uma memória
"oficial" produzida pelo jornal "O Democrata", as rememorações do fato por militantes
comunistas, anti comunistas e outras pessoas, procurando compreender a noção de
"memória dividida" do fato a que se refere esta comunicação.
PEREIRA, Giovana Callado. O corpo no espelho: a construção da identidade das
elites de Florianópolis /lO limiar do século XX. Através da análise da literatura da
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época, dos jornais, das revistas, é possível lançar um olhar sobre as diferentes maneiras
em que a dança é representada, podendo o historiador se deparar com uma sociedade
que através da prática corporal expressa nos discursos formam uma cidade plural, não
homogênea, composta por tensões e antagonismos. No final do século XIX e nas
primeiras décadas do século XX as elites de Desterro passaram a enquadrar uma nova
racionalidade visando a constituição de uma nova ordem urbana, modernizada. Nesse
sentido, buscar-se-á a criação de espaços privados que servirão como palco para as
representações corporais e outros comportamentos elaborados por letrados
florianopolitanos, com vistas a construção de uma identidade distintiva que diante de
um espelho refletissem uma elite de luxo, requinte e "civilidade".
PEREIRA, Henrique Alonso de Albuquerque Rodrigues. O homem da esperança:
uma experiência populista no RN (1960-66). O objeto deste trabalho é a análise da
campanha eleitoral para o governo do estado do Rio Grande do Norte, em 1960, e a
posterior administração Aluizio Alves, no período de 1961 a 1966. As eleições de
1960 foram a expressão de uma conjuntura que favorecia o surgimento de uma
candidatura populista. Aluizio Alves representou a figura de um líder populista, na
medida em que, nas eleições de 1960, tornou-se porta-voz de setores populares
emergentes. Por outro lado, sua candidatura também conseguiu mobilizar setores
oligárquicos a seu favor. Assim, foi formado um pacto populista no estado encabeçado
na candidatura de Aluizio Alves. Esse pacto foi, pouco a pouco, sendo rompido após
a eleição de Aluizio. Seu governo desenvolveu estreita ligação com os Estados Unidos,
de quem recebeu muita ajuda financeira, especialmente através da "Aliança para o
Progresso". Posteriormente, com o golpe de estado em 1964, Aluizio Alves não tardou
em incorporar-se à nova ordem política que então se estabelecia. Pelo contrário, revelouse um grande apoiador da obra repressiva desencadeada a partir do golpe. Este trabalho
foi originalmente apresentado como Dissertação de Mestrado no Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, defendida em setembro
de 1996.
PEREIRA, Ivonete. (UNIOESTE) Da caridade ao controle: A criação de instituições
de "indesejáveis" em Florianópolis- 1900/1950. Os Estudos no Brasil sobre o
abandono de crianças tidas, por suas famílias e parentes, como indesejáveis, nos remetem
à historia colonial do país, bem como ao estudo sobre as várias práticas e instituições
criadas pelo Estado e pela Igreja católica para solucionarem tal "problema". Se em
Florianópolis, durante o século XIX, uma das formas de "recolhimento" destas crianças
constituía-se na "roda dos expostos", criada em 1828 (no século XX, num novo projeto
de modernidade, buscando uma reorganização social, antigas pretensões foram
colocadas em prática. Assim, "em 24 de abril de 1900, o Bispo Diocesano lançou a
primeira pedra do Asilo de Órfãs Santa Catarina( ... ),em 8 de setembro de 1910, foi
inaugurado o novo estabelecimento, com grande concurso do povo e na presença do
Bispo Diocesano e do Governador( ... ) aí foi instalado o orfanato de Santa Catarina,
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inicialmente com trinta órtãs."(VEIGA, 1993:347) Refletir em torno da criação desta
e de outras instituições de "assistência" aos "indesejáveis", bem como da ampliação
dos espaços de intervenção do Estado e da Igreja na vida desses indivíduos, em
Florianópolis até os anos de 1950, constitui-se a problemática central de nosso estudo.
PEREIRA, Josenildo de Jesus. Senhores e escravos: tensões sociais no Maranhão
so século XIX. Este é um estudo sobre as contradições étnico-culturais entre senhores
e escravos, sujeitos basilares da sociedade escravista maranhense no século XIX. Estes
sujeitos eram oriundos de referenciais culturais diferentes, os primeiros da matriz
cultural do Ocidente Europeu e os segundos da matriz africana. No processo, os
diferentes povos africanos que foram trazidos para o Maranhão na condição de
trabalhadores escravos, acabaram por terem os seus elementos culturais identitários
paraq a experiência do lazer, da sexualidade e de práticas religiosas subsumidos, ou
assim pretendido, pelo discurso e padrões culturais do colonizador branco, europeu e
senhor. Desse modo, as relações escravistas em seu conjunto engendraram inúmeras
contradições, as quais estimularam nesses sujeitos a criação de estratégias e táticas de
sobrevivência face aos conflitos que os mediavam. No caso dos negros escravos e
livres, na cidade ou no campo, as fugas, os quilombos, as ruas, as tabernas e os botequins
como novos territórios de visibilidade, de sociabilidade e pertenci menta coletivo, que
não apenas o espaço da casa e a fazenda do senhor.
PEREIRA, Karine A. (UFSC) Associativismo civil em Florianópolis: evolução e
tendências. Este trabalho examina a relação entre a institucionalização das associações
civis em Florianópolis/SC (Brasil), durante o período histórico de 1964 a 1995, que
corresponde ao fechamento e à abertura do sistema político, nos anos que se seguiram
ao golpe militar. A pesquisa incluiu e classificou tematicamente as associações
registradas oficialmente. A seguir, as tendências dos diferentes tipos de associações
foram analisadas em três períodos históricos: 1964-73 (fechamento do sistema político);
1974-83 (transição para a democracia); 1984-93 (institucionalização da democracia).
O trabalho discute a evolução dos diferentes tipos de associações e as oportunidades
democráticas oferecidas pelo estado. Na fase autoritária, a tendência é em direção a
um tipo não político de associação, mas com o processo de democratização, a
contestação política floresceu.
PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. (IFCH -UNICAMP, CECULT). Domingos
do Brasil. Domingos da Guia e o paternalismo na República. A história dos
trabalhadores nas primeiras décadas da República tem sido muitas vezes tomada
diretamente pelos estudiosos como a história dos movimentos que tentavam organizálos para o embate social. Composto por um grande contingente de ex-escravos e libertos,
a classe operária carioca mostrava porém ter práticas e costumes muito diferentes
daqueles que eram dela esperados pelos militantes anarquistas e por algumas análises
historiográficas. Organizando sua atuação dentro das redes de paternalismo vindas do
Império, os trabalhadores do Rio de Janeiro foram freqüentemente tomados como
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alienados e pouco combativos - apegando-se somente a práticas que, como o futebol,
serviriam para perpetuar sua dominação. Operário da fábrica de tecidos Bangu que
conseguiu através do jogo da bola dinheiro e prestígio, Domingos da Guia nos aponta,
porém, outras possibilidades de compreensão desse processo. Vivendo dentro de um
campo de possibilidades no qual essas regras paternalistas pareciam estar claramente
colocadas, o zagueiro construiu permanentemente suas estratégias e seus caminhos
dentro desse quadro. Buscando em sua trajetória uma forma de analisar o sentido
assumido por essa ideologia do favor, que continuava em grande medida a organizar
os embates sociais na capital da República, tenta-se buscar os fios que deram forma à
construção de uma imagem homogênea e harmoniosa do país.
PEREIRA, Lucésia. Uma ponte para muitas cidades. Neste trabalho procuramos
recuperar vivências de grupos que, embora estivessem excluídos dos debates e disputas
políticas que ocorreram entre as elites locais em Florianópolis nos anos 30, estiveram
a mercê de suas conseqüências. Tentamos vislumbrar este contexto à luz de um elemento
que hoje se constitui num símbolo para a cidade, a Ponte Hercílio Luz. Percebemos,
através de pesquisa nos jornais de época, que alguns indivíduos contrariavam as
expectativas que as camadas dirigentes difundiam com relação a ponte ao utilizá-la,
com certa freqüência, como palco para tentativas de suicídio.
PEREIRA, Luís Fernando Lopes. (Doutorando - USP). Os maquinismos modernos
no Paraná da I República. No Paraná na I República ocorreu um processo de
modernização, com transformações culturais e formação de uma nova sociedade. A
Belle Époque curitibana pode ser estudada em quatro recortes: o primeiro, aborda a
ação dos intelectuais, em especial os que atuaram no Simbolismo paranaense; o segundo,
o da produção de uma nova sociabilidade e da urbanização seguindo os padrões da
burguesia européia, com destaque para a "estatuomania" (monumentos em homenagem
aos positivistas radicais); o terceiro, o das exposições, que desde o final do Império
foram fundamentais para a construção de uma cultura do espetáculo e na fascinação
da população pelas arte mecânicas e pela sociedade burguesa; o quarto, da fotografia
e do cinema que complementam o quadro e fazem com que a sedução da imagem a
transforme em algo superior à própria realidade, recuperando os fotógrafos e cineastas
locais, que foram precursores em termos nacionais. No Estado foi adotado um
positivismo radical, demonstrando a recepção e adoção das idéias do naturalismo, do
cientificismo e do positivismo como modelos de orientação para a sociedade brasileira.
PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. (UFPR).A urbanização ilustrada portuguesa.
Durante o século XVIII, a ação urbanística portuguesa nas colônias atinge um grau de
coordenação centralizada e a pretensão a uma padronização que talvez nos permitam
falar numa "política urbana" sem incorrer em anacronismo. As concepções que davam
suporte a tais práticas podem ser compreendidos pela análise da correspondência
administrativa que determinou a criação de dezenas de vilas no Brasil e na África.Para
a maior parte de nossa historiografia, o período pombalino corresponde à emergência
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do moderno estado de políticas públicas no universo português. Todavia, no que respeita
à cidade, o reinado de D. João V, antecipa perfeitamente aquilo que seria planejado e
posto em prática por Pombal e seu irmão Mendonça Furtado, que se notabilizaram
mais pela promoção de um grande volume de intervenções urbanísticas do que pela
criação de um programa específico. Esta ação caracteriza-se pelo recurso a uma
regularidade geométrica na fundação de novos espaços urbanos e pelas tentativas de
regularização dos já existentes. Paralelamente, o estado português promove uma
proliferação de instituições municipais. Havia uma expectativa de que a cidade e o
município exerceriam um papel "civilizador", capaz de produzir nas colônias um
"sociedade civil" em novos moldes.
PEREIRA, Maria Del Carmen Tubio. (FFLCH - USP) A greve dos bóias frias de
Guariba e a repressão (maio de J984 ). Este trabalho pretende analisar a greve dos
cortadores de cana de Guariba - interior do Estado de São Paulo - em maio de 1984,
pelos relatos orais dos participantes daquele episódio. Interessa - nos analisar com
entenderam a lógica da repressão contra a greve, desferida pelo Governo do Estado de
São Paulo, ocupado por Franco Montoro, do PMDB, na conjuntura do fim do regime
militar em que progressivamente se consolidavam formas de negociação salarial entre
patrões e empregados. Pretendemos avaliar os efeitos da repressão sobre o
desenvolvimento e ampliação da greve e sobre a renovação sindical nos STRs (
sindicatos de trabalhadores rurais) do interior paulista, no período posterior ao fim da
greve, e avaliar se houve uma relação direta entre a repressão aplicada ao movimento
destes trabalhadores e a dimensão política nacional que tomaram os acontecimentos
em torno da greve e, ao mesmo tempo, quanto a repressão ajudou a elucidar os limites
da ação reformista das elites opositoras ao regime militar.
PEREIRA, Marli Rejani d'Avila. Ócio e negócio: o mercado público central de
Porto Alegre. A proposta de estudo é a de analisar as práticas e representações, e mais
especificamente a questão da articulação entre as transformações tecnológicas e dos
costumes tendo como foco o Mercado Público Central da cidade de Porto Alegre. Para
tanto, este espaço urbano é visto a partir de suas transformações internas, produtos e
serviços oferecidos, ou seja, seu uso e ocupação. Assim como o uso e a ocupação da
cidade se modificou ao longo do tempo, o Mercado Público também sofreu modificações
que envolveram alterações na arquitetura, no uso dos espaços e na forma de ocupação.
Estas modificações ocorreram numa interação com a cidade e seus habitantes, alterações
na cultura, através de inovações tecnológicas que transformam a cidade, a vida, e as
questões relativas aos hábitos, trabalho, lazer, enfim, costumes. Assim o Mercado
descortina a história da cidade e seus habitantes. Como espaço urbano, foi apropriado
pelas pessoas em sua diversidade e revela transformações culturais citadinas. Esta
aproximação implica na abordagem de diferentes fontes como cartas-contrato,
depoimentos e fotografias. A diversidade destas fontes e as questões que se colocam
nos remete as técnicas de montagem, confronto de dados, superposição e composição.
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PEREIRA, Mirna Busse. Casas de Cultura: experiências de cidadania cultural em
São Paulo ( I 989- I 992). Esta comunicação tem por objetivo refletir - através da memória
de seus participantes - sobre o processo de instalação e implantação de quatro Casas
de Cultura na Cidade de São Paulo durante a gestão do Partido dos Trabalhadores, no
período 1989-1992. Abordarei, também, a implementação da política de cidadania
cultural, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, e as relações que se
estabeleceram entre a cidade, as experiências de participação e as práticas culturais
pelas quais as Casas de Cultura adquiriram existência social. Outro aspecto a ser
considerado diz respeito aos significados da criação das Casas de Cultura em
consonância às escolhas de locais para sua instalação e implantação em diferentes
regiões da cidade. Analisarei ainda a questão de como a cultura foi pensada no interior
do PT, desde a sua origem até as eleições municipais de 1988, acompanhando os
momentos e as discussões travadas durante a elaboração de suas plataformas eleitorais
e encontros partidários. Tendo trabalhado com documentação escrita e entrevistas e
refletido sobre práticas culturais e fonte oral como memória de uma ação naquele
período, o aprofundamento das discussões se dará num desses aspectos.
PEREIRA, Paulo da Silva. História, igreja e educação: as estratégias de ação da
Igreja Católica na cidade de Maringá (1970-1990). Um número expressivo da literatura
produzida pela Igreja na década de 70 apresenta uma proposta de Igreja que se
caracteriza por insistir na atuação coletiva dos católicos, por meio das pastorais e das
Comunidades Ec1esiais de Base, na sociedade para transformá-Ia radicalmente. No
entanto, na década de 80 presenciou-se um crescimento expressivo da Renovação
Carismática Católica que ao contrário das Pastorais se voltaram-se para uma atuação
de caráter individual. No caso específico da cidade de Maringá este movimento tornouse hegemônico contrariando as expectativas criadas na década de 70 de criação de
uma Igreja que se comprometesse com a transformação social. Um Estudo acerca das
Estratégias de Ação da Igreja Católica na Cidade de Maringá e de suas práticas
educativas ajudará a compreender como a Igreja tem se organizado e atuado junto aos
fiéis.
PEREIRA, Robson Mendonça. Poder Local e Autonomia Municipal no regime
republicano: o caso de Batatais. Retomando a caricatural figura dos argentários dos
quais falava Nicolau Sevcenko, podemos aplica-lo aos abastados coronéis que fixavam
seus palacetes e casarões nas pequenas cidades da hinterlândia paulista, e
compartilhavam com os aristocratas dos grandes centros desejo de civilizá-la para seu
desfrute, não sendo de grande surpresa o fato de financiarem as grandes melhorias
públicas através de empréstimos às municipalidades, doações de terrenos para
construção de empreendimentos ligados a diferentes inovações, seja o mercado, o
matadouro, a cadeia, o grupo escolar, o paço municipal, a praça e mesmo
empreendimentos ligados ao lazer como as casas de teatro e cinema. Obtinham em
contrapartida a esses investimentos isenções de impostos e produtos da especulação
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imobiliária pela valorização dos seus imóveis.
PEREIRA, Robson Mendonça. Reforma urbana e construção da ordem: o traçado
da política higienista no interior paulista (1870-1900)". Os abastados "coronéis" do
oeste paulista que vão fixar-se nos nas pequenas localidades do interior paulista, passam
a compartilhar de um desejo que se manifestava nos grandes centros brasileiros:
"civilização ". Isto compreendia transpor para aqueles núcleos urbanos as maravilhas
da modernização, por uma necessidade de hegemonia política dos cafeicultores. A
leitura dessas transformações, que visam a imposição de uma ordem/progresso, vai se
processar de maneira própria, utilizando-se da presença maciça dos imigrantes europeus
na reforma e remodelação destes microcosmos urbanos, constituindo seus efeitos numa
política de intervenção que se consolida no século XIX, marcado sobretudo pelo
surgimento de um discurso técnico-científico competente que fundam uma ideologia
da higiene. Entre estas cidades do café, Batatais constitui-se em exemplo paradigmático
por encerrar todas estas possibilidades e pelo destaque a um reformador típico do
período, o bacharel Washington Luís, antes de sua ascensão como um dos mais
importantes administradores da Belle Époque.
PEREIRA, Simone Luci. Uma biografia da audição: Ronaldo Bôscoli e as mulheres
ouvintes das canções da Bossa Nova. No estudo do movimento musical da Bossa
Nova, dois aspectos destacaram-se como perspectiva de abordagem. Por um lado,
analisando a trajetória de integrantes do movimento, onde a questão da experiência
social dos mesmos foi ressaltada, surge a perspectiva de analisar a quatão da biografia.
Um dos principais integrantes da BN um de seus principais divulgadores, Ronaldo
Bôscoli, mostra-se como um sujeito de trajetória pessoal rica para a compreensão
daquele meio social em que a BN nasceu e foi ouvida, relacionando-se trajetória pessoaV
experiência social. Por outro lado, muita atenção foi dada à composição das canções,
mas quase nada se diz a respeito da recepção destas canções, sobre seus ouvintes e,
mais precisamente sobre suas ouvintes, mulheres que, sendo um dos principais temas
das canções, poucas vezes foram analisadas nos estudos sobre o movimento. Entendese que é na audição das canções que parece estar a atribuição de significados, onde o
receptor reelabora em seu cotidiano o que ouve, em conformidade ou não com os
padrões normativos colocados no social pelas intituições como família, imprensa, etc.
PERES, Elena Pájaro. Nacional x regional na Espanha Franquista: o caso da Galícia.
No período pós-guerra civil um dilema se impunha mais uma vez na história espanhola:
como conjugar os interesses do Estado centralizador com a diversidade sócio-cultural
característica do país. A saída utilizada pelo regime franquista foi a imposição de um
padrão nacional rígido sob a égide da hispanidade. Através de proibições e
determinações oficiais, procurou-se anular a pluralidade, levando à marginalidade tudo
o que não representasse uma Espanha unida e erigindo manifestações culturais próprias
de determinadas regiões como símbolos nacionais, descaracterizando-as. No caso da
Galícia, região Noroeste da Espanha, o menosprezo pela cultura local não era novidade,
vinha desde o processo de unificação espanhola no século XV, quando o idioma galego
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passou a ser visto como sinônimo de "castelhano mal falado". Com Franco, a autonomia
que vinha sendo conquistada durante a República foi destruída, o idioma, após ter
conquistado um renascimento em meados do século XIX e início do XX, voltou a ser
denominado dialeto e a estratégia nacionalizadora foi amplamente aplicada, através
das escolas, rádios, jornais, publicações, etc. Entretanto, as fronteiras culturais jamais
deixaram de existir.
PÉRES, Mara Regina de Jesus. Documentação museológica: um instrumento de
transformação de objetos em 'peças de museu. Cabe aos museus atuar na investigação
e preservação da memória, tendo como objeto a cultura material. Para alcançar tais
objetivos, o estabelecimento de instrumentos que permitam uma catalogação adequada
do acervo museológico é fundamental. Tais instrumentos, bem como os critérios e as
convenções utilizadas nestes devem respeitar as especificidades de cada acervo. A
utilização de instrumentos de catologação precisos e adequados às características
específicas de cada acervo possibilitam a organização deste e, consequentemente,
viabilizam a utilização deste acervo para pesquisas acadêmicas, permitindo que
pesquisadores o utilizem como fonte de pesquisa histórica.Os museus cumprem o papel
de guardiões da memória cultural, tendo então o compromisso de preservá-la
demonstrando zelo para com os objetos que lhe são confiados. Possuir assim uma
catalogação que contenha informações adequadas sobre o objeto constitui-se em um
dos instrumentos que possibilita transformar o objeto em 'peça de museu' referendando
o caráter 'sagrado' que os doadores e a população em geral lhe atribuem.
PERISSINI, Nilmara Cristina. (UEL) A construção imaginária do político em 1961.
Trata-se de um trabalho desenvolvido com bases bibliográficas, que tem por objetivo
o estudo da fronteira entre o real e o imaginário criada dentro da vida política brasileira,
em 1961. A renúncia do presidente Jânio Quadros e a luta pela posse do vice-presidente
João Goulart, mostra que os momentos de efervescência política tornam mais visíveis
as representações políticas dentro do cenário político brasileiro: o político personalista,
a política paternalista e a "protoconciência" política adquirida pelo povo na década de
50/60. A falsa consciência política cria um universo imaginário onde surge a figura do
mito "Salvador", seja da direita ou da esquerda. A facção da direita cria um tipo político
paternalista de acordo com as suas intenções, sem no entanto imaginar que as verdadeiras
intenções políticas do povo ainda são as mesmas: apoio ao político que melhor atender
as suas vontades. Todo processo política criado nos meses de agosto e setembro de
1961, mostra uma tentati va frustrada de mudança na concepção política; a efervescência
daquele período somente confirmou o pensamento político do brasileiro, que está
resumido ao paternalismo, individualismo e personalismo político.
PERISSINOTTO, Renato Monseff. (UFPR). O advento da República e a
burocratização do aparelho repressivo de Estado em São Paulo. Geralmente, o aparelho
estatal durante a Primeira República brasileira é visto ou como um mero instrumento
de classe ou como uma organização inteiramente subordinada à dominação tradicional.
O objetivo deste trabalho é mostrar que o advento da República no Brasil criou um
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ambiente institucional que possibilitou um amplo processo de burocratização do Estado.
Para tanto, escolhi como caso ilustrativo o processo de burocratização dos aparelhos
repressivos (Polícia Civil, Força Pública e Judiciário) em São Paulo. Tentarei mostràr
que as lideranças políticas sedidas no Partido Republicano Paulista aproveitaram as
mudanças ocasionadas pela República para fortalecer cada vez mais o monopólio da
violência pelo aparelho estatal, burocratizando a organização de tais aparelhos e
centralizando o seu comando. Duas observações são importantes aqui. Primeiro, tal
processo permitu ao Estado uma maior eficiência na repressão aos movimentos
populares (por exemplo, as greves operárias da década de 1910). Ele representou
também a expropriação política dos coronéis do interior e garantiu aos decisores estatais
enfrentar a oposição do capital cafeeiro às políticas cafeeira e tributária do período.
Segundo, tal processo se deu, ao mesmo tempo, às custas e com o apoio do poder
privado dos coronéis, havendo, assim, uma relação não de exclusão entre tradição e
modernidade, mas sim uma relação de funcionalidade entre ambas.
PERISSINOTTO, Renato Monseff. Federação, estado e capital cafeeiro em São
Paulo (1889-1930). Uma das interpretações mais recorrentes do advento da República
diz que a federação no Brasil constituiu-se, essencialmente, num projeto paulista, cujo
objetivo era depositar as estruturas políticas regionais em mãos dos exportadores de
café, que, dotados de autonomia, poderiam perseguir a realização plena dos seus
interesses no âmbito regional, sem ter de recorrer à política nacional. O objetivo deste
trabalho é mostrar que a relação entre aparelho estatal regional e o "capital cafeeiro"
não foi tão simples quanto supõe aquela visão. Para tanto, analisaremos duas políticas
públicas estratégicas no período: a política tributária e a política cafeeira, notadamente
a defesa permanente do café. A análise dessas duas políticas nos revela a necessidade
de se incluir o Estado como uma variável importante para se compreender plenamente
a cena política republicana no período em questão. Podemos perceber que tanto numa
quanto noutra política, o capital cafeeiro mostrou-se claramente contrário à condução
oficial. Tal oposição deu-se, num primeiro momento, no âmbito das associações de
classe ligadas ao capital cafeeiro (Sociedade Rural Brasileira e Liga Agrícola Brasileira)
e, num segundo momento, no âmbito político, através da organização do Partido
Democrático. Ao nosso ver, esta relação conflituosa entre Estado e classe serviu para
desestabilizar ainda mais a política republicana no final da década de 1920.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. (UFRGS) Fronteiras da ficção: diálogos da história
com a literatura. Uma das questões que se colocam no final do século e do milênio é
a das fronteiras do conhecimento, discussão que põe em causa os limites entre os
campos do saber e que analisa as formas e os lugares a partir dos quais se constrói e se
produz a idéia de realidade. A partir desta atitude, que põe em diálogo a História e a
Literatura, reconfigurando temporalidades e discutindo as noções de plausibilidade e
de veracidade do discurso, a mesa-redonda pretende abordar uma leitura de textos que
possibilitem refletir sobre estas fronteiras. A partir da leitura de "Capítulos da História
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Colonial", de Capistrano de Abreu, e de "Iracema", de José de Alencar, o artigo
pretende discutir as formas pelas quais os textos histórico e literário produzem o efeito
de real, identificando estratégias que aproximam os dois campos, seja pelo recurso a
procedimentos de ordem fictiva, por parte da História, seja pela construção de um
referencial de contingência que assume valor docl.\mental, no caso da Literatura.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. (UFRGS) História e literatura: uma velha-nova
história. A partir de uma postura epistemológica diferenciada do tradicional enfoque
sociologizante que aproximava a história da literatura, a Nova História Cultural propõe
como questão a ser discutida os jogos interdiscursivos das distintas formas de
conhecimento e/ou saberes sobre o real, com o que se abre o campo da pesquisa para
a utilização de novas fontes e objetos.
PESSANHA, Elina. (IFCS/UFRJ). A "Era Vargas" : Sindicalismo e relações de
trabalho no Brasil. É práticamente consensual que ao final dos anos 30 e início dos
40 - em plena ditadura do Estado Novo - consolida-se no Brasil um modelo de relações
de trabalho e organização sindical de caráter corporativista, cuja plasticidade e
capacidade de sobrevivência tem sido objeto de discussão por parte de diversos
autores. O fim da chamada "era Vargas" só se anuncia nestes tempos de consolidação
democrática e ajustamentos neo-liberais, e mesmo assim tem levado a políticas públicas
ambivalente assim como a respostas ambíguas por parte dos atores sociais. Este trabalho
visa discutir o caráter contraditório dessa estrutura corporativa de intermediação de
interesses que, se de um lado vinha controlar o sindicalismo, atribuindo ao Estado o
papel de cerne de negociação dos grupos organizados, por outro significou também
a abertura de canais de incorporação dos atores emergentes, contribuindo para a
formação de identidades coletivas, com reflexos que se prolongam até os dias de hoje.
PETERSEN, Sílvia Regina Ferraz. (UFRGS) Ensino da teoria e metodologia nos
cursos de História. A tendência empirista que assinalou a produção do conhecimento
histórico no Brasil, onde os historiadores, via de regra, não ficaram conhecidos pela
reflexão teórica, teve o efeito de que tardiamente se desenvolvesse, nos cursos de
graduação, a preocupação de ensinar a produzir e criticar o conhecimento histórico.
Inicialmente reduzida ao espaço de uma indefinida "Introdução aos Estudos Históricos",
onde conviviam ingenuamente noções de filosofia da história, epistemologia e técnicas
de pesquisa, na atualidade temos um panorama muito mais alentador quanto à formação
teórico-metodológica do profissional de história: a pesquisa é seu horizonte e os
historiadores brasileiros vem produzindo reflexões originais a partir de seus objetos
concretos de pesquisa. Apesar disto, há sempre um elenco de questões por resolver
quando se trata do ensino da teoria e metodologia: haveria sentido em disciplinas com
tais conteúdos, quando para alguns se desfaz a fronteira entre ciência e a ficção? Quais
deveriam ser seus objetivos? Que atividades docentes e discentes lhes seriam
pertinentes? Que problemas envolveriam as leituras nesta temática? Que relações
poderiam estabelecer com as demais disciplinas? O objetivo de minha comunicação é
analisar alguns ângulos desta problemática.
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PlANA, Marivone. (UFSC) Associativismo civil em Florianópolis: evolução e
tendências. Este trabalho examina a relação entre a institucionalização das associações
civis em Florianópolis/SC (Brasil), durante o período histórico de 1964 a 1995, que
corresponde ao fechamento e à abertura do sistema político, nos anos que se seguiram
ao golpe militar. A pesquisa incluiu e classificou tematicamente as associações
registradas oficialmente. A seguir, as tendências dos diferentes tipos de associações
foram analisadas em três períodos históricos: 1964-73 (fechamento do sistema político);
1974-83 (transição para a democracia); 1984-93 (institucionalização da democracia).
O trabalho discute a evolução dos diferentes tipos de associações e as oportunidades
democráticas oferecidas pelo estado. Na fase autoritária, a tendência é em direção a
um tipo não político de associação, mas com o processo de democratização, a
contestação política floresceu.
PIAZZA, Maria de Fátima Fontes. Os "Catecismos" de Civismo. "Meu Brasil", de
Sérgio D. T. Macedo; "Oração à Pátria", de Alvimar Silva, "Hino à Terra", de F. Costa,
"O Brasil é Bom" e "Catecismo Cívico do Brasil Novo", são alguns títulos de livros
que compõem a vasta lista de obras produzidas sob os auspícios do órgão de propaganda
estatal do Estado Novo (1937-45), o Departamento Nacional de Propaganda (DNP) e,
depois, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). A profusão de publicações
tendo o Estado como "mecenas", apresenta um perfil de livro, cujo objetivo seria
"formar almas" a partir de um conteúdo nacionalista e ufanista.
PIERONI, Geraldo. Os excluídos do Reino. A Inquisição portuguesa e os degredados
para o Brasil-colônia. Este estudo trata dos excluídos do Reino português durante o
período da colonização brasileira. Analisaremos o papel do Santo Ofício e dos
degredados inquisitoriais banidos no Brasil - prática de exclusão social utilizada como
um dos mecanismos privilegiados do tribunal da fé. Quem eram estes condenados?
Por que foram degredados? O banimento contribuía para o povoamento das terras
brasileiras? Para responder a estas questões e muitas outras, faz-se necessário analisar
instituições e legislações relacionadas com o degredo; depois examinar os crimes e as
histórias pessoais, variadas e impiedosas, dos condenados à deportação para o alémmar. Seus delitos são quase todos de natureza religiosa ou moral. Tocam a fé ou a
sexualidade: cristãos-novos, bígamos, sodomitas, padres sedutores, feiticeiras,
visionárias, blasfemadores, impostores de todas as espécies. Para o Santo Ofício, o
degredo tinha um duplo papei: de uma parte funcionava como um mecanismo de defesa
da ordem religiosa e social; e de outra parte, representava um processo individual de
purificação dos pecados cometidos. Crimes e pecados, leis seculares e eclesiásticas, se
imbricam com telhas no mesmo teto. Não podemos, portanto, estudar o degredo
inquisitorial sem levar em conta a dimensão penitenciai das penas.
PIMENTA, Tânia Salgado. Artes de curar e afisicatura-mor no Brasil entre 1808 a
1828. Entre 1808 e 1828 todos os que exercessem alguma atividade relacionada às
artes de curar deveriam requerer autorização da Fisicatura-mor, sediada no Rio de
Janeiro nesse período. Essa exigência era cumprida através de processos constituídos
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por requerimentos, atestados, autos de exame e licenças, através dos quais podemos
traçar um panorama das artes de curar no Brasil no começo do século XIX. Observamos,
então, uma hierarquia das artes de curar relacionada com a condição social dos
terapeutas, cujas práticas eram bem delimitadas por meio de basicamente seis categorias
como a de médicos, a dos boticários, a dos cirurgiões, a dos sangradores, a dos
curandeiros e a das parteiras.
PIMENTA, Tânia Salgado. Curandeiros, parteiras e sangradores no Brasil do início
do século XIX. Durante o período em que a Fisicatura-mor esteve sediada no Rio de
Janeiro (1808-1828) as atividades relacionadas às artes de curar deveriam ser autorizadas
por esse órgão. Desse modo, temos acesso a algumas práticas dos terapeutas populares
que apesar de sua diversidade eram discriminados em três categorias principais,
abordadas nesse texto: sangradores, parteiras e curandeiros. Por um lado, tentava-se
impor tais categorias a fim de disciplinar as atividades dos terapeutas populares, o que
muitas vezes não surtia efeito porque se burlava as restrições ditadas pela Fisicaturamor. Por outro, pelo menos parte desses terapeutas acabava por incorporar essas
categorias, principalmente os que se oficializaram.
PIMENTEL, Gloriete. Arquivo e história: Reconstrução da história legislativa. As
Assembléias Legislativas constituem-se em espaços de confluência/condensação dos
conflitos e arranjos políticos que ocorrem inter e intra classes e organismos da sociedade
civil, responsável pela condução da vida político-social. A documentação existente no
Arquivo "Deputado José Braz do Rego", revela, expressivamente, ser a ALIPB um
espaço convergente das lutas, esforços e aspirações da sociedade paraibana na busca
de respostas aos seus problemas cotidianos. Esses papéis permitem a percepção da
existência de interesses localizados regionalmente, no espaço estadual, e as formas
como tais interesses são dinamicamente atendidos/combatidos, refletindo o jogo de
forças que permeia a estrutura de poder em cada época. É, especialmente, na
documentação relativa às atividades-fim, constituída pelas séries Proposições
Legislativas e Sessões Legislativas que se pode apreender a dinâmica dessas relações.
PINA, Maria Cristina Dantas. O sertão do diamante: garimpo, cidade e escravidão
nas Lavras Diamantinas, no século XIX. As Lavras Diamantinas, Bahia, foi ocupada
de maneira rápida e intensa a partir da década de 40 do século passado, em decorrência
da corrida do diamante. O governo provincial interferiu organizando os instrumentos
institucionais (Câmara, Igreja, Polícia). O sertão das Lavras destacou-se, dentre outras
coisas, pela quantidade de diamantes produzidos, ajudando-nos a repensar o conceito
de sertão enquanto deserto, distante e improdutivo. Busco entender como funcionava
a economia de diamantes, mais precisamente na vila de Andaraí, mostrando as
implicações em relação a formação da cidade e ao garimpo. Uma economia pensada
enquanto um processo de produção de riquezas, fruto das relações sociais e políticas e
não apenas um processo econômico passível de quantificação, estando presentes a
clandestinidade, a corrupção, os roubos, crimes, os conflitos e negociações nas relações
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garimpeiro e escravo, comerciante e garimpeiro. A presença da escravidão do negro e
suas especificidades regionais transforma-se em peculiaridade. Parto do pressuposto
de que a mão-de-obra básica dos Garimpos era a escrava. A partir de diálogo com as
fontes (Inventários, Livros de Atas da Câmara, Correspondência, Livros de Notas,
entre outros), espero contribuir com a Historiografia Baiana, no sentido de produzir
uma história local, útil ao estudo da história regional e da Bahia, geralmente concentrada
no recôncavo e litoral.
PINHEIRO, Anna Marina Barbará. (UCSIUFF) Direito, condição feminina e método
indiciário. A nossa proposta é trabalhar com o método indiciário, enquanto possibilidade
interpretativa, em dois estudos de caso, a saber: análise do Direito no Brasil durante os
anos 1937-1964 e estudo das representações acerca da condição feminina na imprensa
sensacionalista carioca no período 1954-1984. Defendemos que o indiciarismo,
enquanto método, seguindo os passos dados por Marc Bloch, Lucien Fevre, Carlo
Ginzburg, Slavoj Zizek, entre outros, torna-se imprescindível para o analista social
pois propicia um enfoque flexível cujo suporte teórico-metodológico caminha na direção
de se tentar flagrar e compreender os vestígios, as pistas, os fragmentos, enfim, os
indícios presentes em qualquer documento, jornal, peça, discurso.
PINHEIRO, Antonio Carlos Ferreira. (UFPB) História da educação na Paraíba: A
Era das Cadeiras Isoladas. Tomamos como referência a terminologia adotada por
Hobsbawm para estabelecer periodizações que abarcam longos períodos. No caso da
história da educação brasileira e mais especificamente paraibana, identificamos um
longo período ao qual estou denominando A Era das Cadeiras Isoladas. Esta Era que
se inicia com a implantação das chamadas aulas régias (1783) irá se estender até
meados dos anos 10 desse século, quando paulatinamente passam a ser substituídas
pelos grupos escolares, dando início a uma nova era, a qual estou denominando de Era
dos Grupos Escolares. No entanto, a periodização elaborada não se restringe a uma
mera mudança de nomenclatura, implica, sobretudo, em profundas mudanças na
estrutura escolar primária da rede pública estadual e municipal. Com exceção do Lyceu
Parahybano (1836) e da Escola Normal (1884), que eram instituições escolares
secundaristas, A Era das Cadeiras Isoladas se caracteriza pela não seriação do ensino
primário, pela falta de uma grade curricular única (apenas definidos os conteúdos em
seus grandes temas), pela ausência de definição de um método de ensino, apesar de em
algumas escolas adotarem o Método Lancasteriano (nas chamadas escolas mútuas),
pela falta de professores(as) especializados(as) nas questões pedagógicas e, finalmente,
através da irregularidade do número de cadeiras oferecidas pela ProvíncialEstado da
Paraíba.
PINHEIRO, Daniel Rodriguez de Carvalho. (UECE).) Rota do Sol Poente: Fortaleza
no final do século - Plástica e estética da Capital do Sol (1979-1994). O desenho da
cidade de Fortaleza é regulamentado rigidamente por um plano de estruturação urbana
conhecido dos arquitetos. Junto com o plano, criou-se um sistema de normas que
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regula desde a rua até a tampa das caixas d'água. Em tudo há a danação da lei. Mas a
norma tem uma presunção estética e plástica. A lei de parcelamento, uso e ocupação
do solo, o código de obra e postura, a lei do sistema viário são desenhos capazes de
criar formas e matérias urbanas. São essas leis a fonte que se utilizará para apresentar
a estética e a plástica do município de Fortaleza em dois momentos exemplares:
primeiro, em 1979 quando a lei de uso do solo cria toda a polaridade para o oeste; o
segundo momento é a lei de 1994 que leva o disciplinamento ao limite e cristaliza uma
massa enorme e verticalizada de investimentos imobiliários na região damarcada pelos
riacho Pajeú e o Cocó, ao mesmo tempo que reduz ao mínimo o valor do lote e o
interesse imobiliário no restante da cidade. A praça do Ferreira, hoje decadente, é o
cotovelo que separa a cidade acanhada ao poente da cidade nascente.
PINHEIRO, Francisco José. O Trabalhador Indígena na origem do trabalho livre
no Ceará. É importante destacar inicialmente que um conjunto expressivo de
Historiadores está revisitando a história indígena, tema que havia, de certa forma, sido
colocado no esquecimento. Este texto é parte de pesquisas que estão sendo realizadas
na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de História e no de Ciências
Sociais e filosofia. Nesse trabalho faço uma análise sobre a subordinação da população
indígena como força de trabalho na Capitania do Ceará. No primeiro momento, analiso
a escravização da população, na primeira metade do século XVIII. Na Segunda parte
do texto, tendo como a referência o Diretório Pombalino, avalio como se deu a
subordinação da população indígena, que é declarada formalmente livre, enquanto
força de trabalho. Como conclusão procuro demonstrar a eficácia da legislação
pombalina, na capitania do Ceará, transformando as vilas indígenas em repositórios de
força de trabalho regular e disciplinada à disposição dos proprietários no contexto do
primeiro boom algodoeiro (1780-1820), numa capitania em que o trabalho escravo
africano foi extremamente reduzido.
PINHEIRO, Geraldo Sá Peixoto. Imprensa e etnicidade: Jornais da Colônia
Portuguesa em Manaus. Inserida em um projeto de investigação mais amplo que tem
por base a temática do Periodismo Português na Amazônia, esta comunicação aborda
alguns resultados preliminares sobre a fixação dos rótulos étnicos necessários ao
processo de realce da identidade do imigrante português, as diferentes estratégias de
construção/manipulação dos símbolos identitários, e as representações pelas quais esse
mesmo grupo social constrói através da imprensa para a necessária afirmação étnica.
Todos os dados que serão apresentados nessa comunicação foram obtidos em analises
circunscritas aos jornais da colônia portuguesa editados em Manaus nas primeiras
décadas do século XX, com destaque para A Alma Portuguesa (1915), Loriga Litterária
(1905), O Lorigüense (1906), O Lusitano (1913-19171), O Luzitano (1900), O Luso
(1904), Pátria Portuguesa (1920), O Poveiro (1915-1917?),0 Povo de Loriga, (1910),
O Ranzinza (1921), República Portugueza (1919), O Seis de Agosto (1905), União
Portuguêza (1918), A Voz do Loriga (1909).
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PINHEIRO, Leandro R. T. (PUCRS). Trabalho voluntário e cidadania. O trabalho
voluntário, atividade de intensa trajetória histórica em Porto Alegre, tem sido promovido
por diversos agentes sociais e valorizado pelos meios de comunicação, assumindo
uma posição estratégica no discurso e ações correntes entre os representantes da
filantropia empresarial nos últimos anos. Fazendo uso de questionários, entrevistas e
coleta de dados em jornais e Internet, este trabalho visa identificar os aspectos
inovadores da promoção do trabalho voluntário na atualidade, salientando suas
potencialidades na formação de cidadania. Aproximando as atividades e interesses de
agentes econômicos ao atendimento de problemas sociais, o voluntariado tem sido
incentivado por considerável parcela do empresariado gaúcho por intermédio da criação
de uma organização sem fins lucrativos (unidade de pesquisa), que cadastra, orienta e
agencia voluntários e entidades beneficentes, sendo possível afirmar que, pelas práticas
implementadas por tal instituição, pelo comprometimento e profissionalismo exigido,
o ato de voluntariar constitui-se, hoje, como importante atividade formadora de
cidadania, que acaba por fortalecer os laços sociais fragilizados pela crise de emprego,
rompendo fronteiras das relações de trabalho até então vigentes.
PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. De mocambeiro a cabano: Dimensões da
rebeldia negra no Grão-Pará na r metade do século XIX. Buscando recuperar a
dinâmica das ações da rebeldia negra no Grão-Pará ao longo da primeira metade do
século XIX, esta comunicação apresenta resultados a partir de pesquisa mais ampla
(tese de doutoramento), cujo objetivo foi analisar a multiplicidade das ações de rebeldia
popular no interior da Cabanagem. Partindo do pressuposto de que a ação dos grupos
rebeldes na Província do Pará nunca foi homogênea e estava associada a diferentes
trajetórias de tensões, oposições e lutas, recupera a especificidade da rebeldia negra
como pedra de toque para uma reinterpretação do sentido geral da rebelião. Acentua a
anterioridade das lutas dos negros frente ao movimento de crítica ao absolutismo - e
posteriormente ao colonialismo - que marcou a ação de políticos liberais paraenses no
início dos anos 1820 (Batista Campos, Felipe Patroni). Ao assim proceder, recusa as
interpretações clássicas da historiografia regional (Domingos Antonio Raiol, Arthur
César Ferreira Reis, Ernesto Cruz, Jorge Hurley), que insistiram em entendem a
participação negra como mera derivação de um movimento maior (a crítica nativista
ao domínio colonial português), despida de interesses próprios e, por conseguinte,
errática, irracional e instintiva.
PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. De Vice-Reino à Província: Tensões
regionalistas no Grão-Pará no contexto da emancipação política brasileira. Esta
comunicação investiga a origem do discurso regionalista assumido por importantes
lideranças políticas paraenses ao longo das décadas de 1820 e 1830, cuja culminância
e radicalismo se apresenta com maior intensidade no interior do processo de insurgência
geral da Província que caracterizou a Cabanagem. Discute como representações
mitificadas de um passado regional associado ao período Pombalino (1757-1777),
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tido como "glorioso, dinâmico e próspero", punham-se em franca contradição com as
percepções negativas que as elites regionais no Pará produziram sobre os novos
processos de espacialização propostos para a Amazônia pela Coroa Portuguesa após
sua transferência para o Rio de Janeiro, em especial o enquadramento do antigo Estado
do Grão-Pará e Rio Negro como província secundária no interior do Reino do Brasil.
Tais percepções, gerando descontentamentos e ressentimentos nos grupos oligárquicos
regionais alimentaram, no Pará, não só discursos nativistas, mas também regionalistas,
principalmente no período posterior à chamada "Adesão do Pará ao Império do Brasil"
(1823), quando as convulsões políticas e sócio-econômicas associadas à crise da
sociedade paraense passaram a ser interpretadas como frutos do descaso e
descompromisso do Império para com as Províncias do Norte.
PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. Imprensa periódica no Amazonas, 1880-1930.
Esta comunicação busca apresentar os resultados parciais de pesquisa de doutoramento
em curso, cujo objetivo é investigar a emergência do periodismo no Amazonas, suas
principais linhas de força, campos de atuação e limites. Discute como foi possível a
proliferação de centenas de pequenas folhas num contexto regional marcado por uma
forte tradição de oralidade, onde as práticas de leitura, e mesmo o uso da língua
portuguesa ainda não haviam se consolidado. Recupera o contexto do aparecimento
de inúmeros periódicos como um momento especial pelo qual os emergentes grupos
letrados locais faziam suas experientações no campo da escrita, entendendo o jornalismo
como espaço inicial de ingresso no "torneio das letras", identificado na produção
literária.
PINTO, Maria Inez Machado Borges. Nos caminhos da civilização: as fronteiras
da Identidade nacional.
PINTO, Andréia Márcia. A família enquanto projeto colonizador do Brasil. Este
estudo tem por objetivo refletir sobre as relações entre a Igreja e a família enquanto
agentes promotores do projeto colonizador do Brasil durante o Período Colonial.Nossa
ênfase recairá sobretudo sobre os aspectos nos quais os interesses relativos aos campos
religioso e social uniam-se ao desiderato estabelecido pela instância política, esta última
representada pelo Estado Metropolitano.Procuraremos identificar também os pontos
nos quais esses interesses se manifestavam de forma conflituosa indicando, dessa forma,
a existência de ambigüidades, presentes especialmente nas inter-relações entre Igreja
e Estado.
PINTO, João Alberto da Costa. (UFPE) O Brasil de Nelson Werneck Sodré. Apresento
para esta comunicação um texto que tenta delinear sinteticamente os principais aspectos
constitutivos da obra do historiador Nelson Werneck ,Sodré. Dono de uma obra que
soma mais de setenta títulos, que vem sido gestada ao longo dos últimos sessenta anos,
Sodré apresenta como traço geral caracterizador dos seus trabalhos, o nacionalismo
político e a reflexão marxista como princípio metodológico organizador de suas
proposições historiográficas. Demarcar essas proposições, o característico nacionalista
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e o seu marxismo é a nossa proposta básica.
PINTO, João Alberto da Costa. (UFPE) Povos Indígenas do sertão nordestino nas
crônicas coloniais (séculos XVI e XVII). À medida que avança o processo colonizador
em direção ao interior do país, começam a surgir informações, relatos e descrições
sobre os povos indígenas que habitavam o sertão. O objetivo desta comunicação é
discutir como vai se construindo uma imagem e um saber sobre os povos indígenas
que habitavam o sertão nordestino a partir da leitura de diversos cronistas dos séculos
XVI e XVII de diversas ocupações ( religiosos, viajantes, funcionários; ... ) e
nacionalidades: franceses, holandeses, portugueses e brasileiros. Uma das questões que
nos chamou a atenção durante o processo de pesquisa foram as inúmeras referências
quanto à diversidade cultural existente nesta região. Neste sentido, propõe-se buscar
dentro do universo destes povos denominados genericamente neste período como
tapuias.: a) resgatar elementos culturais que possibilitem uma identificação de diferenças
étnicas entre estes povos, b) localizá-los nas escalas temporal e espacial, c) analisar o
papel das alianças dos índios, entre si e com os portugueses, franceses e holandeses, e
suas diversas formas de resistência.
PINTO, João Alberto da Costa. Intelectuais, marxismo e historiografia brasileira
(1926-1964). Apresentamos nesta comunicação um texto que procura refletir sobre os
caminhos da historiografia marxista no Brasil no período de 1926 a 1964, período esse
aqui demarcado, pelos trabalhos de Octávio Brandão, Caio Prado Júnior, Leôncio
Basbaum, Alberto Passos Guimarães e Nelson Werneck Sodré. Autores que incorporam
ou aproximam-se do marxismo (em várias matrizes) para refletir a processual idade da
história do Brasil. Demarcamos esta reflexão não só por uma análise dos trabalhos de
cada um, mas também, porque fundamental, com a intervenção pessoal dos autores
junto ao Partido Comunista Brasileiro, observando-se daí, a construção, imanente à
obra, de diferentes projetos políticos para o partido e para o Brasil.
PINTO, Maria Inez Machado Borges. (USP). A dimensão mítica da cidade vertical
e urbanização provisória. Este artigo pretende analisar como imagens de cunho futurista
alinham-se nos vários textos dos modernistas paulistas, entre eles Mário e Oswald de
Andrade, numa visão da paulicéia como ícone da modernidade brasileira. Estas
dimensões podem ser condensadas nos planos que articulam a visão da cidade vertical,
concebida como "estrutura americana" não apenas por seu crescimento vertiginoso,
mas pela presença simultânea de todas as características do processo modernizador
pelo qual passava então a capital paulista. A dimensão mítica, no caso, é realçada pelo
afã de inserir a sua cidade na geografia cosmopolita do "mundo eletrizado", no qual
cada país se funde e se confunde numa soma de similitudes que, entretanto, capta de
maneira eficaz o retrato de São Paulo moderno. A cidade, definida pela "audácia
vertical", devassada no recorte desassombrado de suas ruas de fábricas revela ao olhar
apaixonado dos modernistas sua feição complexa, da lógica do empreendimento em
devir de "cidade tentacular" com "o apito das fábricas e locomotivas, e o atraente
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rodar dos veículos no asfalto, os zumbidos dos bondes, o fonfonar dos autos, os
burburinhos das turbas. Contrapondo-se a essa visão, sobressai-se algumas abordagens
de Blaise Cendrars que captam as facetas contraditórias, tensas e excludentes da
modernização inacabada da cidade.
PINTO, Maria Inez Machado Borges. (USP). Maravilhas mecânicas e celebração
onírica da modernidade. Os encantamentos das maravilhas mecânicas das sociedades
industriais e as premissas ideológicas que as guiavam perpassavam as imaginações
dos contemporâneos nacionais. Desejava-se construir uma identidade nacional que se
afinasse com os modelos econômicos, políticos, sociais e culturais das nações
consideradas "avançadas" e se reivindicar um lugar para a nação brasileira no teatro
da modernidade e do progresso gerado pelo desenvolvimento das forças produtivas e
pela expansão do sistema capitalista em escala mundial. Tal atitude ansiosa de
cosmopolitismo, já existente no período imperial, porque inspirada nos modelos de
sociabilidade europeus, exerceu seu domínio sobre a imaginação da sociedade brasileira
e se desdobrou, na República, superficialmente, naquela sofreguidão de "máquinas,
invenções, ingresias, francesias, ianquices que acelerassem entre eles o ritmo do
progresso: industrial, técnico, mecânico e também por coerência, político e social.
Inovações que tornassem os brasileiros mais donos tanto de si mesmos quanto dos
vastos espaços do território brasileiro - mais donos até do que vinham sendo sob a
proteção de " um imperador voltairiano e de guarda-chuva. As capitais de diversos
Estados brasileiros espelhavam esse desejo de modernidade em seus projetos de
reformulação urbana. Podia-se notar os fluxos da modernidade e da civilização
espraiando-se nas cidades em meio a uma urbanização contraditória e tumultuária.
PINTO, Surama Conde Sá. Cidadania na Primeira República: algumas notas sobre
a produção Izistoriográfica. A problemática da cidadania é atualmente um dos temas
mais revisados e contemplados em termos de publicações. O crescente interesse em
torno da questão relaciona-se, de um lado, às transformações históricas mais amplas
ensejadas pelos processos de redemocratização de vários países da América Latina e
do leste europeu, de transformação do capitalismo e globalização econômica, que
colocaram na ordem do dia a redefinição do papel do Estado e de suas relações com a
sociedade, e, de outro, aos deslocamentos observados nas últimas décadas no próprio
campo das ciências sociais, fruto do questionamento de paradigmas até recentemente
dominantes. Tal movimento tem provocado, a um só tempo, a releitura de autores
clássicos como Thomas Marshall e estimulado o aparecimento de novas propostas
teóricas para se abordar o tema da cidadania neste fim de século. Com base neste
quadro, esta comunicação tem como objetivos efetuar um balanço sobre o estado atual
da produção acerca da problemática da cidadania relativa à Primeira República Brasileira
(1889-1930), enfatizando as principais questões colocadas pelos analistas e os enfoque
teóricos adotados, e apresentar algumas sugestões para novos trabalhos.
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PIRES, Francisco Murari. (USP) Leões alados e círculos triangulares. No
tradicionalmente considerado capítulo "metodológico" de sua História da Guerra do
Peloponeso (1.22), Tucídides firma o preceito de precisão (acribia) para as operações
de reconstituição factual de sua narrativa. A crítica historiográfica moderna, ao apreender
esse preceito tucidideano em termos das projeções das categorias metodológicas
derivadas dos paradigmas da racionalidade científica moderna, desviou o
(des)entendimento desse preceito a ponto de acarretar verdadeiros contra sensos em
suas iniciativas hermenêuticas das proposições tucidideanas. Tomando por inspiração
as implicações epistemológicas suscitas pelo Princípio da Incerteza formulado por
Werner Heisenberg, a a presente comunicação intenta explorar as razões desses desvios
e contrasensos.
PISCITELLI, Adriana. (Unicamp) Tensões e possibilidades: gênero e diálogos a
partir da antropologia. Esta apresentação centra-se em algumas das tensões e
possibilidades abertas pela transversalidade das inquietações políticas feministas no
diálogo entre a antropologia e outras perspectivas disciplinares. A partir dos argumentos
de diversas autoras envolvidas na discussão interdisciplinar sobre gênero, exploro esses
aspectos analisando os supostos presentes nos acordos e desacordos relacionados com
as fronteiras disciplinares.
POLONIAL, Juscelino Martins. Resgate da memória de um grupo social: os
comunistas em Goiás. Suas experiências no campo da prática e teoria revolucionária e
como estas se manifestaram no interior das famílias, nos grupos de referência, nas
comunidades ( bairros, vilas, ruas, igrejas, clubes de futebol, etc.) e nos movimentos
sociais e partidários. Nossos objetivos mais gerais referem-se ao caráter de coleta,
organização e sistematização da versão de um dos atores políticos atuantes tanto na
política partidária, quanto nos movimentos sociais do campo e da cidade no estado de
Goiás entre as décadas de quarenta e sessenta. Durante este período, segundo muitas
evidências empíricas e, por certo, até estatísticas, ocorreram algumas modificações na
maneira como forças políticas tradicionais encaminharam as demandas da população
goiana. Tais modificações, segundo nossa concepção, não ocorrem por acaso e nenhum
avanço social e econômico se dá por força da vontade esclarecida de políticos mais
progressistas, e sim ocorrem porque efetivamente o movimento dos diversos segmentos
populacionais agregados em tomo de interesses específicos, que sejam os de cunho
econômico, de categoria profissional, religioso ou agrário, se fazem valer pressionando
os políticos a assumir mais ou menos suas demandas específicas.
PONTE, Sebastião Rogério. Fortaleza história e memória: O olhar popular. A
pesquisa visa apreender o processo sócio-histórico de fortaleza no século XX através
da memória individual mediante depoimentos de personagens idosos e representativos
dos setores populares fortalezenses. O olhar marginalizados desses atores sociais sobre
a cidade é relevante não só pelo registro do cotidiano urbano, mas também no sentido
de informar como tais personagens sentiram e perceberam as mudanças de valores e as
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transformações da capital cearense. A utilização da técnica de história oral para obtenção
dos depoimentos, permitirá recolher a fala descri minada e silenciada desses sujeitos
excluídos e, por meio dela, recompor a experiência de vida que embasam seu fazer
cultural, além do resgate de aspectos da história do lugar por eles vivenciados. O
estudo busca ainda enriquecer o acervo de história oral do Núcleo de Documentação
Cultural (NUDOC) da Universidade Federal do Ceará.
PORTO, Ângela de Araújo. (COCIFIOCRUZ). Mulheres viajantes do século XIX:
suas contribuições no campo da ciência e da assistência médica. Os relatos de viajantes,
de modo geral, ressaltam o importante papel das mulheres no campo da assistência
médica, como parteiras, enfermeiras, mas destacam também o exercício de funções
especializadas no campo científico, como as de empalhadora e pintora de história
natural. Muitas mulheres, em viagem pelo Brasil, deixaram também seus relatos, que
se distinguem pela aguçada observação das condições de vida das mulheres brasileir.as,
sobretudo no que diz respeito aos cuidados com a família, com a alimentação, o
aleitamento e a habitação, e dos costumes locais no que se refere às práticas terapêuticas
e utilização de produtos curativos. O trabalho pretende, portanto, analisar a atuação e
a observação das mulheres viajantes do século XIX, destacando as obras de Rose
Freycinet, Maria Graham, Ida Pfeiffer, Marie van Langendonck, Marie Robinson
Whight, Adele Toussaint-Samson e Ina von Binzer.
PORTUGAL, Ana Raquel M. da C. M. (UFFIRJ). Fronteiras discursivas em crônicas
Hispano-Americanas da conquista. Ao mergulharmos no imaginário do século XVI,
através das linhas de cronistas que outrora relataram seus feitos e impressões a respeito
de si e do outro, deparamo-nos com a dificuldade inerente àquele que trabalha com
uma utensilagem mental diferente da sua. Para descobrirmos as representações coletivas
do outro, temos que nos despir dos hábitos mentais próprios do século XX e procurar
compreender as palavras e os símbolos que representam a psiquê coletiva do homem
do século XVI. Conhecer o mundo andino aos olhos de europeus colonizadores e de
ameríndios aculturados, é uma tarefa árdua, que remete a discussões teóricas em tomo
do discurso utilizado por tais cronistas. Sabemos que esses discursos foram, por vezes,
forjados para atender a necessidades coloniais, mas também, são resultantes das práticas
culturais entre esses povos. A história cultural aborda essa problemática, procurando
perceber as representações culturais de cada grupo e o por quê de as assim terem
construído. As crônicas coloniais do século XVI representam o resultado da confluência
de discursos culturais distintos. O processo de alteridade vivido por espanhóis e
indígenas, em que ambos procuraram conhecer o "outro" recorrendo a referências
culturais familiares, demonstra a existência de fronteiras discursivas propicias a uma
interação cultural.
POSSAMAI, Zita Rosane. Guardar e celebrar o passado: as memórias em um museu
histórico. No percurso que transforma um artefato comum em peça de museu
representações são construídas pelos atores sociais que podem definir o museu como
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um guardião do passado, lugar de celebração das memórias ou de diferentes visões da
História. Problematizar o museu histórico e a conformação de suas coleções implica
na problematização das memórias produzidas e difundidas por essas instituições na
nossa sociedade. A partir de um estudo de caso envolvendo um museu de cidade, o
Museu de Porto Alegre, tentarei analisar aspectos encontrados nos discursos de
doadores e gestores e suas implicações nas representações construídas pelos indivíduos
e difundidas pela instituição.
POSSAS, Lidia M. Vianna. (UNESP- Marília) Os trens e os trilhos: um outro olhar.
Olhar de novo, estando atenta às singularidades, particularidades, as minúcias que
compõem o mundo desses artefatos de ferro, com suas locomotivas, seus trens e trilhos
que se interagem à história, através de outras narrativas, outras figuras silenciosas
como se estivessem fora do lugar, de um tempo. Olhar de novo os caminhos de ferro,
buscando identificar sua presença no Brasil, país agro exportador que inseria - se, a
seu modo, no cenário da modernidade, daexhibitio burguesa, na era do espetácu1o.0lhar
de novo a partir de uma perspectiva que focalize as representações e imagens
construídas sobre as experiências sociais das mulheres ferroviárias na Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil - NOB durante o período republicano dos Anos 30-40 visando
captar outras situações até então não susceptíveis e explicar as continuidades e mudanças
no processo histórico.
POSSAS, Lídia M. Vianna. (UNESP- Marília) Trilhas femininas: cotidiano e
visibilidade. A partir de um olhar que focalize as experiências sociais das mulheres
ferroviárias na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - NOB - durante o período
republicano dos anos 30-40, percebê-Ias como sujeitos concretos construindo uma
identidade através das relações como o poder e o projeto político que a Revolução 30
procurava institucionalizar. As mulheres com seus interesses específicos, suas atitudes,
ajustaram-se e forjaram comportamentos sociais nas relações com o poder implicando
uma cotidianeidade múltipla e diversa, em que a memória, a história de vida ampliam
as limitações de uma documentação fragmentada e quase silenciosa, vislumbrando
perceber as permanências e as possibilidades de mudança frente ao processo
modernizador da sociedade brasileira com da emergência da identidade feminina até
então consagrada ao espaço doméstico.
POVOLERI, Lérida. (UFF) Um projeto institucional para modernizar os portos no
Brasil - o Plano Geral de viação Nacional de Vargas. A função do sistema portuário
dentro da concepção de contrução de um projeto nacional de desenvolvimento
econômico é vista como de fundamental importância. Naquele momento o que era
exigido dos portos brasileiros era uma modernização de usas instituições administrativas
e de gerenciamento bem como construir uma estrutura de trabalho conformada com
os objetivos de uma sociedade industrial com preocupações com o mercado interno.
A questão da interrelação dos portos com outros modais deveria ser contemplada no
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conjunto de um plano de transportes privilegiando as trocas entre os longínquos pontos
do território deveriam ser integrados com objetivo de povoamento e fixação de produção
e consumo internos.
PRADO, Maria Emilia. (VERJ). República, presidencialismo e pacto federativo na
constituinte de J89 J. Este trabalho pretende discutir as dificuldades para a construção
do pacto federativo e do sistema presidencialista no momento em que se reunia a
Consti tuinte de 1891. Interessa-nos acompanhar particularmente os papéis do Executi vo
e do Legislativo no regime que se inaugurara em 1889.
PRADO, Maria Emilia. (VERJ) lberismo e Lusitanismo na vida cultural brasileira.
Esta comunicação objetiva apresentar os traços que singularizam o iberismo e no
interior deste o lusitanismo diante do panorama cultural da modernidade definida
pelos parâmetros construídos a partir da experiência anglo-saxão A partir disso
objetivamos delimitar como os traços ibéricos se encontram presentes no modo como
os intelectuais brasileiros do século XIX e dos primeiros anos do século XX
apresentavam seus diagnósticos sobre a realidade brasileira. O modo como
compreendiam as mudanças que deviam ser implementadas para que o Brasil se tornasse
um país moderno se encontrava impregnado de uma concepção ibérica do mundo e
dessa maneira ao mesmo tempo em que defendiam a necessidade de se empreender
mudanças na sociedade e no Estado brasileiros o receituário que indicavam se
encontrava quase sempre, aprisionado por uma concepção ibérica do mundo.
PRADO, Maria Emitia. (VERJ). Alberto Torres e o projeto do estado organizador
da nação. Esta comunicação objetiva discutir o diagnóstico feito por Alberto Torres
no tocante aos problemas por ele identificados e que dificultavam ao Brasil ser
considerado uma nação. O projeto de organização proposto por Alberto Torres implicava
em reformulações da sociedade civil, bem como alterações substantivas no tocante à
representação parlamentar será também objeto de análise.
PRADO, Simone Moutinho. (UFF) A identidade social dos moradores de Arraial do
Cabo: quem são os cabistas ?Este trabalho pretende discutir a identidade dos moradores
de Arraial do Cabo, fortemente marcados pelas oposições entre ser ou não pescadores.
Através de dados colhidos em trabalho de campo, revelam-se os conflitos de identidade
e as formas tradicionais de sua administração pela população local.
PRESOTTI, Thereza Martha. (UFMG) Fronteiras imemoriais: Territorialidades
ameríndias na parte mais central da América do sul/ séc. XV/ll. Partindo da dissertação
de mestrado O novo descobrimento das minas e sertões do Cuiabá: a mentalidade da
conquista (UnBI1996), que retrata parte do complexo ambiente da conquista colonial
paulista-portuguesa na primeira metade do setecentos, expedições sertanistas e monções
varando os sertões do Cuiabá "coalhado", "infestado" de gentios, procuro identificar
as representações dadas aos "outros", às territorialidades ameríndias, em meio ao avanço
das fronteiras coloniais da América portuguesa. Interessa-me reconhecer e analisar as
novas territorialidades ameríndias construídas nas relações de colonização, no interior
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da sociedade colonial que se constituiu na parte mais central da América do sul. Para
isso, analiso notícias, relações, bandos, portarias, correspondências, autos, que revelam
a diversidade dos processos históricos de desterritorializações e espacializações nos
limites da América portuguesa. Leio também a documentação cartográfica nesse sentido:
representações da terra da conquista, territorialidades ameríndias de ocupação
imemorial, hoje ambientes conhecidos como Pantanal, Cerrado, Amazônia - novas
fronteiras da biodiversidade e pluralidade cultural.
PRIORI, Angelo. (UEM) O PCB e os camponeses: uma leitura dos documentos dos
anos 40/50. Sob as luzes dos manifestos de Janeiro de 1948 e de Agosto de 1950, o
então Partido Comunista do Brasil (PCB) redefiniu sua atuação política em relação
aos movimentos sociais no campo. Assumindo um discurso mais acirrado frente ao
latifúndio e conclamando seus quadros para intensificar o proselitismo entre os
trabalhadores do campo (posseiros, assalariados, pequenos agricultores, arrendatários),
o PCB rearticulou suas organizações, concentrando suas atividades, sobretudo, no
Estado de São Paulo, Norte do Paraná e Triângulo Mineiro. O objetivo dessa
comunicação é fazer uma análise desses documentos, procurando demonstrar qual foi
a real dimensão de interferência dessa política na organização do homem do campo.
PUNTONI, Pedro. (Pesquisador do CEBRAP.) A historiografia da Guerra dos
Bárbaros (1651-1704). Um dos episódios mais violentos de nossa história, a Guerra
dos Bárbaros foi também um dos mais longos (1651-1704), concorrendo com as guerras
dos Palmares, ocorridas na mesma época. Contudo, apesar da vasta quantidade de
documentos - muito maior, aliás, do que a relativa à ''Tróia negra" -, muito pouco foi
escrito sobre ela, e isso por vários motivos. Primeiro, certo desencantamento da
historiografia por um período de nossa história tão importante, mas cujo trato com a
documentação parecia muito árduo. Além disso, a documentação, não apenas dificultava
a pesquisa, como de fato não registrou a série de conflitos com a dimensão pertinente.
O fato é que pouco interessava à mísera epopéia portuguesa nos trópicos a seqüência
quase ininterrupta de assassínios e massacres que acabaram, por pouco, reduzindo os
povos autóctones do Nordeste até a sua completa extinção. Por fim, como na época
não havia interesse em sequer registrar quem se aniquilava, isso ecoava, sem dúvida,
na historiografia oitocentista, formadora dos cânones factuais de nossa história.
QUADRAT, Samantha Viz. A preparação das forças de segurança do Estado no
Brasil (1964-1984). Este trabalho aborda a formação dos agentes que atuaram nos
órgãos de informação (ClE, CENlMAR, ClSA e SNl) do regime militar brasileiro.
Desta maneira, serão enfocados os cursos de formação e aperfeiçoamento realizados
no Brasil e no exterior, assim como a bibliografia utilizada pelas forças responsáveis
pela segurança do Estado no país. Além disso, será abordado o intercâmbio, tanto de
informações como de treinamentos, entre os serviços secretos dos países sob ditadura
no Cone Sul.
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QUADRAT, Samantha Viz. Os órgãos de informações e o processo de abertura no
Brasil. O processo de abertura iniciado pelo presidente Ernesto Geisel em 1974
encontrou como seus maiores opositores alguns membros das próprias Forças Armadas.
Tal oposição partia principalmente dos órgãos de repressão militares, que não e
costumavam com a idéia da devolução do poder aos civis. A partir disto, pretendemos
demonstrar quais foram os obstáculos criados pelos órgãos de repressão durante o
decorrer do processo de abertura, bem como que isto só foi possível graças ao modelo
policrático de ditadura instalado no Brasil.
QUADROS, Claudemir. A educação pública no Rio Grande do Sul durante o governo
de Leonel Brizola: análise do jornal "O Nacional de Passo Fundo" (1959-1963).
Entre os anos de 1959 e 1963, Leonel Brizola, do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
governou o Rio Grande do Sul. Durante esse período foi desenvolvido um projeto
educacional denominado Nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul, que
tinha como meta não deixar nenhuma criança sem escola e alfabetizar o maior número
possível de adultos. Para tanto, se determinou um plano escolar que produziu como
resultados a construção padronizada de prédios escolares de madeira, geralmente como
uma ou duas salas de aula e unidocentes, que popularizaram como as brizoletas, a
contratação de 16 007 novos professores e a matrícula de 158 236 novos alunos.
Segundo o governador Leonel Brizola o projeto educacional do Rio Grande do Sul era
"o maior esforço realizado nestes últimos três anos, em toda a América Latina, em
matéria de educação." A partir do jornal "O Nacional" de Passo Fundo, pesquisado
entre os anos de 1958 e 1963, busca-se verificar as ações governamentais no âmbito
educacional na região de Passo Fundo.
QUEIROZ, Jonas Marçal de. (UNIFAP). História, mito e memória: quilombolas,
republicanos e aventureiros na fronteira norte do Brasil. Nesta comunicação,
analisamos o movimento de fugas de escravos na fronteira entre o Brasil e a Guiana
Francesa, particularmente a instalação da chamada República do Cunani, em meados
da década de 1880, que seria constituída por aventureiros, quilombolas e desertores,
agenciados por autoridades de Caiena, supostamente interessadas em ampliar o domínio
francês na Amazônia. Discutiremos, também, as repercussões dos conflitos ocorridos
entre brasileiros e franceses no Amapá, em meados de maio de 1895, e o mito criado
em torno de Francisco Xavier da Veiga Cabral, alçado à condição de herói da resistência
brasileira às investidas dos franceses. Nesse sentido, a presente comunicação se insere
em dois contextos historiográficos distintos, mas inter-relacionados: o primeiro, referese aos estudos sobre o movimento de fugas e formação de quilombos às vésperas do
13 de Maio; o segundo, é o dos estudos sobre a mobilização simbólica em tomo da
constituição do imaginário da República no Brasil. Trata-se, portanto, de uma discussão
acerca de como se processou a transição do Império para a República e do trabalho
escravo para o trabalho livre numa área específica: a fronteira entre o Brasil e a Guiana
Francesa.
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QUEIROZ, Jonas Marçal. (UNIFAP). Política de braços e controle social em duas
áreas de fronteira: o oeste paulista e a amazônia oriental em fins do século XIX. Esta
comunicação é fruto de uma pesquisa que desenvolvo sobre o encaminhamento políticõ
da abolição da escravatura no Brasil. Entre as questões com as quais me defrontei ao
compulsar a extensa documentação produzida no final século XIX acerca deste tema,
uma das principais refere-se ao conjunto de políticas públicas voltado para o
estabelecimento de uma corrente imigratória capaz de resolver o problema do
suprimento de braços para as lavouras cafeeiras localizadas na fronteira agrária de São
Paulo. Interessei-me, mais especificamente, pelas representações que foram produzidas
naquele contexto acerca do imigrante - ou do trabalhador - ideal, sobretudo porque
elas geralmente apresentam-se como imagens invertidas do trabalhador nacional. Nesse
sentido, o apelo a fontes alternativas de suprimento de braços acabou sendo responsável,
também, pela produção de medidas voltadas para o controle social da massa de
trabalhadores, parte dela em vias de conquistar seu direito à cidadania. Mais
recentemente, analisando fontes relativas à Amazônia Oriental, pude desenvolver uma
análise comparativa entre a experiência das áreas cafeeiras de São Paulo, e a da então
Província do Grão-Pará, às vésperas da expansão das exportações de Borracha. Algumas
particularidades dessa região, como a existência de uma reserva potencial de braços
representada pelos migrantes nordestinos e o debate secular acerca do povoamento da
Amazônia deram à pesquisa novos direcionamentos, os quais apresento nesta
oportunidade.
RABELLO, Antonio Claudio Barbosa. (UFR). A produção da região: fronteira
noroeste (1950-60). Tanto o conceito de região quanto o conceito de fronteira são
produtos históricos. O noroeste amazônico enquanto região de fronteira nacional teve,
durante o século XX múltiplas produções e reproduções. De Eden ou Inferno para
área de degredo, desta para selva a ser vencida e, por último, área a ser preservada.
Durante a década de 1950, assistimos à multiplicação de discursos que pretendiam
caracterizar a região a partir de suas funções econômicas e/ou estratégicas. O trabalho
versa sobre as formulações do setor de produção mineral e da Escola Superior de
Guerra, tanto na produção da periferização da região, quanto nas concepções de
fronteiras que então se definem. Tais construções, independentemente das peculiaridades
regionais, se tomaram co-responsáveis pela conformação atual da região noroeste
amazônica (Rondônia).
RABELO, Danilo. (CEPAE/UFG) Disciplina e desobediência civil (as resistências à
normalização dos comportamentos na Cidade de Goiás durante o Império). Para manter
a unidade territorial, a manutenção do sistema escravista e a hegemonia econômica e
política do Centro-Sul, o Estado brasileiro, durante o Império (1822-1889) utilizou a
violência legalizada e a repressão da Lei para conter as forças centrífugas das províncias.
Entretanto, a normalização da lei é essencialmente punitiva e descontínua e, por isso
mesmo, sozinha, não conseguiria mostrar o grau de eficiência na sujeição dos potentados
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regionais. Era necessário adotar novas estratégias que fossem contínuas e que aliciassem
as elites provinciais para a sua sujeição ao Estado, mediante a promessa de recompensas
aos que a elas se submetessem. Essas estratégias consistiam na utilização dos
dispositivos normativos que, embora tivessem sua genealogia nos saberes, práticas
discursivas e não-discursivas localizados fora do Estado, acabaram sendo colonizados
por ele a fim de responder a uma urgência política. Tais dispositivos normativos
infiltraram-se em todo o corpo social, gerindo-o e confrontando-se com antigos saberes,
costumes e hábitos, além da resistência de indivíduos pertencentes a todas as camadas
sociais. Essa resistência era vista pelos agentes da Ordem dominante como desordem,
mas tratar-se-ia da desobediência civil, através da qual os transgressores das normas
agem de acordo com a sua consciência e não pela falácia dos padrões majoritariamente
instituídos.
RABELO, Danilo. (CEPAE/UFG) Havana e Cidade de Goiás: uma história
comparada sobre a normalização dos papéis sociais e dos costumes. No Ocidente, ao
final do século XVIII, houve uma normalização dos comportamentos através de práticas
e discursos disciplinadores, tais como os discursos médicos, jurídico, moral e religioso
que incidiram sobre os espaços público e privado. Estas estratégias disciplinadoras
tinham como objetivo a sujeição dos indivíduos às normas e padrões considerados
mais racionais e eficientes, voltados para a maximização das riquezas, do bem-estar
físico, da saúde, do progresso e manutenção da Ordem . No início do século XX,
enquanto a Cidade de Havana, em virtude da necessidade de aumentar a mão-de-obra
para trabalhar nas usinas açucareiras, experimentava um intenso fluxo imigratório, a
Cidade de Goiás, por sua vez, encontra-se isolada no sertão goiano, região dedicada à
agropecuária extensiva. Esta pesquisa, através de uma história comparativa, previniuse contra o anacronismo, buscando, num mesmo período histórico, analisar as práticas
e os discursos normalizadores ocorridos em ambas as regiões e as resistências com as
quais eles se confrontam, com o objetivo de compreender tanto os seus aspectos
universais quanto as suas especificidades.
RABETTI, Beti. (UNI-RIO) Um estudo sobre o cômico: o teatro popular no Brasil
entre ritos e festas. A exposição destina-se a apresentar resultados, de ordem
historio gráfica, obtidos no interior do Projeto Integrado de Pesquisa que leva o título
acima indicado. O projeto, sob minha coordenação, vem sendo desenvolvido em âmbito
acadêmico e com desdobramentos na área do teatro profissional. Academicamente,
aloca-se junto ao Departamento de Teoria do Teatro, do Centro de Letras e Artes, da
Universidade do Rio de Janeiro (Uni - Rio), vinculando-se também à Linha de Pesquisa
Teatro e Cultura Popular do Curso de Mestrado em Teatro da mesma instituição.Em
sua vertente historiográfica - de que a comunicação irá tratar - vem procurando contribuir
para: 01- uma discussão conceitual e metodológica no campo da disciplina história do
teatro. 02 - uma revisão dos estudos em torno do teatro cômico no Brasil. 03 - uma
discussão em torno das fronteiras e das áreas de circulação existentes entre teatro, ritos
e festas, em determinados momentos da história teatral brasileira.
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RABETTI, Betti. (UNI-RIO) História do teatro e matrizes culturais: transculturalismo
e comicidade no universo do teatro popular no brasil: O trabalho previsto para esta
exposição insere-se nas pesquisas em andamento no projeto integrado Um estudo sobre
o cômico: o teatro popular no Brasil entre ritos e festas, sob minha coordenação, junto
ao Curso de Mestrado em Teatro (linha de pesquisa Teatro e Cultura Popular) e ao
Departamento de Teoria do Teatro (linhas de pesquisa História e Historiografia do
Teatro; Dramaturgia e Cena), da Universidade do Rio de Janeiro. (RABETTI;
ANDRADE: 1997). O objetivo geral é o de contribuir para a compreensão da história
do teatro como história cultural (RABETTI: 1998). Pretende-se, através de uma análise
histórica e comparativa, compreender o exercício de "reelaboração" ou "atualização"
% presente em determinados textos (artísticos), originários de contextos diversos %
como mecanismo de interlocução históricolcultural. O objeti vo específico é o de estudar
as relações entre a bufonaria medieval e a cultura do popular presente na história do
moderno teatro brasileiro, através da análise de mecanismos cômicos operados por
Ariano Suassuna e de possíveis fontes matriciais. Acredita-se, através destes objetivos,
estar contribuindo para uma discussão em tomo da historiografia do teatro e para uma
revisão dos estudos do teatro cômico no Brasil.
RAGO, Luzia Margareth. (UNICAMP) Biografia: Gênero defronteira. Comentários
sobre os textos de Benito Schmidt e Andréa Delgado, a partir da discussão das fronteiras
entre história e literatura e história e memória.
RAGO, Luzia Margareth. (UNICAMP). Amor, sexo e anarquia. Durante os anos 30
a revista libertária espanhola "Estudios" manteve uma secção intitulada Consultório
Psico-sexual no qual se discutiam problemas sexuais e amorosos, casos de impotência,
dificuldades sexuais de homens e mulheres através de cartas enviadas pelos leitores.
Esta documentação fornece uma pista interessante para se pensar a questão do amor e
da sexualidade na experiência libertária sobretudo levando-se encontram as
estigmatizações que o anarquismo sofreu entre os anos 60 e 70 pelo discurso acadêmico
que confundiu o discurso do amor livre com a ideologia da amizade colorida. Ao
colocar-se como pensamento político excêntrico e de fora, o anarquismo desloca o
foco do investimento estratégico do campo da política institucional para o da moral
afirmando que a luta se volta contra todas as formas de poder constitutivas das relações
sociais. Criticando violentamente as instituições, dissolve os enquadramentos
identitários que normalizam e sedentarizam. A liberdade é, assim, ponto capital neste
pensamento que rejeita a separação entre meios e fins. Portanto o amor e o desejo
escapam totalmente às codificações morais instituídas pela sociedade burguesa desde
o século passado. Este texto traz informações sobre a moral sexual libertária
questionando as construções históricas que dissol veram as dimensões descentralizadoras
e radicais do anarquismo.
RAGO, Luzia Margareth. (UNICAMP/SP) Sexualidade e pós-modernidade. Diz-se
que, em tempos pós-modernos, a sexualidade perde a central idade que conquistara na
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era vitoriana e deixa de informar em primeiro plano a construção da identidade. Em
tempos de globalização e de passagem da "sociedade disciplinar" à "sociedade de
controle", assiste-se à desconstrução do dispositivo da sexualidade, à despervertização
do sexo e ao seu desconfinamento, borrando-se as fronteiras entre o lícito e o ilícito,
entre o normal e o patológico, entre o permitido e o proibido. Para alguns, deveríamos
radicalizar ainda mais, abrindo mão dos velhos conceitos classificatórios construídos
pelos doutores do século 19, fundados em oposições binárias: homo e
heterossexual idade, "degenerada nata" e "mulher honesta", grades nocivas. Após a
turbulenta crítica feminista da cultura, das noções de feminilidade, maternidade, desejo,
as masculinidades entram em cena, levando os homens a historicizarem seus modelos
de referência identitária e sexual. Decreta-se a morte de Tarzã, do guerreiro, do herói
ou do homem sem emoções, inodor e indiferente, o "espectador passivo" de Richard
Sennett, em busca de uma figura mais integrada, menos dividida, aberta àquilo que lhe
foi culturalmente negado. Esta comunicação visa discutir algumas tendências para se
pensar as relações de gênero e a emergência de novos parâmetros da sexualidade e do
erotismo nos tempos atuais.
RAGO, Maria Aparecida de Paula. (doutoranda UNICAMP). A cultura política do
autoritarismo na década de 30: A herança industrialista de Amadeu Amarat As formas
assumidas pelo pensamento social no Brasil de talhe conservador nas primeiras décadas
do século XX, sinaliza como tema central dos debates a busca de um caminho singular
para o enquadramento da velha ordem nacional ao "mundo civilizado". A construção
da moderna sociabilidade capitalista em nossa formação comportou a conciliação com
o passado e a cumplicidade com o atraso sócio-político. Contradição essa que no plano
da cultura política, de viés conservador, fez com que os "demiurgos da ordem", de
matizes diferenciados, projetassem alternativas políticas amparadas nos valores da
tradição e tendo a modernização da nação brasileira como inevitável. No campo do
que chamaríamos de "modernismo conservador"encontra-se o ensaísta e jornalista
carioca Antônio José Azevedo Amaral (1881-1942), uma das expressões mais elevadas
da perspectiva industrialista naquele momento histórico. O atraso de nossa realidade
frente ao novo padrão de modernidade decorria, segundo o autor, da inadequação do
Estado de traço liberal e da ausência de uma visão capitalista moderna e cosmopolita
por parte das classes proprietárias no Brasil. A solução encontrada seria a articulação
de um Estado forte e interventor, demiurgo das condições concretas que possibilitaria
à realidade brasileira, o trânsito ao "neo-capitalismo de massas".
RAISON, Déborah. Ventos de Modernidade: os bondes e a cidade do Rio de Janeiro
1859-1880. A partir da Segunda metade do século XIX, surgem propostas para
intervenções urbanísticas na cidade do Rio de Janeiro devido à necessidades de
saneamento, erradicação de doenças, embelezamento ou para desafogar e melhorar a
circulação nas ruas do centro. Dentro deste projeto fazia-se necessária a expansão
urbana da cidade. Os bondes tiveram papel fundamental nesta expansão, até mesmo
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tornando-a possível. Entretanto, no momento inicial, as companhias sofreram alguma
resistência e descrença para, no entanto, no decorrer dos anos, mostrar não apenas a
viabilidade do empreendimento, como tomarem-se vitais para a cidade. Assim, temos
como proposta, dois pontos básicos: analisar as reações causadas pelo bonde desde
sua implantação; e perceber como os bondes fizeram parte de um projeto modernizador
para a cidade que deixava pouco a pouco de lado seu caráter colonial, para se inserir
nos moldes de modernidade, civilização e progresso apregoados a partir de modelos
europeus. Os bondes foram vistos e usados por uma parcela da população do período,
como símbolo de uma modernidade que se fazia necessária para a cidade e o país.
RAMOS, Alcides Freire (DEHIS-UFU) Historiografia do cinema brasileiro diante
das fronteiras entre o trágico e o cômico: discutindo a chanchada. A década de 50 foi
marcada pelo apogeu da comédia carioca, com ou sem músicas carnavalescas, dentro
ou fora da Atlântida. Esta cinematografia, de fácil comunicação popular, não encontrava,
porém, eco positivo na crítica carioca, tampouco na paulista, sobretudo a partir de
1949. Com a inauguração da Vera Cruz vislumbrou-se a possibilidade de se fazer,
entre nós, um "cinema de qualidade internacional", diferenciado, portanto, do tom
"popularesco" e "vulgar" das comédias carnavalescas cariocas. Esta carga de
negatividade reforçou-se não só com o surgimento do CPC (arte popular-revolucionária
em tom didático), mas, sobretudo, com o Cinema Novo (realismo crítico e alegorizantre).
Na verdade, o vocabulário utilizado pelos críticos de época no momento de emitir
juízos de valor estético e qualificar/interpretar as comédias cariocas ("baixo nível",
"humor chulo", "grosseria", "primarismo", entre outros) carrega o peso da tradição
ocidental (clássica e moderna) que, ao criar fronteiras, separando claramente os gêneros,
valoriza a tragédia ou o drama em detrimento do cômico. Essa hierarquização, presente
na páginas de jornais e revistas, apontava para uma concepção teleológica de história
de acordo com a qual a virada dos anos 50 para os 60 representava a vitória do
"progresso" .
RAMOS, Alcides Freire. (DEHIS-UFU)"Cinco vezesfavela": discutindo o cinema
popular-revolucionário. "CINCO VEZES FAVELA" é um dos mais importantes
longas-metragem da história do nosso cinema. Esta película foi idealizada e produzida
pelo CPC (Centro Popular de Cultura), entidade vinculada à UNE (União Nacional
dos Estudantes). É composto por cinco episódios: "UM FAVELADO" de Marcos Farias,
"ZÉ DA CACHORRA" de Miguel Borges, "ESCOLA DE SAMBA ALEGRIA DE
VIVER" de Carlos Diegues e "PEDREIRA DE SÃO DlOGO" de Leon Hirzman e
"COURO DE GATO" de Joaquim Pedro de Andrade. Embora sejam diferentes em
suas abordagens, há uma característica comum que une estes cinco filmes. Na verdade,
eles procuraram denunciar a desigualdade social que marca a sociedade brasileira. De
forma didática, eles retrataram as inegáveis distâncias que separam ricos (burguesia) e
pobres (povo). Às vezes, mostram os conflitos de classe que surgem desta realidade.
Estes conflitos são retratados mais diretamente em "PEDREIRA DE SÃO DIOGO" e
"ESCOLA DE SAMBA ALEGRIA DE VIVER". O filme de Joaquim Pedro, porém,
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apresenta um nível de realização bastante superior aos outros episódios, o que pode
ser observado pela fotografia impecável e montagem muito segura. Em "COURO DE
GATO", a desigualdade social é retratada de forma bem mais sutil e poética do que nos
demais filmes que compõem "CINCO VEZES FAVELA". Nesta comunicação
pretendemos aprofundar a análise dos episódios mencionados acima do ponto de vista
estético-político.
RAMOS, André Raimundo Ferreira. (lndigenista e Mestrando -UFGO) A disputa
pelos braços e a reconstrução das almas : sertanistas e missionários entre os
Mundurukú (Pará, 1910-1957). Na história das relações da sociedade brasileira com
os indígenas Mundurukú, situados no sudoeste do estado do Pará, os padrões de
organização da empresa extrativista da borracha, foi em muitos aspectos o modelo
reproduzido por missionários e o indigenismo oficial na condução dos Mundurukú
para o mundo da "civilização e do trabalho". Neste estudo sobre a ação da Missão São
Francisco e do Serviço de Proteção ao Índio, junto a esta sociedade indígena, discuto
as estratégias utilizadas, em suas diferenças e similaridades, e as relações entre os
diferentes sujeitos históricos no período compreendido entre as décadas de 10 e 50
deste século na região do alto rio Tapajós. Busco também, compreender o campo de
conflito entre as duas instituições na disputa para legitimar-se como o verdadeiro
interprete entre o mundo ocidental e a sociedade indígena, controlando sua capacidade
produtiva, com o fim de conduzi-la dentro do projeto de incorporação.
RAMOS, Eloisa H. Capovilla da Luz. (UNISINOS) Viagem no tempo e no espaço:
São Leopoldo como texto. Partindo da idéia de que uima cidade pode ser lida de muitas
maneiras, a comunicação aborda leituras sobre a cidade de São Leopoldo, a partir de
depoimentos de leopoldenses e de viajantes que passaram ou visitaram a cidade em
tempos diferenciados, ao 'longo dos séculos Xix e XX. Aponmta, também, algumas
estratégias usadas para efetuar esta leitura urbana assim como destaca, neste percursoi,
espaços que foram construídos, desconstruídos e reconstruídos e outros que
permaneceram como símbolos da cidade.
RAMOS, Francisco Régis Lopes. (UFC) Dilemas do mundo moderno: Sertão e Litoral
no discurso de Floro Bartholomeu. O objetivo central da comunicação é desenvolver
uma reflexão sobre as imagens de Sertão e Litoral que aparecem na atuação de Floro
Bartholomeu em defesa da cidade que lhe dava sustentação política. Uma das fontes
utilizadas é o longo discurso que Floro Bartholomeu proferiu para os seus colegas da
Câmara Federal no dia 23 de setembro de 1922. O seu primordial intuito era provar
que Juazeiro não se configurava como um "antro de fanatismo". Procurava dar uma
resposta aos inimigos do Pe. Cícero, sobretudo ao Sr. Paulo Moraes e Barros, que, nas
conferências intituladas "Impressões do Nordeste", havia dito que a cidade era um
"acampamento de casebres e mocambos em promiscuidade sódida", uma "immundicie"
que vivia sob o comando de um "chefe de cangaceiros". Para rebater as acusações que
feriam a imagem de Juazeiro, Floro assegurava que, na cidade do Pe. Cícero, o litoral
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havia chegado ao sertão. Por outro lado, tentava mostrar que o sertão, em muitos aspetos,
era superior. Recorrendo a idealizações sobre o mundo campestre, que guardam origens
na percepção do homem urbano, Floro recriava estereótipos sobre o sertanejo,
colocando-o "antes de tudo como um forte", que vence as limitações do meio e as
agruras da seca. Desse modo, o astuto deputado, revelava-se como criador e criatura
de imaginários que desenvolveram a filosófica abstração de uma poderosa, e muitas
vezes pervesa, "identidade regional".
RAMOS, Francisco Régis Lopes. A Cidade do centro: a construção do espaço sagrado
em Juazeiro ( 1889-1934). O estudo pretende desenvolver uma reflexão sobre as relações
entre experiência religiosa dos sertanejos e a construção da espacialidade de Juazeiro.
Nessa perspectiva, a cidade de Juazeiro não é simplesmente uma "delimitação
geográfica" e sim um território que se compõem na medida em que os devotos operam
seus rituais. Trata-se de uma abordagem que procura interpretar os modos pelos quais
sujeitos historicamente situados (re)fazem esse grande centro de romarias, a partir do
cotidiano vivido, em um complexo movimento que recria mitos e utopias. Percebe-se
que a religiosidade é uma experiência que, além de fazer parte das estratégias de
sobrevivência, se constitui como linguagem, isto é, maneiras de fundar sentidos para
os desafios e dilemas do viver. Por outro lado, a pesquisa procura refletir sobre as
formas pelas quais os imaginários desses devotos entram em conflito, nem sempre
explícito, com as elites de Juazeiro, que tentam mostrar uma cidade moderna e civilizada,
colocando os "fanáticos do Pe. Cícero" como um lamentável desvio. Fontes de pesquisa:
história oral, literatura de cordel, jornais, crônicas e livros de memorialistas.
RAMOS, Francisco Régis Lopes. Memórias do Caldeirão. Seguindo as orientações
do Pe. Cícero, o Beato José Lourenço e seus seguidores foram para o Caldeirão em
1926. Com pouco tempo, transformaram o terreno em um espaço cheio de plantações.
Ergueu-se, então, uma comunidade de devotos do Pe. Cícero que dividia o tempo
entre o trabalho e a oração. O resultado da labuta diária era armazenado e, depois,
distribuído conforme as necessidades de cada família. Nas suas homilias, o Beato
Lourenço ensinava que todos eram iguais, pois todos eram filhos de Deus. Em 1936, o
Caldeirão foi destruído pela polícia. Sob a ameaça das baionetas, os camponeses foram
expulsos. Entre 1989 e 1998, entrevistei, em Juazeiro, vários sobreviventes do Caldeirão.
Durante essas entrevistas, procurava saber o que os depoentes lembravam sobre "a
vida na irmandade". Desse modo, comecei a trabalhar com a seguinte questão: antes
de saber o que era lembrado, tornava-se importante esmiuçar como as lembranças se
constituíam. O primordial intuito desse estudo é expor alguns resultados desse enfoque
teórico. Ou seja: trata-se de uma abordagem que pretende desenvolver uma reflexão
sobre as formas pelas quais esse passado ganha significado na voz dos depoentes.
RAMPINELLI, Waldir José. (UFSC) Os 500 Anos - A conquista interminável. Brasil
e Portugal, a exemplo do que ocorreu entre Espanha e suas ex-colônias na América
Latina em 1992, já se preparam para comemorar os 500 anos do "encontro de dois
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mundos": o português e o indígena. Para isso se criou uma comissão luso-brasileira
que dispõe de um significativo orçamento, destinado a marcar com pompa e gala o
"grande feito histórico". Enquanto por parte do Brasil coube ao vice-presidente da
República Marco Maciel coordenar a comissão, em Portugal foi escolhido o expresidente Mário Soares. Maciel fez um chamamento ao povo brasileiro para que se
prepare para "comemorar os cinco séculos do encontro de duas civilizações" (sic). E
resgata o pensamento conservador do sociólogo Gilberto Freyre sobre o "êxito do
grandioso processo de miscigenação e crescimento de que nasceu a mais bem-sucedida
'civilização dos trópicos"'. Em seguida Maciel apresenta o Brasil como um país que
tem um grande destino histórico e fala da grande contribuição à convivência harmônica
"de tantas raças, de muitas origens e de várias culturas". Em verdade os brasileiros
nada têm a festejar com a chegada dos "500 anos", pois tal projeto apresenta uma
visão eurocêntrica, etnocêntrica, colonialista e de que a civilização se impôs à barbárie.
RAMPINELLI, Waldir José. (UFSC) Uma política externa subserviente a um
"Governo Mundial de Fato". Fernando Henrique Cardoso sempre demonstrou um
apreço especial pela política externa brasileira. Convidado para ser ministro das
Relações Exteriores de Collor, só não aceitou porque o então senador Mário Covas
ameaçou abandonar o partido do qual ambos foram fundadores, o que poderia ocasionar
uma crise de consequências catastróficas no interior do mesmo. Uma vez primeiro
mandatário da nação, FHC adota a política da "diplomacia presidencial" e passa a
apoiar a nova ordem econômica mundial que coloca o país em uma situação de
subserviência ao capital internacional. Assim sendo, o Itamaraty, por meio de alguns
de seus embaixadores influentes, passa a defender os interesses estadunidenses em
prejuízo para o Brasil, como foi a aprovação da Lei de Patentes. É a subordinação a
estratégia de dominação do G-7.
RANGEL, Maria do Socorro. Memória, patrimônio e cidadania. O projeto "Memória,
Patrimônio e Cidadania" nasceu da intenção de fazer coincidir na gestão das cidades
passado, presente e futuro, como modo de enfrentar a tradição política brasileira que
entende o tempo do progresso como o tempo da modernização e o tempo da
modernização como o tempo da destruição do velho. A proposta então, é discutir com
a cidade, considerada em sua multiplicidade de lugares sociais, um projeto de
preservação que incorpore os diversos interesses e intenções para com a memória
social. Para que a ambição de preservar o passado implique na problematização dos
lugares e das funções desta memória e possibilite uma dilatação dos exercícios da
cidadania. Consideraremos pois todos os indicativos que constróem a memória de
uma cidade: os monumentos, os acervos públicos e particulares, a memória oral, as
tradições culturais, os códigos de convi viabilidade e sociabilidade, os vários projetos
políticos. E assim redimencionar a função dos lugares instituídos para a preservação
da memória: museus, arquivos, tornando-os plurais e acessíveis a todos os cidadões
que de posse do passado construam hoje um futuro mais democrático.
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RANINCHESKI, Sonia. (Centro Universitário La Salle) História, poder local e
representação no Rio Grande do Sul: Canoas no período pluripartidário (1946 a
1964). O presente trabalho, de natureza histórico-política, investiga a formação
partidária e das elites políticas no Rio Grande do Sul, entre os anos de 1946 a 1964
numa perspectiva da relação do poder local e do poder estadual. Foi escolhido, para
um estudo de caso, o município de Canoas - região metropolitana de Porto Alegre pela sua importância no estado. A metodologia utilizada foi a realização de entrevistas
em profundidade, semi-estruturadas, com vereadores de diferentes partidos (PIB, PSD,
PDC, PRP, PL, MTR, etc.), visando compreender a percepção desses atores, além de
dados eleitorais do período. A partir da análise das entrevistas, em contraste com o
fazer histórico, chegamos a alguns entendimentos sobre a história política municipal,
os seus desdobramentos no que refere a participação política na esfera municipal e o
entrelaçamento com o cenário estadual.
RANSOLIN, Antonio Francisco. (Mestrando em História - UNISINOS) Ferrovias
no contexto platino. Pretendemos, com nossa pesquisa, fazer uma análise comparada
da constituição e desenvolvimento das linhas férreas no Uruguai e no Rio Grande do
Sul - notoriamente nas implicações políticas, econômicas e estratégicas que estavam
por trás de traçado das ferrovias nesses dois espaços políticos. Constatamos uma lacuna
no conhecimento histórico referente ao tema, visto que, embora existindo excelentes
trabalhos sobre o tema, estes concentram-se prioritariamente no enfoque regional,
deixando em aberto a possibilidade de um estudo comparativo ente Rio Grande do Sul
e Uruguai. Delimitamos temporalmente a pesquisa no período que compreende a
última década do século XIX e as duas primeiras do século XX, pois foi nesse espaço
de tempo que ocorreram importantes transformações na estrutura de transportes dos
espaços geográficos estudados concomitantemente com importantes alterações políticas
e econ60micas no Rio Grande do Sul e no Uruguai.
RANZI, Serlei Maria Fischer. Religião e identificação ética. Pretende-se apresentar
o resultado de um trabalho que buscou estudar famílias alemãs católicas em Curitiba
no período de 1850-1919. Desse estudo fez-se um recorte, para analisar como essas
famílias alemãs católicas se relacionavam com as famílias alemãs luteranas e verificar
também de que forma a clivagem religiosa foi posta em ação e desempenhou um papel
delimitador de fronteiras entre católicos e luteranos. É um trabalho feito a partir do
ritos de passagem, casamento, batismos e sepultamentos, registrados na Catedral Nossa
Senhora da Luz em Curitiba e confrontados com os dados das famílias alemãs luteranas.
O confronto e a complementação dos dados possibilitaram a construção de um bloco
de famílias, que de formas diferentes, numa freqüência mais ou menos intensa,
mantinham relações com ambas as religiões.
REBELLO FILHO, Moacyr Malleont. A ação colonizadora do Visconde de Taunay
em Santa Catarina. A finalidade deste trabalho, é resgatar o ideal colonizador de Alfredo
Maria Adriano d'Escragnolle-Taunay, o Visconde de Taunay, (Rio de Janeiro, 22/02/
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1843 - id., 25/01/1899), militar, escritor, jornalista, desenhista amador, propagandista
da imigração européia e político conservador brasileiro. Tomou parte na operação
militar que imortalizou com seu livro,A Retirada da Laguna (1871), escrito em francês
e traduzido para o português, por seu filho Afonso d 'Escragnolle Taunay (Florianópolis,
1876 - São Paulo, 1958), biógrafo e historiador. Em 1872 publicou Inocência, romance
que alcançou extraordinária popularidade, tendo sido vertido em várias línguas. Foi
Deputado, Senador e Presidente de Santa Catarina (1876) e do Paraná (1885) e membro
fundador da Academia Brasileira de Letras. No parlamento, sob influência paterna,
luta pela "necessidade do rápido povoamento do nosso solo", pois "queria um Brasil
pejado de brancos, a realizar na América do Sul, o que os Estados Unidos haviam feito
no hemisfério setentrional". Abolicionista ferrenho, sempre esteve muito ligado a André
Rebouças e a Joaquim Nabuco. Em Santa Catarina, se devem entre outros alguns dos
primeiros núcleos coloniais fundados nos vales do Araranguá e do Tubarão. Presidente
da Sociedade Central de Imigração em 1885, foi incansável defensor do Casamento
Civil e da Nacionalização.
REBELLO FILHO, Moacyr Malleont. A formação dos primeiros profissionais de
História na era getulista no Rio de Janeiro. O objetivo básico desta trabalho pretende
interpretar, uma das múltiplas facetas da "era getulista" entre 1932 e 1939 - a
reconstrução da História do Brasil, que tentou abafar os erros da Primeira República,
ligando D. Pedro 11 diretamente a Getúlio Vargas. Para isso, teria que contar com
pessoal habilidosamente preparado. A criação dos Cursos de Museologia e de História,
servem para confeccionar esse arcabouço ideológico, sobre a qual a ação política de
Vargas poderia se sustentar. O Curso de Museologia, no Museu Histórico Nacional do
Rio de Janeiro, é criado pelo decreto-lei n° 21.129 de 7/3/1932. O decreto n° 452 de 5/
7/1937, que organizava a Universidade do Brasil no Rio de Janeiro, criava a Faculdade
Nacional de Filosofia. Após a 1a Guerra Mundial (1914-1918), um surto de patriotismo
e nacionalismo conquistou uma parte considerável de nossos intelectuais, que
influenciaram fortemente a construção dessa nova sociedade no Brasil. Pretendemos
apresentar através dessa pesquisa, que as ligações dessa elite cultural com o poder
político, moldaram e influíram na formação dos primeiros profissionais de História no
Brasil.
REBELLO FILHO, Moacyr Malleont. De Botafogo ao Museu Histórico Nacional
do Rio de Janeiro, sob os olhares de uma aluna do Curso de Museologia de 1934. De
Botafogo onde residia, ao Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, onde cursava
o Curso de Museologia, a jovem professora Edith da Silva Fontes, hoje com 87 anos,
residindo hoje em Florianópolis, tenta reconstruir a paisagem e a mentalidade do ano
de 1934. Através de uma extensa pesquisa dos diversos fatos que ocorreram naquele
ano pautado principalmente por ideais nacionalistas, procuramos desenvolver a
influência da paisagem e da mentalidade da época, no imaginário dos alunos do Curso
de Museologia. Da chegada dos portugueses à construção das ruas do bairro de Botafogo
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com o nome dos heróis da Guerra do Paraguai, até a paisagem reconstruída sob a
direção do Prefeito Pereira Passos, dos projetos do Engenheiro Aarão Reis e dos jardins
de Paul Villon, a cidade está disponível para o nacionalismo getulista. Os discursos
dos professores Gustavo Barroso e Pedro Calmon, empurram os jovens alunos
museólogos para o projeto do novo Estado brasileiro. O que acontece no exterior,
ecoa agora mais rapidamente, através das ondas do rádio e dos jornais em offset. A
emancipação política da mulher advinda da nova carta constitucional, abre caminho
para mais e novas oportunidades, de sonhos, lutas e realizações.
RECH, Raquel Machado. (USP-UFRGS). Métodos e técnicas arqueológicas
utilizados para a análise do contato cultural ocorrido na província Palestina: um
estudo de caso através do Sítio Arqueológico de Apollonia. Este trabalho aborda a
adequação dos métodos e técnicas arqueológicas utilizados para a análise do contato
cultural ocorrido na Província Palestina, limite oriental do Império Romano, através
do estudo de caso do sítio arqueológico de Apollonia, nos marcos do Projeto Apollonia.
Dependendo das técnicas arqueológicas aplicadas em campo, é possível desvelaremse diferentes aspectos do contato ocorrido entre os povos habitantes do Mediterrâneo
Oriental quando da expansão do Império Romano. No caso específico do sítio
arqueológico de Apollonia, pode-se inferir, ou não, sobre a imposição da ordem urbana
romana nesta cidade através da análise da estrutura escavada, quando da missão conjunta
do Projeto Apollonia, por intermédio de métodos e técnicas predeterminados,
juntamente com a leitura dos artefatos arqueológicos encontrados junta à mesma, e
sua relação ao entorno adjacente do sítio. Pretende-se, pois, analisar o desenvolvimento
urbanístico ocorrido na Província Palestina e o conseqüente impacto cultural decorrente
do mesmo neste limite oriental do Império Romano através do estudo de caso de
Apollonia.
REGES, João Rameres. Galinhas- Verdes: memória e história dos Integralistas de
Limoeiro (1934-1937). A Revolução de outubro de 1930, que conduziu Getúlio Vargas
ao poder, foi uma expressão da crise do modelo político oligárquico e liberal da Primeira
República, e da pressão dos movimentos político-sociais da década de 20. Os anos
seguintes ao "movimento de outubro" caracterizaram-se pelo acirramento de posições
políticas de forte apelo nacionalista, cujos ideais apontavam para superação dos males
sociais causados pela proposta liberal burguesa precedente. Ação Integralista Brasileira
(AIB) situa-se nesse contexto. Conservador, de orientação fascista com inserção nas
camadas médias dos grandes centros urbanos, o grupo da AlE defendia um Estado
forte, pelos interesses da nação, contra o capitalismo liberal e imperialista e seus efeitos
- o individualismo, o laicismo e o comunismo. Com esse discurso da AlE alimentou o
sonho de pessoas simples e humildes, por melhores dias. Nosso trabalho pretende
apreender experiências de pessoas que, instigadas a pensar-se integrantes do coletivo
maior - a nação brasileira, tornaram-se integralistas. O estudo realizar-se-á com as
comunidades camponesas pobres das várzeas do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do
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Norte-CE. Através de diversas fontes de pesquisa, principalmente a oralidade,
pretendemos recuperar a memória desses atores individuais e coletivos e suas
experiências específicas, localizadas, cujo sentido a historiografia dominante omite.
REGINALDO, Lucilene. Vagas informações, fones impressões: A África nos livros
didáticos de história. O livro didático de história tem sido, nas últimas décadas, um
dos objetos de estudo privilegiado pelos historiadores. A maioria daqueles que se
debruçaram sobre os manuais didáticos chegaram a conclusão de que estes têm sido
muito mais que simples depositários de conteúdos escolares. São, sobretudo, portadores
e, por conseguinte, formadores de sistemas de valores e concepções de mundo. Estudos
e críticas produziram, além de muitos incômodos para autores e editoras, algumas
propostas diferenciadas. Cremos, no entanto, que determinadas problemáticas
permanecem praticamente intocadas. A história da África, ao nosso ver, é uma delas.É
certo que é muito recente a admissão da historicidade africana pela historiografia
européia. O reconhecimento de novos objetos, das novas abordagens e das novas
fontes trouxe a tona "a história dos povos sem história" (sem Estado, sem escrita). Por
sua vez, a aceitação da alteridade, do outro no tempo chamou a atenção para outras
historicidades. Também com relação a este tema, constatamos o descompasso entre
produção acadêmica e ensino fundamental e médio.Apresentaremos nesta comunicação
o resultado de uma investigação sobre a África nos livros didáticos de história de
primeiro grau. Constatamos que, paradoxalmente, as vagas e imprecisas informações
produzem fortes impressões. Histórias, historicidades, alteridades não se revelam na
África apresentada pelos livros didáticos. Além de Tarzan e do Globo Repórter, quase
nada resta.
REGO, Daniela Leão. Guia do acervo da Fundação Patrimônio Histórico da Energia
de São Paulo. A comunicação traça um panorama das fontes custodiadas pela FPHESP,
resultantes da reunião dos acervos que pertenceram à ELETROPAULO, à COMGÁS
e à CESP. Este panorama é uma síntese do Guia Geral do Acervo. Será abordada a
metodologia adotada para a elaboração deste instrumento de pesquisa, que reuniu
conhecimentos especializados na área de Arquivística e uma ampla pesquisa histórica
referente às empresas e aos indivíduos que deram origem aos cerca de 35 diferentes
fundos documentais atualmente existentes no acervo. Esta pesquisa, que desvenda a
dinâmica da formação dos grandes grupos empresariais do setor energético que atuaram
no Estado de São Paulo, é imprescindível para a identificação dos diferentes conjuntos
orgânicos de documentos que correspondem às maiores unidades de organização do
acervo. Serão fornecidas, ainda, informações referentes às principais características
dos documentos encontrados no acervo, às temáticas e às linhas de pesquisa que
potencialmente podem ser desenvolvidas com base nesta documentação.
REINALDO, Teima Bonifácio dos Santos. (UFMNUEMA - Doutoranda em
Ciências Pedagógicas no ICCP-Havana-Cuba) História e currículo: Diretrizes macrocurriculares de História: uma proposta de redefinição dos curriculos nos cursos de
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graduação em História. Nossa investigação tem como objetivo contribuir na formação
dos profissionais de História nas Universidades do Estado do Maranhão, na medida
em que neste momento a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9394/96MEC) determina a extinção dos curriculos mínimos da graduação, substituindo-os
pelas Diretrizes Curriculares que definirão basicamente os conteúdos e o tempo mínimo
dos cursos de graduação em História. Considerando a natureza complexa dos DC's e
os confrontos em torno da redefinição dos conteúdos e programas, propomos na nossa
investigação a modelagem de conteúdos que atendam à particularidades, locais dos
alunos e da comunidade de professores. Assim sendo, como resultado do nosso trabalho
teremos uma proposta de estruturação curricular que contemple um processo educativo
planificado no tempo e noespaço em função de suas finalidades num contexto específico,
o de Universidade. Palavras-chave: História e Currículo; História e Ensino; História e
Conteúdos.
REIS FILHO, Daniel Aarão. (UFF/RJ) Intelectuais: arte e política nafronteira entre
elite e povo. A partir do par conceitual OrienteI Ocidente (A. Gramsci), e depois de
fundamentar o conceito de intelectual oriental, distinto do padrão típico do intelectual
ocidental, tenta-se estudar a ação de dois tipos de intelectuais orientais: os intelligenti,
que agem à margem dos processos institucionais, com propostas revolucionárias, e os
intelectocratas, cuja ação se desdobra no interior das instituições estatais. Numa
conjuntura precisa: a dos processos de modernização incompleta por que passam os
impérios russo e brasileiro em meados do século XIX, estudam-se figuras emblemáticas,
que encarnam estes padrões, em seus contrastes e antagonismos, mas também nas
semelhanças e nos laços que, muitas vezes, se estabelecem entre os dois tipos de atuação.
REIS FILHO, Daniel Aarão. (UFF/RJ) O socialismo contemporâneo na fronteira
da restauração do capitalismo. As bases teóricas e históricas da concepção de que o
mundo caminhará inevitavelmente para o socialismo. Messianismo e catastrofismo. A
aparente concretização das previsões: as revoluções socialistas do século XX. As crises
do socialismo contemporâneo e a hipótese da restauração do capitalismo. Os casos
soviéticos e cubano: a sombra da restauração. A retomada da proposta revolucionária
como aposta que se faz no território do imprevisível.
REIS FILHO, Daniel Aarão. (UFF/RJ).lntelectuais orientais em ação: intelligenti e
intelectocratas. O debate teórico a respeito do conceito de intelectuais. A partir do par
conceitual gramsciano (sociedades ocidentais e orientais), a construção de um padrão:
o intelectual ocidental. A necessidade de novos ângulos de análise para a compreensão
do intelectual nas sociedades orientais. Intelligenti e intelectocratas: a construção de
duas tradições de ação política - o Estado e a Revolução. As sociedades imperiais
brasileira e russa de meados do século XIX como sociedades orientais. O estudo da
ação dos intelectuais orientais na Rússia de meados do século XIX numa conjuntura
de crise e de transformações (1855-1861): o Estado e a Revolução como instrumentos
de mudança. As figuras emblemáticas de A. Herzen (arquétipo da intelligentisia) e dos
irmãos Miliutin (arquétipo dos intelectocratas). Estudo comparativo com figuras de
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intelectuais brasileiros na conjuntura de mudança da ordem monárquica para a ordem
republicana. As concepções e a ação dos intelectocratas e intelligenti na sociedade
brasileira. Abismos e pontes entre concepções e práticas antagônicas. (MR)
REIS, Adriana Teixeira. A história da disciplina História da Educação do curso de
Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1946-1976. Esta
comunicação tem como proposta contribuir para os estudos das disciplinas acadêmicas.
Tendo como base a pesquisa que realizei para minha dissertação de mestrado, cuja
preocupação fora a investigação da disciplina História da Educação do curso de
Pedagogia da PUC/SP, entre os anos de 1946 e 1976, procurei reconstituir a trajetória
dos conteúdos oferecidos na disciplina por meio de três fatores de análise. O primeiro
fator analisado nesta investigação sobre história disciplinar refere-se à própria gênese
da disciplina, de como se deu seu reconhecimento como disciplina acadêmica. O
segundo fator diz respeito à investigação que fiz sobre a formação recebida pelos
professores que se responsabilizaram por ela, o que acaba, também, norteando o
conteúdo teórico da disciplina. Por fim, o terceiro fator referiu-se ao conhecimento
histórico da instituição da qual a disciplina faz parte, pois esta história também interfere
no conjunto que determina a identidade da disciplina. Esta pesquisa comprovou a
hipótese de que a disciplina História da Educação, nesta instituição, subordinou-se,
inicialmente, à Filosofia. No decorrer da década de 60, a influência sócio-histórica
passou a organizar seus conteúdos, como forma de modificar a visão anterior.
REIS, Fábio José Garcia dos. (Centro Universitário Salesiano de São Paulo - Unidade
de Lorena) Santuário de Aprecida: lugar de construção da nação católica. O Santuário
Nacional de Aparecida é um lugar de intensa devoção popular, onde os romeiros de
Nossa Senhora manifestam sua religiosidade de diversas formas. Coube aos padres
redentoristas dinamizarem o espaço sagrado. A partir de 1894, instrumentalizaram
uma série de atividades que ocupavam o tempo do devoto: procissões, missas, retiros,
orações, adoração do sagrado, comunhões, confissões. Aparecida, nas primeiras
décadas do século XX, tornou-se um Santuário que ultrapassava suas fronteiras
geográficas. A hierarquia eclesiástica fez do lugar, um centro de peregrinação que
ganhou dimensões nacionais. Na década de 1920, os redentoristas, acompanhando os
debates que procuravam construir nossa nacionalidade, fomentaram a noção de que a
localidade era o centro das manifestações do nacionalismo católico, lugar sagrado, de
educação religiosa, capaz de direcionar as formas de agir e pensar. Os padres esperavam
estar contribuindo para a construção da nação católica, objetivo dos intelectuais do
Centro Dom Vital, como Jackson de Figueiredo, Hamilton Nogueira e posteriormente
Alceu de Amoroso Lima. Pretendemos contribuir para a compreensão do fenômeno
do Santuário, indicar a intenção da construção do ideal de nação católica a partir de
Aparecida e afirmar que o sucesso desse projeto esteve atrelado ao reconhecimento
por parte do Estado. Getúlio Vargas em 1931, ao receber a imagem de Nossa Senhora
Aparecida no Rio de Janeiro, reconheceu a importância da Igreja.
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REIS, Gerado Antonio dos. No tempo do desenvolvimentismo: os disseminadores e
suas idéias , As décadas de cinqüenta e sessenta foram ricas na disseminação das
idéias desenvolvimentistas. A partir de trinta o centro dinâmico da economia, com
base na produção agrária, transfere-se para a produção industrial. Neste momento, a
correlação de forças, tanto no plano econômico quanto no político transfere-se para
outros grupos: os industriais e os militares. A modernização industrial com base no
capital nacional passa a ser a tônica dos discursos da época. Era necessário articular
um conjunto de idéias que explicasse a mova ordem em curso, e, ao mesmo tempo,
legitimasse os novos grupos dominantes. Assim, várias idéias, ao assumirem o caráter
de ideologia, permitiram que se retomasse, ainda que com novas roupagens, um debate
entre os defensores da industrialização, com base no capital nacional e os representantes
da velha ordem que deixava a cena mas cujo discurso ainda tinha força suficiente para
se manter na ordem do dia. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é analisar,
ainda que rapidamente, o discurso de três economistas que, de uma certa forma,
representavam as idéias que se esgrimam no Brasil desde os anos trinta. Vale ressaltar
que tal debate era reflexo do que acontecia em nível mundial.
REIS, José Carlos. (UFMG) Os conceitos de mundo histórico e de compreensão
empática em Wilhelm Dilthey. O estudo dos conceitos de "mundo histórico"e de
"compreensão empática" em W. Di1they se justifica por várias razões. É uma pesquisa
na fronteira entre a filosofia e a história, que permite um fecundo diálogo entre filósofos
e historiadores, um diaálogo necessário e pouco frequente. Este estudo se justifica em
sobretudo pela sua relevância teórica. No final do século XX, a teoria e metodologia
da história encontra-se em uma fecunda crise. A história volta a se interessar pela
discussão epistemológica. Nesse momento, parece necessário retomar a clássica e grande
questão de Di1they: a da especificidade do conhecimento do mundo histórico. Ele se
esforçou para fundar uma "ciência autônoma e original" dos fenômenos "epirituais"
ou "morais" ou "sociais" ou "humanos".
REIS, José Roberto Franco. (UNICAMP) Pai e padrasto: imagens de Vargas e os
trabalhadores durante o Estado Novo. O objetivo deste trabalho é enfrentar o tema da
construção do projeto de poder de Vargas, particularmente no período de 1937-45
conhecido como Estado Novo. Parte-se do pressuposto que a estratégia de afirmação
de um tal projeto calcou-se na montagem de um poderoso aparato de propaganda, com
forte apelo a recursos do campo do simbólico, notadamente na direção de um
investimento maciço em termos de construção de uma imagem mitificada de Vargas.
Entretanto, nossa intenção é investigar um aspecto que, à princípio, nos parece lacunar:
como os trabalhadores e populares em geral, se "apropriaram" do discurso político do
regime Vargas durante o próprio desenrolar dos acontecimentos. Assim, nossa pesquisa
vêm se debruçando sobre a profusa correspondência enviada a Vargas por homens e
mulheres "comuns", em geral "não organizados" em termos sindicais, que viveram e
sentiram o período do Estado Novo. Supõe-se que estes, de uma maneira geral, ao
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"lerem" a proposta de organização e controle da sociedade elaborada pelo poder
Varguista, interpretaram-na segundo um código cultural próprio, marcado pela busca
de obtenção de vantagens e direitos, ao contrário de uma aceitação meramente resignada,
embora não se tenha a crença de que isso obedecesse a um plano astucioso e
previamente calculado, decorrendo também de reações inconscientes, fruto de hábitos
e "tradições" políticas bastante emaizados, evidentemente reelaborados no diálogo
cotidiano com a realidade circundante e com a história presente.
REIS, Liana Maria. Escravidão urbana e criminalidade nas Minas Gerais
setecentistas A pesquisa objetiva estabeleceu a relação entre criminalidade e escravidão
urbana em três vilas mineiras do século XVIII: Vila Rica, Mariana e Sabará. O estudo
comparativo do índice de criminalidade e dos tipos de crimes ocorridos em cada um
destes núcleos urbanos ao longo do século permitirá o resgate dos confrontos cotidianos
estabelecidos entre os sujeitos históricos- na intrincada rede de relações inter e intragrupais-, bem como possibilitará reconstituir as especificuldades regionais no tocante
ao desenvolvimento do escravismo. A pesquisa visa também analisar a questão da
violência e da atuação do Estado no dia-a-dia da dinâmica colonial urbana setecentista.
REIS, Maria José. (UDESC) Identidades e Representações: uma proposta de pesquisa
comparada sobre o ensino de História, na Argentina e no Brasil. Essa proposta de
projeto de pesquisa é um desdobramento do Acordo de Cooperação entre as
Universidade Nacional de Córdoba (Argentina)/Escola Superior de Comércio Manuel
Belgrano, e a Universidade Federal de Santa Catarina/Colégio de Aplicação, que
atualmente proporcionam o Intercâmbio Cultural de alunos e professores de ambas as
instituições de ensino
RESENDE, Eliana Almeida de Souza. Imagens na/da Paulicéia: Clichês em fóco.
São Paulo (1900-1930). Donos de um certo "olhar", os fotógrafos que tem a cidade
como tema e espaço privilegiado de trabalho e atuação, nos apontam diferentes imagens
e nos lançam o desafio de trilhar os caminhos por eles percorridos. Que "olhar" sobre
a cidade revelam? Que imagens de cidade seria possível vislumbrar a partir da "narrativa
fotográfica" deixada por estes fotógrafos? "Quais cidades" nos permitem enxergar?
Produtores de "imagens de modernidade", tais sujeitos dão ao seu trabalho e/ou à sua
produção visibilidade aos processos de ocupação e "invenção" do espaço urbano, criado
a partir do "conhecimento competente" de urbanistas, engenheiros e autoridades
políticas e "reinventado" pelas práticas dos que nele vivem e circulam. Desta forma, o
objetivo central da pesquisa é a de estar analisando imagens na e da Paulicéia através
da produção de fotógrafos profissionais e/ou amadores. O corte cronológico privilegiado
inicialmente iria desde os anos 1900 até 1930. É durante este período que a Paulicéia
procura definir-se enquanto pólo de modernidade, sendo um campo de proliferação de
projetos político/culturais. É neste espaço que os habitantes da cidade se deslocam e
onde vão sendo construídas fronteiras simbólicas que hierarquizam espaços.
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RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Pesquisa e preservação: O arquivo Paroquial
de São João Del-Rei. Esta comunicação visa a apresentar os resultados dos trabalhos
desenvolvidos no Laboratório de Conservação de Papel (DECISNICOM - FUNREI) ,
outorgado pela FAPEMIG, de mapeamento e preservação da documentação de São
João del-Rei e Tiradentes (XVIII - XX) bem como acenar para a riqueza deste acervo
eclesiástico como fonte de investigação histórica
RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Política lndigenista nas Minas Gerais
Oitocentista. Esta comunicação visa a descrição da política indigenista em Minas Gerais,
no século XIX, a partir dos Relatórios dos Presidentes de Província.
RESENDE, Selmo Haroldo de. Abordagens bibliográficas e Foucault. Com as
abordagens biográficas, traz-se, a figura humana, o sujeito, para o centro da cena
histórica, conferindo-lhe de fato o status de sujeito no processo histórico-cultural. No
entanto, quando se propõe trabalhar, utilizando-se de abordagens biográficas e ao mesmo
tempo numa perspectiva que privilegie o pensamento de Michel Foucault, é recorrente
a objeção de que trata-se de uma incompatibilidade teórico-metodológica, justamente
porque de um lado a biografia lança luz sobre o sujeito, enfatizando-o e, de outro,
Foucault retira o sujeito da história, enfatizando instituições e acontecimentos. Assim
com o propósito de tratar da pertinência teórico-metodológica de se combinar estudos
biográficos com o arcabouço teórico erigido por Michel Foucault. Procura-se, então,
mostrar a viabilidade da combinação entre abordagens biográficas e estudos inspirados
no pensamento foucaultiano. O que se quer em última análise, é mostrar que além de
viável, um empreendimento de tal envergadura é viável pelas próprias possibilidades
de abordagens historiográficas que com ele se apresenta.
RESENDE, Silvana Gomes. (mestranda em Letras - UFMG; professora da Rede
Municipal de Educação de Belo Horizonte e membro da equipe técnica da Secretaria
Municipal de Educação) Ensinando história e redescobrindo a cidade. O objetivo dessa
comunicação é apresentar projetos da Secretaria Municipal de Educação de BH,
desenvolvidos desde 1995 e que têm procurado trabalhar a percepção que alunos e
professores têm da cidade. Através de oficinas, publicações, cursos, produção de vídeos
e de outros recursos, esse trabalho têm procurado redimensionar e resignificar a cidade,
tomando-a como um rico espaço de formação. A cidade é assim descortinada em suas
múltiplas imagens e entendida como um espaço privilegiado para a efetivação da
cidadania.
RESENDE, Silvana Gomes. (UFMG) Assim vão tecendo as cidades ... Um olhar
feminino, uma viagem, uma imagem do Rio de Janeiro. Nossa proposta é discutir
neste trabalho algumas imagens que vão conformando a paisagem urbana da capital
carioca no final do século XIX. A partir dos relatos de Ina Von Binzer, viajante alemã
que chega ao Brasil em maio de 1881, vamos discutir vários elementos que compõem
uma "colorida e ruidosa cidade tropical". As tensões, contradições e conflitos que
marcam a construção dessa imagem expressam, sob o olhar ambíguo da viajante,
um tecido urbano fragmentado e múltiplo, avesso à utopia da técnica.
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REZENDE, Eliane Mendonça Marquez de. Nova Ponte,' o passado e o presente
separados pelas águas : Com a construção da usina Hideelétrica de Nova Ponte" a
população da cidade de Nova Ponte, situada na região do Triângulo Mineiro, foi
transferida para uma outra cidade, construída a três quilômetros do centro da antiga. O
presente trabalho objetiva analisar os impactos sócio econômicos Com a construção
da Usina Hidreelétrica de Nova, políticos e culturais, sobre sua população, que teve
sua antiga cidade inundada pelo reservatório da usina. O que representou para essa
gente, a ruptura, a descontinuidade, a perda de suas raízes e da própria identidade,
represada pelas águas.
REZENDE, Valdeci. (Borges Professor de História UFG-CAC. Mestre em História
do Brasil pela PUC-SP. Membro do NIESC) "Policarpo Quaresma": um romântico
na contra-mão da modernidade? O advento do capitalismo engendrou a postura
romântica, embora seja só no período pós revolução Francesa e Industrial que seu
espírito de revolta tenha difundido de uma maneira mais ampla e firmado, dentre suas
várias facetas, a de ser anti capitalista. Em tal contexto, o povo e sua cultura funcionaram
nesse imaginário como a possibilidade de resgatar a tradição dos tempos que se perdiam
com o avanço do capitalismo, exaltando as línguas originais e costumes ... Inserido na
conjuntura da sociedade brasileira da segunda metade do século XIX, que vivenciou
um amplo processo de europeização da cidade e dos modos de vida de seus habitantes,
o personagem Policarpo Quaresma de Lima Barreto, é marcado pela perspectiva
romântica. Nosso intuito é analisar os traços que compõem essa criação e que explicitam
tal atitude, como, dentre outras, a de aprender a tocar violão e modinhas, numa sociedade
dominada pela música dos grandes mestres estrangeiros; estudar os índios e instituir o
tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro, quando os galicismos
dominavam e anglicismos avançavam; o voltar-se para uma vida "sossegada" ,
recolhendo-se em um sítio, quando a urbanização e a industrialização, com seus
problemas, cresciam a olhos vistos.
RIBAS, Rogério de Oliveira. (UFF) A heresia islâmica no Portugal quinhentista. A
Inquisição portuguesa, criada em 1536, dedicou-se fundamentalmente a perseguir os
cristãos-novos acusados de praticarem o judaísmo. Entretanto, isto não significou que
tenha negligenciado outras heresias no reino e domínios de Portugal. Considerando
esta questão, a comunicação se propõe a uma análise inicial do crime de heresia e
apostasia islâmica e de outros, relacionados de forma direta ou indiretamente ao
Islamismo, com base nos processos e nas listas dos Autos da Fé das Inquisições de
Lisboa, Coimbra, Évora e Goa. Outrossim, acrescentamos que esta análise insere-se
na nossa pesquisa de doutorado, ora em desenvolvimento, sobre o Islamismo na
Inquisição portuguesa nos séculos XVI e XVII, com o objetivo de estudar as resistências
culturais islâmicas na cristandade portuguesa.
RIBEIRO, Edméia. A moral sexual nos crimes de sedução: o discurso do judiciário.
Os discursos do judiciário presentes nos processos de crime de sedução, além de
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evidenciar elementos da moral sexual que estruturam a sociedade, também reforçam e
intensificam as diferenças nas relações de gênero. Esse discurso está pautado na lei,
que tenta estabelecer regras para o comportamento feminino, cerceando suas práticas,
consolidando valores e condutas padronizadas. Pretendo discutir nesta comunicação o
discurso dos membros do judiciário sobre as diferenças que envolvem o masculino e o
feminino e como esse discurso está relacionado com a construção social do ideal
feminino que sustenta a dupla moral sexual.
RIBEIRO, Francisco. Memória e imaginário político da união pelo Ceará. O objeto
deste estudo é análise dos depoimentos dos políticos que participaram do fato histórico!
político que ficou registrado nos anais da história do Estado como "União pelo Ceará".
A minha preocupação aqui é analisar como o discurso legitimador desse arranjo político,
é constituído para servir de pano de fundo a uma proposta de continuidade de poder,
mas que se apresenta ao mesmo tempo, como momento de ruptura política. Neste
sentido, o que procuro demostrar, é que ao repetir várias vezes a mesma história, os
atores acabam por cristalizar verdades (cristalizando a própria memória) e excluem a
versão dos vencidos, impedindo uma outra percepção dos discurso. Ao idealizar
(organizar esta memória) o evento histórico, os atores constróem uma representação
em que apenas ressaltam o que avaliam como positivo. A análise da entrevista como
fonte representa, portanto, o momento de possibilidade reelaboração e organização
das lembranças enquanto pedaços de vida que se foram e deixaram marcas a partir das
quais são reconstituídas as memórias dos sujeitos. Interessa-me neste caso detectar as
representações que estes atores políticos participes da "União pelo Ceará", vencedores
e vencidos construíram (enquanto ato de selecionar, de incluir e excluir acontecimentos)
e que repassam para memória coletiva visões que disputam, no campo do simbólico de
acordo com estratégias individuais e coletivas.
RIBEIRO, Gladys Sabina. (UFF e UNICAMP) Imigração portuguesa, política e
cotidiano no Rio de Janeiro do século XIX. A presença portuguesa na cidade do Rio de
Janeiro, na primeira metade do XIX, foi muito mais crucial do que se pode imaginar.
Dados numéricos permitem-nos vislumbrar uma cidade em branco e preto. Na primeira
metade do século XIX já estaria acontecendo a forte concorrência entre portugueses e
libertos e, em escala menor, a competição entre lusitanos e cativos. E esta foi uma
fonte inesgotável de rixas e rivalidades ... Desta maneira, através de dados obtidos na
documentação de entrada de imigrantes e apresentação de passaportes na Polícia,
existente no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, pretendemos melhor avaliarmos a
imigração no Primeiro Reinado e matizar a divisão dual da sociedade carioca entre
senhores, de um lado, na sua maioria portugueses ou luso-descendentes, e de outra
parte escravos e libertos, trabalhadores. Analisando os dados do ingresso de africanos
e traçando um perfil do imigrante lusitano, percebemos que imigração portuguesa,
embora não fosse compulsória, guardava semelhanças com o tráfico nas suas faixas
etárias.
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RIBEIRO, José Donizetti. A fundação de cidade na fronteira norte de Mato Grosso
- 1976/1986: expropriação e luta pela posse da terra. O objeto proposto para esta
pesquisa pode ser entendido como um sub-tema a ser tratado como mais uma das
contribuições possíveis ao estudo da temática mais geral Movimentos populacionais,
cidades e culturas no ambiente amazônico - Mato Grosso, a ser desenvolvida pelo
grupo de pesquisa coordenado pela doutora Regina Beatriz Guimarães Neto do
Departamento de História da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Ao se
fazer a opção pelo estudo dos conflitos sociais envolvendo as populações migrantes,
especialmente aquelas recrutadas para e pelos projetos de colonização da região Norte
do Estado de Mato Grosso, se procurará investigar as práticas políticas e econômicas,
presentes no contexto de implantação e consolidação de novas cidades na chamada
Amazônia meridional, procurando apreender o ambiente cultural e a complexidade
das relações sociais e econômicas dos primeiros grupos de garimpeiros e colonos,
chegados para a récem fundada cidade de Alta Floresta, planejada para ser um pólo de
desenvolvimento e ocupação dos "enormes espaços vazios" existentes no extremo
norte do Estado, quase no limite com o Pará.
RIBEIRO, Juscelino Batista (NEHAC) Versos e Revolução: A tênue fronteira entre
a arte e a vida. O Trabalho visa apreender a estreita relação entre as expressões artísticas
e a vida real na Rússia durante o processo revolucionário. Para tanto, nos
referenciaremos naquele que foi, indubitavelmente, um dos mais expressivos artistas
do período em questão: Vladimir Maiakovski.Um dos temas mais recorrentes, no
conjunto da riquíssima obra do artista é a Revolução de 1917, sempre abordada nos
seus inúmeros poemas, peças teatrais, cartazes, enfim, em todas as suas produções.
Maiakovski acreditava que a revolução socialista era uma oportunidade de livrar a
grande maioria da população da tirania czarista, e também da exploração dos bufões;
os gordos burgueses. Nesse sentido, suas obras caracterizaram-se, especialmente, pelo
caráter de denúncia. As expectativas que Maiakovski havia nutrido em torno da
revolução, vão, paulatinamente, se transformando em frustações, com a acentuada
centralização e burocratização do Partido, o que certamente foi determinante para o
trágico fim do "poeta da blusa amarela".
RIBEIRO, Juscelino Batista. (NEHAC) Rompendo Fronteiras: A atuação dos cubofuturistas na Rússia em 1917. Concomitante às mudanças que estavam se dando no
campo da política, economia, e da sociedade na Rússia em 1917, estava havendo também
uma intensa revolução no âmbito da cultura. Objetivo último do trabalho é apreender
as mudanças que ocorreram nos limites da cultura, em um período que foi também de
profunda efervescência cultural. Era um momento em que um grande número de artistas,
em sintonia com a realidade, com seu tempo, buscava uma nova estética, o cubofuturismo, que, em última instância, visava encurtar a distância entre as artes e o público.
Todo o academicismo e a velha retórica, característicos da cultura burguesa, deveria
ser rompido. O que os artistas buscavam, efetivamente, naquele momento era uma

666

cultura que estivesse em consonância com os novos tempos, uma arte que estivesse
voltada à nova classe no poder, portanto, buscavam fragmentos da cultura popular. Os
cubo-futuristas, que tiveram como um de seus mais expressivos nomes, Vladimir
Maiakovski, acolheram, muito rapidamente, os propósitos da revolução.
RIBEIRO, Luiz Carlos. Imigração e trabalho na formação do futebol profissional.
Inscrito no campo da História Social, o objetivo da presente comunicação é analisar a
formação do futebol profissional no Paraná, no começo do século XX. O ponto de
interesse é o estudo da sociedade paranaense no contexto de formação do trabalho
livre. Nesse sentido, dois elementos são referências na formação do futebol profissional:
a imigração e o mundo do trabalho. A imigração européia colaborou na introdução do
futebol na região (principalmente com a imigração alemã e italiana) e a relação futebollazer desenvolvido nas empresas (por exemplo a inglesa Brasilian Engineering Co.,
ligada ao sistema de transporte ferroviário) foram componentes centrais na configuração
social paranaense. Do mesmo modo, imigração e trabalho estão presentes na constituição
de clubes como o Corityba Foot-Ball Club (alemães-1909), o International Foot-Ball
Club (1912), o Savóia Foot-Ball Club (italianos-1914), o Britânia Sport Club (ligado
à Estrada de Ferro-1914), entre outros. O objetivo portanto, é analisar o papel que a
formação dos clubes de futebol, a partir do binômio imigração/trabalho, teve na
constituição social paranaense do começo do século XX.
RIBEIRO, Maria Alice Rosa. (FCL/UNESP-Araraquara). História econômica e
história da ciência, da técnica e da tecnologia: onde as histórias se encontram .0
trabalho a ser apresentado no painel pretende realizar uma primeira aproximação entre
a história econômica e a história da ciência, da técnica e da tecnologia, tomando como
base o estudo da indústria farmacêutica brasileira. A história da ciência, da técnica e
da tecnologia tem sido abordada por meio de estudos biográficos dos grandes cientistas,
da história de instituições científicas criadas com o intuito de produzir, transmitir e
preservar o conhecimento científico (institutos de pesquisa, universidades e museus),
enfatizando as descobertas, as invenções, as práticas desenvolvidas, asa formas de
organização do trabalho, as rivalidades e os intercâmbios entre cientistas, etc. Poucas
vezes, a produção do conhecimento científico no Brasil baseou-se em estudos sobre as
empresas privadas do setor produtivo industrial, porque toma-se como pressuposto
que as empresas industriais, sendo filiais de empresas multi nacionais, de fato não
promovem pesquisa e nem desenvolvimento de novos produtos, sendo meras copiadoras
da empresa-matriz. Se a história da ciência no Brasil deu pouca importância para este
tipo de abordagem, a história econômica também pouco se preocupou em recuperar a
história da inovação, do progresso técnico e da ciência nos estudos da industrialização
brasileira. O que se pretende mostrar é que o estudo da história da indústria farmacêutica
permite unificar ambas abordagens - história da ciência e história econômica.
RIBEIRO, Maria Alice Rosa. (FCLlUNESP-Araraquara). Saúde pública e
farmacologia. A história da indústria farmacêutica brasileira tem uma forte relação
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com as instituições de saúde pública, em especial com as instituições de pesquisa
básica e aplicada criadas em torno do Serviço Sanitário de São Paulo e com o Instituto
Biológico, responsável pelo controle e defesa sanitária da atividade agropecuária, ligado
à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Essa relação resulta do fato da
indústria farmacêutica ser uma indústria cuja base técnica assenta-se na ciência e na
aplicação de conhecimentos científicos referentes à microbiologia, imunologia,
fisiologia, bioquímica, etc. O trabalho a ser apresentado pretende mostrar como a
atividade produtiva desenvolvida no Instituto Pinheiros, empresa privada do setor
farmacêutico nacional, estabeleceu uma série de complexas relações, envolvendo redes
de instituições públicas de pesquisa científica e de ensino. A característica da indústria
farmacêutica apontada - base científica - exige a presença de determinadas instituições
que desenvolvam conhecimentos científicos, pesquisa e experiências laboratoriais, como
meio de formar e treinar técnicos e cientistas. Nas condições de industrialização
periférica, as instituições criadas pelo Estado no âmbito das políticas de saúde pública
exerceram este fundamental papel e transformaram-se em locais de recrutamento de
profissionais técnicos e cientistas para a indústria farmacêutica.
RIBEIRO, Maria de Fátima Bento. A memória da fronteira em Itaipu. Essa
comunicação problematiza uma fronteira que é manifestada diferentemente no cotidiano
de sujeitos que lutam constantemente para manter um território conhecido,
especialmente a partir das mudanças ocasionadas pela construção da hidrelétrica de
Itaipu, que em seu processo de construção criou novos territórios, motivando o
aparecimento de novas territorialidades. A desterritorialização sofrida deixou marcas
profundas, onde nos relatos dos desapropriados é possível perceber, através da memória,
o fascínio que exercem a cidade, a rua e a casa onde moravam.
RIBEIRO, Maria Eurydice de Barros. (UnB) Frollteiras materiais e imaginárias
no mapa-múndi de Henrique de Mogúncia. Do estudo que fez dos Bororo, Lévi-Strauss
concluiu que as relações espaciais são garantias de identidade social e cultural. Na
medida em que toda organização espacial exige o estabelecimento de limites - fronteiras
- a delimitação é um elemento fundamental na constituição e representação dos sistemas
espaciais das sociedades. Gourevitch pondera, com razão, que as categorias espaciais
modernas não têm nada a ver com a visão do espaço dos homens que viveram na Idade
Média. As noções de limite e de fronteira não são as que prevalecem hoje. Interessame analisar o espaço e os limites elaborados no mapa-múndi de autoria de Henrique de
Mogúncia que precede uma transcrição do De Imagine Mllndi de Honório de Autun.
O mapa mundi de Mogúncia (Corpus Crhisti College, ms 66) embora apresentando as
mesmas concepções cartográficas das cartas anteriores representa uma ruptura. A
geografia e as fronteiras do Além, influenciaram os mapas mundi que lhes sucederam,
tendo servido, sem dúvida, de "modelo".
RIBEIRO, Marina Leite. A construção política do mercado de trabalho no estado
do Rio de Janeiro da Primeira República. O trabalho visa apresentar uma reflexão
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sobre as abordagens das diversas modalidades da ação interveniente do Estado na
formação do mercado de trabalho livre fluminense na Primeira República, enfatizando
a política imigrantista, a colonização e o aparelhamento de agências de caráter
disciplinarizador da mão-de-obra.
RIBEIRO, Nelson Pôrto. As fronteiras do cós mos barroco: geocentrismo e cultura
no mundo português do séc. XVIII. Existe uma forte tendência do senso comum a
retrodatar o heliocentrismo como uma idéia do Renascimento, mas devemos observar
que existe uma diferença grande entre uma história das idéias e uma história das
mentalidades e o que pode ser considerado quase correto para a primeira não pode ser
aceito para esta última. Não se deve esperar que o que era discutido peJa vanguarda do
mundo científico à época, em especial devido às restrições censórias da Igreja, fôsse
do conhecimento e da aceitação do conjunto da sociedade. O Barroco como se comprova
pelos documentos artísticos da época foi antes de tudo uma cultura profundamente
marcada pelo geocentrismo: "no espaço simbólico do Barroco - naquele fictício, sobre
o qual se abrem página e tela; e naquele da cidade e da igreja, físico mas retrabalhado
pelo símbolo -, o que se referencia é uma citação textual ou uma metáfora do espaço
fundador (cosmológico) postulado pela astronomia da época" (Severo Sarduy Barroco). E assim como o Barroco portugues foi tardio, também as concepções
geocêntricas ti veram maior permanência neste país; e ainda ao final do séc. XVIII por
exemplo, Copérnico era ignorado nas escolas oratorianas e ensinava-se aos alunos um
sistema misto similar ao de Ticho Brahé.
RIBEIRO, Patrícia da Silva. (UFF/RJ) As bata Ilhas da memória: uma história da
memória dos ex-combatentes brasileiros. A pesquisa tem como objetivo resgatar, através
de entrevistas e documentação escrita - livros de memórias em especial -, a memória
dos ex-combatentes que fizeram parte da Força Expedicionária Brasileira e foram
enviados à Itália durante a 11 Guerra Mundial. Como núcleo de referência para as
entrevistas recorrerei a Associação Nacional de Veteranos da FEB (ANVFEB)
localizada no Rio de Janeiro. A opção por este recorte, privilegiando ex-combatentes
que se encontram reunidos nesta associação, implicará, em determinado momento,
num inevitável encontro destas trajetórias individuais com a própria história da
ANVFEB - o que certamente será significativo para a compreensão da identidade
comum. Minha proposta é analisar a(s) memória(s) enquanto objetos da história,
procurando dar inteligibilidade as representações que os ex-combatentes guardam do
passado e organizá-las com intuito de (re)construir a história da memória deste grupo:
a própria identidade do ex-combatente. O resultado provável será plural: há mais de
uma memória; o que se buscará é entender quais são; como se constituíram; como
foram "guardadas" e divulgadas. A seleção do elenco de depoentes entre os membros
desta associação me permitirá também reconstruir a história da ANVFEB enquanto
uma instituição de guarda de memória, empenhada num esforço de produzir e solidificar
uma versão, dividindo o campo da memória nacional sobre a participação do Brasil na
guerra.

669

RIBEIRO, Sarah Iurkiv Gomes Tibes. (UNI OESTE) Imagem e indianidade. Em
encontros com estudantes de 5' a 8" séries da rede pública de ensino, organizados
com o objetivo de discutir a questão indígena no Oeste do Paraná, o índio enquanto
categoria e sua situação no Brasil Contemporâneo, alguns alunos ao observarem
fotografias dos Guarani Nandeva e Mbyà do Posto Indígena de Santa Rosa do Oco'y
,dizem: "- Mas eles não são mais índios!" . A constância desta colocação na fala dos
nossos ouvintes acabou por despertar a atenção para a seguinte questão:
Qual é a
imagem que tais alunos tem do que é ser índio e como se constitui esta imagem,
discutindo de que forma a sociedade contemporânea através dos meios de comunicação
e principalmente da escola contribuem para sua formação, considerando que "uma
cultura, ao definir seus objetos, remete a códigos de reconhecimento que indicam traços
pertinentes e caracterizantes do conteúdo"(ECO, Umberto. Tratado Geral de Semiótica.
São Paulo, 1980, pp.J69-190) . Sendo assim, aquilo que se vê na fotografia sofre a
mediação do que se sabe sobre o que é ser índio, do que se aprendeu a ver. (CARDOSO,
Ciro Flamarion & MAUAD, Ana Maria. História e Imagem: Os exemplos da fotografia
e do cinema. In: CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo. Domínios da
História: Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro, Campus, 1997, pp. 401417). Cabe considerar que neste caso a imagem refletida na fotografia, não é a aprendida
, sendo portanto negada.
RIBEIRO, Sarah Iurkiv Gomes Tibes. (UNIOESTE) Levantamento e análise de
fontes históricas sobre sociedades Indígenas do oeste do Paraná. Este estudo visa a
coleta e análise de fontes que permitam recuperar a história recente das populações
Guarani da região Oeste do Paraná, a partir de dois momentos claramente delimitados:
a conquista contemporânea da região manifesta na sua ocupação por migrantes gaúchos
e catarinenses, nas décadas de 1940-1950, e a consequente restrição do espaço ocupado
pelas sociedades indígenas; ainda, a desapropriação gerada pela abertura das barragens
da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que acaba por alagar grande parte do que restou das
terras destas sociedades. Resultou daí a coleta de um significativo volume de fontes
orais, bem como tem-se dado continuidade ao projeto através da localização de outros
tipos de documentos passíveis de ser utilizados na recuperação da história indígena
recente no Oeste do Paraná, situados nos escritórios das Companhias Colonizadoras
ou nos arquivos da Itaipu Binacional. Até aqui o que o desenvolvimento da pesquisa
tem demonstrado é que a questão da luta pela terra é crucial, visto que em diferentes
momentos os Guarani da região terão seus territórios ocupados por segmentos diversos
da sociedade nacional, pressupondo nesta ocupação, uma utilização destas áreas dentro
dos padrões capitalistas.
RIBEIRO, Suzana Barretto. Algumas idéias sobre a reorganização das narrativas
visuais na fotografia. A fotografia ainda é considerada por muitos historiadores da
fotografia como uma visão objetiva do mundo, uma forma de inventário, um documento;
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para outros a visão é totalmente subjetiva e o fotógrafo um artista que compõe com a
realidade e dela se apropria. O que pretendo nessa comunicação é traçar algumas idéias
sobre a dicotomia documento/arte e insistir mais sobre a variedade de práticas e sobre
os usos intencionais que apoiam a produção de fotografias. Essa perspectiva não se
resume na demonstração de uma continuidade, mas requer o reconhecimento de
categorias e tipologias da imagem fotográfica, suas implicações e ações mútuas em
determinado momento. Evitando o pensamento diacrônico, ou seja analisar a fotografia
e seus avanços somente através da perspectiva do tempo cronológico e interrogando
sobre os freqüentes desaparecimentos, as ocultações acelerações e estabilidades,
proponho nesta reflexão, interrogar sobre a razão de ser de uma fotografia
RIBEIRO, Suzana Lopes Salgado. O Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. A
experiência de vida de ex-marinheiros alemães. Essa comunicação tem por objetivo
apresentar os resultados de uma pesquisa feita com um grupo de alemães que teve sua
trajetória alterada e diretamente comprometida pela atuação autoritária do governo de
Getúlio Vargas. Esses ex-tripulantes do navio mercante Windhuk, durante o chamado
Estado Novo, foram detidos como prisioneiros de guerra por um período que se
estendeu por quase quatro anos. O presente estudo visou preencher a lacuna existente
no estudo da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que extrapolou o
envio de tropas à Itália. Os depoimentos contam as experiências vividas no Brasil,
além de revelarem facetas na Alemanha do período entre guerra. A variedade de
temas que foi abordada por tais documentos é decorrente do emprego da metodologia
de História Oral de Vida.
RIBEIRO, Suzana Lopes Salgado. O MST na vivência de trabalhadores rurais. Nos
primeiros meses de 1997, aconteceu uma manifestação política organizada pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): a Marcha Nacional por
Reforma Agrária, Emprego e Justiça. Exigindo a Reforma Agrária como forma de
justiça social, os trabalhadores sensibilizaram a sociedade brasileira, que saiu às ruas
para recebê-los. Baseada em um conjunto de 16 narrativas, esta comunicação abordará
características das histórias de vida de membros do MST que participaram dessa marcha.
Essas vozes da marcha pela terra nos dizem as razões de sua luta, de sua militância e as
especificidades de suas realidades locais. Pretende-se enfocar o significado do retorno
ao campo proporcionado pelo MST de trabalhadores que nasceram na terra e dela
foram afastados no decorrer de suas vidas
RIBEIRO, Vanderlei V. Os trabalhadores rurais e o projeto estadonovista (19371945). Neste trabalho, abordamos as propostas do Estado Novo que visavam a extensão
dos direitos sociais que eram concedidos aos trabalhadores urbanos aos empregados
rurais, bem como o esforço governamental no sentido da ampliação das pequenas
propriedades no campo. Outrossim, analisamos a resistência levada a efeito pelo setor
latifundarista no sentido de bloquear as medidas acima referidas.
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RIBEIROS, Maria Eurydice de Barros. (UNB)A paisagem infernal na cartografia
medieval dos séculos Xl/I-XV. Do ponto de vista cartográfico e geográfico a evolução
dos mapas-múndi medievais se fez de forma bastante lenta, se considerarmos os aspectos
técnicos da cartografia e geografia modernas. Uma leitura iconográfica todavia, indica
que a evolução da carta TO é muito mais complexa, traduzindo não apenas o estágio
dos conhecimentos geográficos dos contemporâneos, mas também, o sistema de crenças
sobre o qual se apoiava a sociedade medieval. Na idade média os mapa-múndi possuíam
uma função pedagógica específica, representando ao mesmo tempo, os reinos dos
soberanos que governavam a terra e igualmente, os reinos de Deus e de Satã. A
representação do inferno dividiu o discurso teológico. Até pelo menos o século XIII
não se autoriza situar, descrever e muito menos representar os territórios do Além. De
um modo geral, os textos são bastante econômicos com relação à paisagem infernal.
Os monges desenhistas tomaram como base a literatura apocalíptica apócrifa e a
literatura monástica de viagens ao Além. Será nesta literatura, cuja maior referência é
a visão de São Paulo, que os monges encontraram a fonte principal de inspiração para
situar as fronteiras do inferno e representar a sua paisagem.
RICCI, Claudia Sapag. (FAFICH/UFMG - Doutoranda - USP) O ensino de História
nas séries iniciais - a proposta para o 10 ciclo nas escolas mineiras. O que ensinar nas
séries iniciais? Quais os conteúdos e temas devem ser trabalhados nas aulas de História?
As temáticas têm uma relação direta com a faixa etária ou a série escolar? Um fato ou
tema deve ser estudado, impreterivelmente, por um aluno de uma determinada série
com o risco de ficar "faltando um pedaço" da história em seu aprendizado? O objetivo
dessa comunicação é realizar uma reflexão acerca dessas questões tendo como eixo a
apresentação dos pressupostos da proposta curricular de História para o 10 Ciclo da
Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais.
RICCI, Claudia Thurler. Historicislllo e modernismo: a cidade e seus monumentos.
Nesta comunicação será analisada, através da produção de dois arquitetos, a relação
entre arquitetura, história e memória na elaboração de uma imagem de cidade na qual
o passado integra-se como pressuposto básico para a construção de um projeto de
modernidade. O arquiteto historicista Morales de los Rios (Sevilha, 1858 - Rio de
Janeiro, 1928) volta-se para a matriz arquitetônica européia reconhecendo neste passado
a fonte para a construção de um projeto de civilização para o futuro. Mas o colonial
brasileiro mesmo não sendo inspiração para seus projetos arquitetônicos, merece sua
atenção pois é na edificação que "os povos marcam os seus costumes", passando
portanto a ter o estatuto de monumento a ser preservado. Já Lúcio Costa (Paris, 1902
- Rio de Janeiro, 1998), mentor da moderna arquitetura brasileira e do SPHAN, não
vislumbra o passado como agente da construção de um futuro no que se refere ao
projeto arquitetônico, entretanto seu olhar igualmente se volta para o passado colonial
como marco de uma identidade nacional. Este diálogo com o colonial brasileiro, embora
tenha guiá-los objetivos de construção de imagens diferentes, tem a uni-los a mesma
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perspectiva: o valor da edificação como obra de arte, contendora de um significado
histórico a ser preservado o que garante seu estatuto de monumento.
RICCI, Fábio. Industrialização do Vale do Paraíba - Trecho Paulista: o fator energia
elétrica. A comunicação faz uma reflexão sobre a evolução da capacidade e consumo
de geração de energia elétrica na região, desde 1889 até 1941, período anterior á
regulamentação do setor pelo código de águas. Com base em pesquisa bibliográfica e
em documentação primária, demonstra a diversidade de instalações na região do vale
do paraíba, a vinculação com unidades produtivas, em função do movimento para a
superação da crise na região e da sua estreita dependência com a evolução do setor,
principalmente dos grandesconcessionários. Sendo eixo de ligação RJ-SP, as forças
desses polos evidenciam-se na região. Em razão disso, o destino do trecho paulista
diferencia-se do restante da região, conhecido como o Vale do Paraíba cafeeiro do
século XIX, por situar-se dentro das fronteiras da expanção industrial brasileira e
combinar vários fatores favoráveis, como disponibilidade de mão-de-obra, proximidade
com centros consumidores etc ..
RICCI, Magda. (UFPA) Liberdade justificada: memórias dos tempos da malvadeza
e do patriotismo no Pará. Desde o ano de 1820 o povo do Pará e do Brasil agitava-se
em tomo das Cortes de Lisboa e das lutas pela Independência. No entanto, na década
de 1830, a região norte viveu um dos maiores levantes sociais da época Imperial: a
Cabanagem. Em janeiro de 1835 um grande número de homens - que se autodenominavam de "patriotas" e que vinham de várias partes da amazônia - invadiram
as ruas da cidade de Belém, assassinando autoridades, senhores de escravos e quem
mais os impedissem de viver sua liberdade em plenitude. O movimento espalhou-se
rapidamente pelo que hoje se conhece como os Estados do Pará, Amazonas e Amapá,
mas, com um pouco mais de um ano, os cabanos começaram a perder terreno, sendo
que, em 13 de maio de 1836, a cidade de Belém foi novamente retomada por tropas
Imperiais. Seguiu-se um duro período de repressão, onde os cabanos ficaram conhecidos
como os "malvados". Datam desta época muitos processos judiciais, que são a fonte
principal utilizada nesta comunicação. São documentos onde inúmeras pessoas, com o
intuito de sair da prisão, acabavam usando ajustiça para justificar sua não participação
no movimento cabano. Ao defenderem-se, estes prisioneiros contavam histórias da
Cabanagem, as quais - contando ou não com a participação efetiva dos depoentes acabam constituindo interessantes relatos de lutas pela liberdade, em seus múltiplos
significados.
RICCI, Magda. (UFPA) Os republicanos revisitam o Regente: a história da construção
de um monumento ao Regente Feijó em São Paulo de 19 J3. Entre 1908 e 1913 a ala do
P.R.P. conhecida como republicanos "históricos" reunia esforços pessoais e econômicos
em meio a uma grave crise política para angariar fundos e colaboradores em tomo de
um engenhoso projeto: o da elaboração de um prestigioso monumento em memória do
Regente Imperial, Diogo Antonio Feijó. O Império caíra havia apenas dezenove anos
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e a novíssima República buscava no passado Imperial e paulista suas raízes históricas,
dentro de um curioso processo de seleção e desconstrução da memória, que é o objeto
central desta exposição. Em meio a um contexto em que abundavam as homenagens
aos estadistas ilustres, e que - de uma hora para outra - surgiam as mais variadas
estatuárias de norte ao sul do Brasil, uma análise da edificação do monumento ao
Regente Feijó recupera as fragmentações históricas da memória republicana sobre o
mundo Imperial de forma rica e profunda. (MR)
RIDENTI, Marcelo. (UNICAMP) Dos anos 60 aos 90: artistas e intelectuais em
busca da brasilidade. Há uma permanência para a geração de artistas e intelectuais
que se engajou no combate à ditadura: tem sido central para eles, ainda que
diferenciadamente, a questão da identidade nacional do povo brasileiro, associada à
ruptura do subdesenvolvimento. Essa problemática - formulada ao menos desde a década
de 50, a seguir desenvolvida na oposição ao regime civil-militar - talvez já não responda
aos problemas culturais e políticos atuais; não obstante, no vazio de alternativas visíveis,
velhos fantasmas se reproduzem, ganhando novas formas. Um exemplo: o romance
Benjamim, escrito por Chico Buarque em 1995, expressa a perplexidade da
intelectualidade de esquerda às portas do século XXI, ainda presa ao passado imediato
de derrota das utopias libertárias. Outro exemplo: o balanço do passado recente feito
por Caetano Veloso em seu li vro de memórias, Verdade Tropical (1997), que reinterpreta
a brasilidade para a era da globalização.
RIEDL, Titus. 'Imagens da morte', Fotografia entre memória e história. A
comunicação pretende analisar um conjunto de imagens de mortuários, típicos para a
fotografia latino-americana. O ato de registrar a última lembrança, o 'memento mori' ,
ainda faz parte do ritual fúnebre de muitas famílias no interior do Nordeste brasileiro.
Através de uma mostra de slides, serão apresentadas imagens de velórios, defuntos e
'anjinhos' que surgiram durante uma pesquisa iconográfica, na região do Cariri, no
interior do Ceará, com alto índice de analfabetismo. As imagens foram guardadas na
sua maioria dentro de álbuns de família, em 'caixas de sapatos', ou, 'gavetas', junto
como outros utensílios de memória íntima. O estudo pretende desenvolver uma reflexão
sobre o impacto da morte, o seu imaginário e as implicações para a sublimação da
perda, o esquecimento e o luto. Propõe-se analisar a fotografia como documento
histórico e discutir o seu papel na fronteira entre Memória e História, como fonte para
a História de costumes, hábitos e mentalidades, ressaltando a sua importância na
construção da identidade privada e coletiva.
RIOS, Eunice de Oliveira. (UNIANA) O "ouro de Goyaz": mineração, legislação e
metamorfose ambiental. O Estado de Goiás tem suas origens marcadas pela descoberta
do ouro, o que orientou a sua ocupação e, consequentemente, a metamorfose de sua
paisagem natural. Com a descoberta do ouro na região de Cuiabá (1719), extensas
áreas de terra foram incorporadas ao patrimônio luso-brasileiro, através do movimento
de expansão incrementado pelos bandeirantes paulistas. Esse período é conhecido
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como o "ciclo das monções", cuja via de penetração utilizada era a fluvial. A "corrida
do ouro" em terras novas atraia populações inteiras, numa atividade febril, "abrindo
caminhos e estradas, vasculhando rios e montanhas, desviando correntes, desmatando
e limpando regiões inteiras, rechaçando índios", explorando, habitando e povoando
uma área imensa num curto período de tempo (1751-1778) denominado "Apogeu do
Ouro". Fogo, seca, enchentes, desmatamento, assoreamento, envenenamento dos rios
são partes de um processo que afetaram a fauna e aflora de Goiás, marcando o final do
século XVIII com um "desastre ambiental cumulativo". Associados a esses problemas
ocorreram também conflitos sociais entre a Coroa e os mineiros, resultando em leis
minerárias. O presente estudo visa analisar as transformações da paisagem natural
goiana, durante o século XVIII e XIX, frente ao intenso processo mineratório, bem
como a legislação mineral brasileira, cuja existência é anterior aos "descobrimento",
uma vez que a Coroa portuguesa tentava resguardar as posses dos descobertos.
RIZO, Sergio. (DeptO de Artes VisuaislUnB) Geografias imaginárias do inferno:
Estudo da iconografia dantesca nos juízos finais de Luca Signorelli e Michelangelo
Buonarroti. A questão genérica que se busca investigar é a da tradição e inovação na
história da representação do inferno dantesco no renascimento italiano. O fio condutor
da análise é a herança da iconografia do inferno de Dante Alighieri presente nos afrescos
dos juízos finais de Luca Signorelli na catedral de Orvieto e de Michelangelo Buonarroti
na capela Sistina em Roma. A escolha das obras destes artistas deve-se ao fato de que
além de terem sido notórios leitores de Dante, existe uma identificação temática do
corpo nos seus trabalhos. Ambos fazem da figura humana o foco de interesse principal
dos afrescos em termos da sua representação pictórica .. O objetivo específico é estudar
a questão do corpo humano como o objeto da representação mais significativo do
inferno dantesco nas obras citadas. A figuração do inferno compõe dois temas
iconográficos básicos: a paisagem e os corpos. Os corpos se dividem por sua vez em
dois grupos: os demônios (aqueles que executam os suplícios) e as almas danadas
(aqueles que sofrem os castigos). A insistência na temática do corpo parece indicar o
nível da mudança histórica de substituição do símbolo medieval pelo humanismo
impregnante da renascença.
RIZZO, Gabriela. A historiografia barroca como o encontro de duas tradições. A
comunicação visa estabelecer um breve panorama do que se compreende como uma
Historiografia Barroca, a saber, aquela que se desenvolveu no período das Reformas
Religiosas. Esta historiografia é enxergada como herdeira de duas tradições: aquela
oriunda do humanismo e a que veio do cristianismo ortodoxo. Uma vez que o modelo
historiográfico que renasce após as reformas religiosas do século XVI dá prioridade às
hagiografias, martirológios e histórias eclesiásticas, esta historiografia parte do princípio
que o motor último do que se desenrola sobre a terra é a Providência Divina. Assim,
corresponde a tradição cristã ortodoxa, onde toda a história caminha em direção a
realização do Reino de Deus sobre a terra. Já a herança humanista, é identificada na
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noção de um homem religioso que age na construção do mundo. Observa-se, na
hagiografia produzida pela Companhia de Jesus e seus parâmetros, como a perspecti va
contrareformista diviniza o papel do religioso no mundo: sua ação se estabelece no
cumprimento do plano de Deus. Nesta reapropriação de uma teologia para a história, a
ação do homem existe se inserindo na dinâmica da imanência do plano espiritual, só
podendo ser trágica: tensão entre sua vontade, santificação ou danação.
RIZZO, Gabriela. O heróico barroco e o martírio do jesuíta Inácio de Azevedo. Esta
comunicação visa, através de uma definição conceitual do que é chamado de período
barroco (final do XVI e XVII), observar algumas características dos religiosos jesuítas
que viveram nesta época e refletir acerca da responsabilidade humana sobre
acontecimentos sob seu o ponto de vista. Para embasar nossa reflexão, utilizamos
como estudo de caso, o martírio do jesuíta Inácio de Azevedo, ocorrido no mar, próximo
às Ilhas Canárias no ano de 1570, juntamente com outros 39 jesuítas. Observamos
como a visão de ação heróica está inserida nas iniciativas da Companhia de Jesus,
onde o papel do religioso é fonte de um conceito heróico implícito ao período barroco.
O heróico se mescla à religiosidade, fundindo-se ao santo. A morte do herói, que
respeita um outro traço da barroco, o culto a morte, é uma situação histórica limite,
que é possui "divinas conseqüências". A ordem religiosa se dá enquanto possibilidade
de estar no mundo, fazendo parte da perspectiva salvífica de história. Assim, denota
possibilidades de se compreender o agir histórico do homem imerso na época. Este
homem barroco se vê no seio do desenrolar de uma História Divina. A experiência do
martírio de Inácio Azevedo, neste caso, é compreendida enquanto pressuposto para a
construção de um novo mundo, mesmo que estado vinculada à intervenção direta da
Divina Providência, o que possibilita observarmos os limites da ação do homem no
plano divino.
ROBERTI, Angela Maria. Uma Anarquista em Ação: uma trajetória de Maria de
Lourdes Nogueira. É fato que o anarquismo no Brasil contou com uma significativa
participação das mulheres, a despeito dos silêncios da historiografia. Dentre elas, Maria
de Lourdes Nogueira merece destaque. Embalada pelo sonho de uma sociedade
igualitária, ela deixou marcas indeléveis no interior do movimento anarquista,
manifestando-se decididamente, tanto na defesa dos ideais libertários, quanto na
mobilização da mulher pela sua libertação. O trabalho pretende analisar o discurso e a
prática desta ativista, tornando-a como testemunha reveladora da militância feminina.
O propósito central é mostrar que as anarquistas tiveram uma participação ativa nas
lutas sociais e políticas que marcaram a Primeira República.
ROCHA, Amara Silva de Souza. (Doutorado em História/UFRJ). A cOllstituição da
cultura de massa: o rádio e a televisão 110 Rio de Janeiro !IOS ali os 50 e 60. O período
iniciado no pós Segunda Guerra até fins da década de 60, é particularmente significativo
no que se refere à configuração de uma sociedade de consumo e ao estabelecimento de
uma cultura de massa no Brasil, mais especificamente nos centros urbanos. Os novos
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meios de comunicação - o rádio e a TV - tornam-se elementos fundamentais na
constituição de um espaço coletivo de gênese e veiculação de significados simbólicos
referentes à denominada cultura de massa, integrados ao quadro de consolidação do
capitalismo no Brasil. Este trabalho, ainda em nível de projeto, explora a experiência,
no Rio de Janeiro, da Rádio Nacional e da TV Tupi como espaços privilegiados de
uma cultura de massa nos anos 50 e 60.
ROCHA, Leandro Mendes. Tropeiros e agricultores no contexto da economia de
mineração- Goiás no séc. XVIII
ROCHA, Leandro Mendes. As Fronteiras e os índios. Pretendemos abordar de que
forma os diferentes projetos oriundos das diversas esferas do Estado se concretizaram
nas regiões de fronteira da Amazônia brasileira entre 1940 e 1960. A relação entre
militares, índios e fronteiras ocupa, na história do Brasil, um lugar específico em virtude
da missão geopolítica atribuída aos militares. Nesse sentido, o braço armado do Estado,
representado pelos militares, reservou ao índios de fronteira, um importante papel em
sua política de defesa do território. Portanto, a história da política indigenista desta
região nos remete a questões políticas e institucionais, principalmente àquelas
relacionadas aos chamados aparelhos repressivos do Estado, representados pelas forças
armadas encarregadas, em última instancia, de cuidar das questões de segurança das
fronteiras políticas do Estado brasileiro.
ROCHA, Marcela Gonçalves. A leal e heróica cidade reivindica: "O Rio não é um
município qualquer" - a fusão e a criação do município do Rio de Janeiro. Em l° de
julho de 1974, a Lei Complementar N° 20 aprova a fusão do então estado do Rio de
Janeiro com o estado da Guanabara. As discussões e debates acerca da decisão do
governo ganham corpo, ocupam espaços e momentos "cariocas" e "fluminenses". A
fusão implica na criação do Município do Rio de Janeiro e anuncia a necessidade de
acomodação diante de um novo status político-institucional. O Rio de Janeiro perde a
condição sui-generis de Cidade-estado adquirida em 1960 e que havia combinado a
situação de estado com o passado de capital federal. Se a transferência da capital para
Brasília e a criação do estado da Guanabara haviam rompido a trajetória contínua da
cidade, consubstanciada no status de centro da nação, a fusão ilumina um novo contexto.
A trajetória da cidade passa por um processo de redefinição que carrega consigo novas
e antigas projeções, símbolos revividos e rejeitados, e elementos da cultura política.
Inseridos num mesmo quadro mental representativo, a imprensa, a opinião pública e
os meios político-partidários abrem círculos de discussão e críticas à implantação do
município, onde é recorrente a idéia de que o novo status não é compatível com o
papel histórico da cidade. Acreditamos que a implantação do poder municipal, e sua
atuação, enquadram-se numa rede onde entrelaçam-se disputas político partidárias e
componentes da memória da cidade.
ROCHA, Maria Hil" da. (PPGACP/UFF) Processo administrativo e processo judicial:
os caminhos para a cobrança do imposto sobre a renda. O estudo pretende fazer uma
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breve análise comparativa entre as duas fases de cobrança do imposto sobre a renda: a
administrativa e a judicial. Quando o lançamento do imposto é feito pela fiscalização
da Receita Federal, o contribuinte tem a possibilidade de defender-se perante a própria
administração, dando início ao chamado processo administrativo fiscal. Terminada a
fase administrativa sem o cancelamento da exação, dá-se início à fase judicial da
cobrança do imposto perante o Poder Judiciário. Apesar das duas instâncias serem
consideradas essencialmente distintas, em razão dos "ritos processuais" que regulam
cada um dos procedimentos, a hipótese apresentada é que em ambos os processos é
possível encontrar uma lógica semelhante para a administração do conflito. (GT) Por
outro lado, no âmbito da sociedade civil, o consenso sobre a necessidade da reforma
tributária é aparentemente ainda mais eloqüente. Adversários aguerridos em diversas
áreas, entidades tão díspares como a FIES, a CUT, A Força Sindical e o PNBE (
Pensamento Nacional das Bases Empresariais), são capazes de assinar um mesmo
documento demandando ao governo a tão almejada Reforma Tributária, que acarretaria,
segundo os signatários, a diminuição da carga tributária e dos encargos trabalhistas. A
presente comunicação pretende discutir o porquê das dificuldades de implementação
da Reforma Tributária nos últimos anos, apesar da mesma ser considerada prioritária
pela retórica esmagadora dos atores envolvidos no processo.
ROCHA, Rachei de Souza (UEMG - Campus de Campanha) Organização e estudo
da documentação pertencente ao antigo Colégio-Sion. O presente trabalho procura
resgatar a história e memória da educação no Sul de Minas, através do estudo da
documentação pertencente ao antigo Colégio N. Sra. de Sion. Trata-se de um importante
acervo sobre um dos maiores colégios da região, sediado em Campanha, e que teve um
papel fundamental na formação da elite feminina sul-mineira no período compreendido
entre 1904-1965. O trabalho iniciou-se com o levantamento do referido acervo que se
encontra disperso em várias instituições da cidade. Entre as etapas que compreenderam
esse levantamento destaca-se a elaboração de fichas para a catalogação dos documentos.
A diversidade de fontes encontradas (diário das Irmãs da Congregação de Sion, livros
de matrículas das alunas, registros de notas, históricos escolares, monografias, insígnias,
fotografias e alguns objetos de uso no cotidiano do Colégio) possibilitará a produção
de estudos temáticos sobre a pedagogia, o cotidiano e contexto histórico e ideológico
em que se insere o referido Colégio.
ROCHA, Solange Pereira da. (UFPE) Catálogo de emidades e guia dos acervos da
cidade de João Pessoa. No Núcleo de Documentação de Informação Histórica Regional
(NDIHR-UFPB) há uma Linha de Pesquisa - Memória e Patrimônio -, constituída por
pesquisadores empenhados em organizar e preservar os acervos da cidade, bem como
divulgar o seu potencial histórico visando oferecer subsídios ou fontes para a construção
do conhecimento. Foi com o objetivo de atender esse último propósito que uma equipe
do NDIHR produziu o Catálogo de Entidades e o Guia dos Acervos da Cidade de
João Pessoa. Esta comunicação pretende mostrar como se processou a elaboração
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desses instrumentos de pesquisa, tais como: a escolha de arquivos mais representativos
- públicos e privados -, registro das informações básicas sobre o acervo, detalhamento
da documentação dos acervos. Com a publicação dos mesmos, busca-se facilitar a
entrada de historiadores - e demais estudiosos - nos "lugares da memória", esperando
que a trajetória e situações de personagens anônimos, que encontram-se aprisionadas
em papéis desgastados, sejam reconstituídas.
ROCHA, Solange Pereira da. (UFPE) Mulher e escrava: opressão e luta na Paraíba
do Norte (século XIX). Esta comunicação tem como intuito apresentar alguns
documentos que serão fundamentais para se recuperar imagens da mulher escrava que
viveu na cidade da Paraíba, durante a segunda metade do século XIX. São muitas as
tipologias de fontes através das quais é possível resgatar o papel histórico de tais
mulheres, a exemplo dos jornais do século passado, da documentação oficial (como
Livros de Chefes de Polícias), material iconográfico, documentação cartorial e judicial.
Ao consultar uma das fontes primárias - os periódicos paraibanos -, encontrou-se
informações sobre a organização familiar da escrava, as atividades econômicas e as
formas de resistência no contexto escravista. Acerca da resistência da escrava, há
indícios de que foi muito comum a fuga. Fugiam só, com seus companheiros, ou com
seus filhos, ou mesmo grávidas. Entretanto, acredita-se que, em muito pouco tempo,
com o desenrolar das pesquisas em andamento, se poderá adentrar no universo dessas
mulheres, podendo conhecer com mais precisão as outras formas de liberdade,
explicitando sua luta contra a sociedade escravista.
ROCHA, Zilton. O sertão: as cercas e os cercos. Historicamente a forma de
apropriação do espaço no sertão nordestino é mais responsável pelas catástrofes do
que a seca. Estiagens sempre houve, sem provocar tamanhas desgraças. A fauna e a
flora nativas estavam adaptadas ao ecossistema, e portanto, sobreviviam bem com ele.
A intervenção aleatória e predatória sobre os recursos naturais, provocou profundas
alterações ambientais. Todavia, mais do que a degradação ambiental, o que vem
causando a fome e a miséria, o analfabetismo, etc, é o modelo sócio-econômico vigente
na região. É no latifúndio como sistema agrário, e no coronelismo ~omo gestão política,
que se deve buscar as causas maiores do flagelo humano vivido pelos sertanejos em
geral, e os da região de CANUDOS, em particular.
RODEGHERO, Carla Simone. A recepção do anticomunismo católico: algumas
reflexões teórico-metodológicas. O artigo discute alguns caminhos teóricometodológicos que poderiam ser percorridos para o estudo da recepção do
anticomunismo católico. Para tanto, conjuga quatro variáveis: expectativas, repercussão,
estratégias discursivas e memória. As expectativas dos que se encontravam dentro,
mas especialmente, fora da instituição Igreja quanto à postura que esta assumiria em
momentos (reais ou imaginários) de enfrentamento com os comunistas podem ter sido
levadas em conta na tomada de decisões, na elaboração e divulgação de discursos. A
repercussão de deterninados pronunciamentos, documentos,decisões, que se referiam
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à luta anticomunista pode ter assumido a função de termômetro, medindo o que deveria
e poderia ser dito e ser feito. As estratégias discursivas, com o lugar especial para o
uso de analogias e metáforas, podem ter sido escolhidas visando uma eficácia maior
de convencimento, elaboradas de acordo com a previsão do público a ser atingido e
levando em conta uma conjuntura particular. A memória - entendida como reconstrução
do passado a posteriori, com a atribuição de sentidos feitas individualmente - dá acesso
às vivências e intepretações pessoais, porém situadas dentro de uma comunidade de
imaginação.
RODRIGUES, André Figueiredo. Entrefronteiras e caminhos: o inconfidente José
Aires Gomes no sertão das Minas Gerais. A presente comunicação livre tem por
proposta analisar a trajetória de um dos maiores proprietários de terras de Minas Gerais
na segunda metade do século XVIII: o inconfidente José Aires Gomes. O objetivo
consiste em procurar oferecer uma contribuição para o estudo da ocupação e a
incorporação de novas terras no interior das Gerais à capitania mineira. Neste sentido,
entre os principais nomes de sertanistas que ocuparam áreas limítrofes (de fronteiras),
aparece o nosso personagem central - Aires Gomes.
RODRIGUES, André Figueiredo. Repensando a história da Igreja Católica em São
Paulo (1908 -1998). A comunicação Motes para uma discussão: A Igreja Católica e
os pluralismos religiosos em São Paulo procurará apresentar, de forma sintética, as
discussões levantadas em torno do diálogo Inter-Religioso, destacando-se a sua postura
ecumênica e as conexões entre a instituição Igreja Católica e a sociedade brasileira,
notadamente na segunda metade do século XX. Procuraremos, com isso, também,
apresentar as pesquisas de Jorge Miklos, Edison Minami e Lia Cazumi Yokoyama que
compõem, em conjunto com a minha, a comunicação coordenada intitulada A
constelação do sagrado? A Igreja Católica e os pluralismos religiosos em São Paulo
(1908 - 1998).
RODRIGUES, André Figueiredo. Rocha Pombo e a construção de um clero
conjurado mineiro. A comunicação livre Rocha Pombo e a Construção de um Clero
Conjurado Mineiro tem como objetivo abordar algumas questões presentes nos estudos
historiográficos brasileiros sobre a Conjuração Minera, mais especificamente, sobre
os apontamento de José Francisco da Rocha Pombo elaborados em sua obra História
do Brasil, a respeito do envolvimento de personagens inconfidentes e clericais no
movimento intentado nas Minas Gerais em 1788. E, para isso, pretendemos apresentar
uma pequena biografia de Rocha Pombo e a sua presença na historiografia da primeira
metade do século XX, levando-se em consideração comentários acerca da propagação
de suas notas para a construção dos personagens eclesiásticos.
RODRIGUES, Andre Luiz. A Feitiçaria em xeque. (Acadêmico de História FAED/
UDESC, Bolsista do CNPq) A presente comunicação é parte de uma pesquisa que tem
como objetivo central dar visibilidade às práticas religiosas dos afro-descendentes em
Florianópolis no período do Estado Novo (1937 - 1945). Em nossas pesquisas,
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percebemos os jornais, como um documento histórico ligado ao imaginário das elites
e de acordo com os objetivos nacionalistas de Getúlio Vargas. Da mesma forma,
compreendemos que estes jornais são responsáveis pela "repressão indireta" das práticas
religiosas dos afro-brasileiros, na medida que, marginalizavam-as através de um
discurço médico e médico hospitalar "qualificado". A escolha deste período deu-se
pela sua significação histórica, já que é no Estado Novo que emerge um regime político
autoritário que aspira o "progresso" e a "civilização" e, em nome desses objetivos,
pretende purgar qualquer prática que simbolize atraso e impessa o triunfo de uma
nação homogênea.
RODRIGUES, Antônio Edmilson M. (UERJ-PUC/RJ-UFF) O artista e o cientista.
Trata-se de revisitar a cultura renascentista e processar criticamente a idéia de que, no
período, não haveria distinção entre o artista e o cientista, por conta da produção da
idéia de artístico e artisticidade como modo resultante da descoberta do homem e de
sua individualidade. O que propomos é identificar a diferença entre o artista e o cientista,
colocando em discussão a dimensão moderna da oposição cultura e técnica.
RODRIGUES, Antonio Edmilson M. (UFF). Encontros, contornos e fronteiras: as
relações culturais luso-brasileiras. A invenção do Brasil, a Revista Atlântica e o lusobrasileirismo de Gilberto Freire. O objetivo desta apresentação liga-se ao
desdobramento das pesquisas sobre a questão do moderno e envolve a tentativa de
definir os espaços culturais onde se realizam as trocas entre as dimensões portuguesa
e brasileira, com o intuito de buscar as interlocuções produzidas por encontros, limites
e fronteiras. Para dar forma às propostas, selecionamos três momentos historiográficos
onde se apresentam de forma pri vilegiada as tensões. O primeiro momento é o da
invenção do Brasil e remete para conexão entre cultura dos descobrimentos,
renascimento e novo mundo. O segundo momento, identifica os processos de
modernização do final do século XIX e início do século XX e procura discutir as
relações entre Rio de Janeiro e Lisboa, tomando como exemplo a figura de João do
Rio e a Revista Atântica, produzida como projeto luso-brasileiro. E, por último, a
discussão do modernismo através do luso-brasileirismo de Gilberto Freire.
RODRIGUES, Cláudia. (UFF) O "processo de secularização" das atitudes diante
da morte no Rio de Janeiro Oitocentista. Nesta comunicação pretendo discutir algumas
questões em torno de uma das transformações da atitudes dos homens diante da morte,
que denominarei provisoriamente como "processo de secularização". Processo este
que, em síntese, operou a dissolução de três das tradicionais representações cristãs
sobre a morte, a saber: a familiaridade entre vivos e mortos, expressa no sepultamentos
ad sanctus, a hegemonia do discurso eclesiástico sobre as questões relativas à morte e
ao além e a sua jurisdição sobre os ritos fúnebres. A discussão será conduzida a partir
da análise do processo ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, ao longo do século XIX
e, mais especificamente, a partir do 1850. Após identificar os elementos da
transformação mencionada acima, procurarei discutir a questão conceitual em torno
do termo "secularização".
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RODRIGUES, Cláudia. Partindo para o Além: concepções cristãs sobre a morte e o
post-mortem no Rio de Janeiro colonial. Esta comunicação pretende analisar as
representações de alguns segmentos da população da cidade do Rio de Janeiro, sobre
a morte e o Além-túmulo, no período colonial. Para tal, farei uso de duas fontes básicas:
um "manual de bem morrer", escrito no século XVII e uma amostragem de testamentos
cariocas dos séculos XVIII e princípios do XIX. Ambas as fontes tinham como objeti vo
principal preparar o moribundo para uma "boa morte", de modo a garantir a salvação
de sua alma no post-morten. A primeira pode ser vista como um discurso produzido de
acordo com as orientações eclesiásticas sobre o "bem morrer" e a segunda como uma
prática cotidiana que poderia, ou não, seguir as diretrizes da primeira. E será o diálogo
entre estas duas fontes que pretendo estudar, identificando, principalmente, as
representações acerca da salvação, do Paraíso, do Inferno e do Purgatório.
RODRIGUES, GutembergAlexandrino. Velho Brasiljovem - O discurso enquanto
construção da imagem do menor. Com o objetivo de divulgar os projetos da FUNABEM
- Fundação Nacional Para o Bem Estar do Menor - nascia, em 1966, a Revista Brasil
Jovem. Periódico trimestral composto por vários artigos, onde representantes das esferas
pública e privada (isto é, médicos, juristas, pedagogos, assistentes sociais, Presidente
da República, etc.) contribuiram para a construção da imagem do menor. O estigma ao
se decalcar no menor forjará todo um conjunto de práticas disciplinares, nas quais
poder, controle e vigilância tornam-se assimétricos, estando em toda a parte e
permanecendo, sobretudo, em grande silêncio. Ao calar o discurso do menor, a Revista
Brasil Jovem, mergulhando-o no silêncio demonstrou que no Brasil o arcaico se reveste
com uma nova roupagem dissimulando um conjunto de práticas e permanências -isto
é, pri vatização do espaço público, clientelismo, paternalismo, cidadania como pri vilégio
de classe ... - caracterizadoras da sociedade brasileira.
RODRIGUES, Jaime. (Doutorando - UNICAMP) Cultura marítima: marinheiros e
escravos nos navios negreiros para o Brasil (séculos XVIII e XIX). Esta comunicação
aborda temas a partir dos quais pretendo resgatar aspectos da cultura dos homens do
mar, em especial aqueles ligados ao tráfico de escravos africanos para o Brasil entre
fins do século XVIII e meados do XIX. A partir de uma discussão sobre o trabalho do
historiador ao lidar com fontes lacunares, procuro definir os termos dentro dos quais
foi entendida a cultura marítima e discutir aspectos tais como nacionalidade e
internacionalismo, condição social, idade, processo de trabalho, comportamento,
disciplina, enfrentamentos com a natureza e com a hierarquia de bordo, linguagem,
religiosidade, rituais cotidianos e decisões de ordem prática, estas últimas ligadas à
própria sobrevivência e à segurança do grupo e da embarcação.
RODRIGUES, Jane de Fátima Silva. (CDHIS/UFU) História local: abordagens e
perspectivas teórico-metodológicas. Este trabalho faz parte de uma investigação mais
ampla de busca, resgate e presevação da memória e História da cidade de Uberlândia
(MG) e sua insersão no contexto da História Nacional. Não se trata de opor o local ao

682

geral mas, sobretudo pontuar experiências históricas que são próprias, pecualiares e
particulares, restritas regional e/ou localmente - sem cair no amadorismo ou
provincianismo - e que são de extrema importância para a compreensão do passado/
presente. O temário pertinente ao trabalho de pesquisadores(as) desta modalidade de
"fazer" História tem sido vasto e rico na contemplação de fatos, até então, não
privilegiados em uma historiografia mais tradicional e que tem apontado para uma
revisão de generalizações feitas a partir de uma História tida como nacional. A História
Regional e Local tem tirado do obscurantismo temas importantes e uma gama
extraordinaria de documentação, como possibilitado a implementação de arquivos e
casas de memória em inúmeras cidades brasileiras e, principalmente provocado um
próficuo debate em torno de práticas historiográficas, teorias e metodologias já
consagradas.
RODRIGUES, Jane de Fátima. (DEHIS-UFU) O gênero na universidade e os
currículos universitários: resistências e perspectivas. Os estudos se utilizam do conceito
de gênero e relações sociais entre os sexos, inauguram um novo patamar do
conhecimento da vida social e não apenas outro paradigma para os estudos das questões
femininas. O debate se instaura questionando ordens epistemológicas, atravessa
territórios disciplinares, instaura um diálogo entre feminino e academia e exige a criação
e utilização de novas maquinarias conceituais mais sofisticadas, porque específicas e
destinadas a apreciar os fenômenos sociais em uma dimensão mais microscópica. Tendo
em vista esses pressupostos, este estudo pretende não só relatar experiências em
andamento sobre o ensino de gênero, as resistências e as possibilidades de implantação
da disciplina na Universidade Federal de Uberlândia, principalmente nos cursos de
psicologia, história e outros; mas sobretudo pensar as práticas pedagógicas que
viabilizem essa nova abordagem.
RODRIGUES, Rejane Meireles Amaral. Evolução social e transformações urbanas
provocadas sem preservação patrimonial. Durante a década de 60, do século XX, o
dinâmico crescimento econômico causado pela industrialização incentivada pela
SUDENE e o aumento demográfico como resultado do êxodo rural, acentuaram um
novo padrão arquitetônico, na região central da cidade de Montes Claros localizada no
Norte de Minas Gerais. Em conseqüência, grande parte do legado patrimonial
arquitetônico ali existente, aos poucos foi indiscriminadamente demolidos resultado
hoje, na escassez de obras outroras construídas que são o memorial descritivo,
revigorador da História de um povo.
RODRIGUES, Vaniusa Teresinha. O processo de ocupação de Goiás no Séc. XVIII.
O que pretendemos expor, nesta comunicação, são resultados parciais de estudos que
vimos desenvolvendo tendo como referencia as áreas de mineração em Goiás no séc.
XVIII. Entre tais estudos, destaca-se a elaboração de um Atlas Histórico de Goiás,
onde analisaremos o processo de ocupação justificado pela "descoberta do ouro",
todavia, dando ênfase às atividades que se desenvolviam paralelamente. Durante as
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pesquisas para a elaboração do referido Atlas, o que podemos observar é um conjunto
de fragmentos históricos de difícil harmonização. Entretanto, busca-se uma história
com regularidades, aceitável academicamente. Tal regularidade se impõe na
fundamentação do ouro como o principal responsável pela ocupação do território
goiano, mas a mineração não durou tanto e o "desbravamento dos sertões" rompe mais
que fronteiras físicas (espaciais). Fundam-se arraiais, desenvolve-se uma agricultura
de subsistência e vislumbra-se um comércio tímido carregado por tropeiros, organizamse sistemas agrários com base em elementos das diversas culturas presente na região,
ou seja, incluindo elementos culturais de brancos, índios e negros. Estudos de caso
referentes à agricultura em arraiais de mineração bem como caminhos de tropeiros,
que se utilizam do apoio da Arqueologia Histórica, também são considerados.
ROLIM, Rivail Carvalho. (VEM) Governos constitucionais na América Latina após
a 2 a Guerra Mundial: muito aquém da democracia. Com o fim da 28 Guerra Mundial
e a vitória dos aliados, vários países da América Latina sofreram pressões internas
para caminharem rumo a regimes abertos, ou seja a liberalização política. A democracia
emergiu como símbolo a ser seguido. Com isso, inúmeros partidos de centro-esquerda
chegaram ao poder, partidos comunistas usufruíram de alguma popularidade e poder,
houve um avanço considerável da classe trabalhadora organizada e uma luta por
melhores salários. No entanto, rapidamente os progressos da democracia foram
barrados. O objetivo dessa comunicação é a de evidenciar que mesmo nesse poucos
anos que o Estado na América Latina passou por essa experiência considerada
democrática, a repressão e a violência nunca deixaram de fazer parte do exercício do
poder. Portanto, a democratização atingiu somente o aspecto político, muito pouco em
relação a sociedade civil.
ROLlM, Rivail Carvalho. (VEM) Percepções acerca da marginalidade e as fronteiras
da cidadania. Na conjuntura do pós 28 Guerra Mundial intensificaram-se as migrações
campo-cidade, acentuando a perplexidade em torno do comportamento desse "outro"
que chegava de lugares distantes, de regiões consideradas "atrasadas" e com costumes
"diferentes". O objetivo desta comunicação é a de analisar em que medida as percepções
acerca desses grupos sociais foram decisi vas para a definição das fronteiras da cidadania.
Num segundo momento, mostrar que aqueles que não estavam incluídos, ou seja, tinham
um status inferior, estavam sujeitos a inúmeros tipos de violação de direitos, tendo em
vista que representavam uma ameaça, pois eram considerados uma praga.
ROLlM, Teima Olinda. (Instituto Maria Auxiliadora - Goiânia-Go) A fundação da
Congregação Salesiana e sua expansão na América Latina e no Brasil. João Bosco
nasceu perto de Turim, na Ittália, em 1815. Seus pais eram trabalhadores do campo e
muito pobres. Desde jovem, desejava ajudar as crianças e os jovens. Órfão de pai
precisou trabalhar para poder estudar. Aprendeu vários ofícios: alfaiate, ferreiro,
sapateiro, carpinteiro ... mágico. Todas estas habilidades foram muito úteis para trabalhar
com os jovens ao longo de sua vida. Em 1835 entrou para o Seminário. Em 1841 já era
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ordenado sacerdote. Pouco depois de sua ordenação, deu início ao movimento Salesiano
que, com o tempo, espalhou-se por todos os continentes. A obra salesiana, na América
Latina, começou a se desenvolver depois que missões salesianas foram enviadas à
Argentina, onde foi priorizada a Patagônia. Em seguida, os discípulos de Dom Bosco
exapandiram-se, também, para o Uruguai e para o Brasil, onde implantaram diversas
formas de atividades religiosas e educacionais: escolas profissionais e agrícolas, colégios
e missões. No início do século XX, os Salesianos fundaram, em Bonfim-Go, atual
cidade de Silvânia, o Ginásio Anchieta, marcando o início da sua ação educativa em
Goiás.
ROMEIRO, Adriana. Confissões de um falsário: as relações perigosas de um
governador nas Minas. Em 1731, as autoridades mineiras descobrem a fábrica de
moedas falsas de Inácio de Souza Ferreira, incrustada na serra da Paraopeba. Ali, este
ex-piloto da carreira das Índias constituiu uma pequena fortaleza, onde negros e brancos
obedeciam a um rigoroso regulamento, desafiando o poder público e fraudando o fisco.
Desbaratada a quadrilha, Inácio é remetido a Lisboa e, empenhado na sua defesa, traça
um minucioso painel das relações espúrias que o governador Dom Lourenço de Almeida
mantinha com o contrabando de diamantes e os desencaminhadores do ouro. Na trama
revelada pelo falsário, poder público e poder privado entrelaçam-se num jogo de
sombras e luzes que redefine a atuação dos agentes administrativos diante do universo
da transgressão. Menos que da eficiência de Dom Lourenço, o cerco à fábrica de
Paraopeba resultou do impasse entre os interesses privados de um governador e as
aspirações desmesuradas de um régulo. (MR)
ROMEIRO, Adriana. Peripécias de uma quadrilha de contrabandistas: a rota dos
diamantes pelo Atlântico na primeira metade do século XVIII. Esta exposição tem por
objetivo reconstituir a atuação de um dos maiores contrabandistas de diamantes do
século XVIII - o português Inácio de Sousa Ferreira - a partir de uma vasta
documentação privada. Trata-se de problematizar a extensão da rede de cumplicidade
tecida no eixo Vila Rica, Lisboa, Londres e Amsterdam, e o caráter pessoal das relações
constituída a partir dela, mesclando esferas distintas de sociabilidade. Ademais, o
caso permite examinar a proximidade dos contrabandistas com as autoridades
metropolitanas e coloniais e os artifícios que o grande contrabandista recorreu para
livrar-se da prisão, valendo-se das solidariedades sedimentadas no exercício de seus
negócios.
RONCARI, Luiz Dagobert de Aguirra. (USP) Ficção e história: o espelho
transparente de Machado. Machado de Assis foi leitor e tradutor (O Corvo) de Edgar
Allan Poe, e a influência nos seus contos, daquele que foi o primeiro grande contista
moderno, é notável. Entretanto, Machado aprendeu, com a leitura de Poe, algo mais,
uma espécie de técnica da ficção que permitia-lhe revelar, escondendo, e esconder,
revelando. De certo modo, o que Poe tematizava, Machado aproveitou no plano da
forma. Ele criou um tipo de jogo de espelho transparente, que mostrava o deformado,
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sem que o leitor se espantasse com o monstruoso das deformações. Este enxergava o
próprio rosto doente, com uma tal naturalidade, que não se satisfazia com o visto, o
imediatamente visível, e procurava atingir, com o seu olhar exigente, algo mais
profundo, o enigmático da ficção. O objetivo deste trabalho será o de mostrar, através
da análise de um de seus contos, como ele deve ter aprendido essa técnica com a
leitura de Poe. Para Machado, a ficção ultrapassava o plano da imaginação, ela era
usada também para esconder uma visão aguda do real, e, esta, era mostrada como a
face transparente do espelho. Nela tudo adquire uma tal familiaridade, que a atenção
do leitor é desviada para a busca da verdade da história no que é fingido e inventado.
Mas isso não seria mais do que um exercício preparatório para algo maior, o seu
romance, mais do tema da suspeita do que do da traição, Dom Casmurro. Onde, de
novo, pela mesma técnica, temos os olhos desviados da história, pelo divertimento da
ficção.
RONCARI, Luiz. Machado de Assis: Federação política /unidade literária. Os
acontecimentos de 88 e 89, a abolição da escravidão e a proclamação da República,
colocaram algumas questões para o país, que fizeram Machado de Assis definir melhor
a concepção que tinha de nacional. A principal questão era a do federalismo, que
muitos viram como ameaça à unidade nacional e risco de fragmentação política. A
participação de Machado na fundação da Revista Brasileira, 3° fase, e, depois, na da
Academia Brasileira de Letras, pode ser vista como tentativas de superação, no campo
das letras e da cultura, das dificuldades trazidas pelos acontecimentos políticos. O
objetivo desta comunicação será o de acompanhar como Machado vai mudando,
matizando e concretizando ao longo da sua vida e obra essa concepção.
ROSA, Ana Lúcia Gonçalves. (Bolsista CNPq) Nos limites da embriaguês: práticas
cotidianas e identidade masculina, limites e rupturas. Em nossa pesquisa, temos
estudado algumas das várias manifestações de costumes populares dos homens
nordestinos. Entre esses interesso-me por um em particular, trata-se de prática de beber
cachaça. Estudá-la é na realidade acompanhar uma série de momentos do dia-a-dia
dos homens nordestinos, logo, perceber inúmeras relações de sociabilidade masculina,
nas quais ela está inserida, relações a partir das quais vai sendo criado e delimitado o
paradigma de comportamento masculino, de modo que para dizer-se enquanto homem,
é necessário que no seu cotidiano, passe por determinados testes, já que as relações de
gênero ultrapassam a simples definição do sexo masculino ou feminino. Portanto,
sendo o gênero relacional, são as práticas diárias que testam e atestam a masculinidade.
Diante desse pressuposto, a prática de beber cachaça participa da construção e da
desconstrução do modelo de masculinidade, pois, a partir dela, os homens têm seus
comportamentos testados, portanto, limitados, já que existem barreiras que não devem
ser ultrapassadas.
ROSA, Ana Lúcia Gonçalves. (UFPB) Nos limites da embriaguês: práticas cotidianas
e identidade masculina, limites e rupturas. Em nossa pesquisa, temos estudado algumas
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das várias manifestações de costumes populares do homens nordestinos. Entre esses
interesso-me por um em particular, trata-se de prática de beber cachaça. Estudá-Ia é na
realidade acompanhar uma série de momentos do dia-a-dia dos homens nordestinos,
logo, perceber inúmeras relações de sociabilidade masculina, nas quais ela está inserida,
relações a partir das quais vai sendo criado e delimitado o paradigma de comportamento
masculino, de modo que para dizer-se enquanto homem, é necessário que no seu
cotidiano, passe por determinados testes, já que as relações de gênero ultrapassam a
simples definição do sexo masculino ou feminino. Portanto, sedo o gênero relacional,
são as práticas diárias que testam e atestam a masculinidade. Diante desse pressuposto,
a prática de beber cachaça participa da construção e da desconstrução do modelo de
masculinidade, pois a partir dela, os homens têm seus comportamentos testados,
portanto, limitados, já que existem barreiras que não devem ser ultrassadas.
ROSA, Ana Lúcia Gonçalves. De remédio a veneno: as fronteiras e limites de uma
prática popular. O costume de beber cachaça, é uma das práticas cotidianas populares
que tem enorme difusão por todo o Brasil e especialmente por todo o Nordeste. Tal
prática tem também incitado a produção de vários discursos, que a tematizam de forma
criativa e muitas vezes irônica e debochadas. Discursos esses que participam da
construção de uma chamada tradição de beber cachaça, onde através de uma "aparente"
repetição, não sendo construídas imagens distintas e ambíguas, pois, as falas variadas
e polêmicas, colocam esse costume popular em lugares de extrema, sendo em alguns
discursos descrito como positivo, chegando inclusive a ser denominado como remédio,
porém, já outros passa para o extremo entre o bem e o mal, sendo designado como um
costume perigoso, sinônimo de veneno. Logo, faz-se necessário estudar e analisar os
vários jogos de interesses Iigados a esse debate a cerca de beber cachaça.
ROSA, Carlos Alberto. (UFMG) Fronteiras do urbano na América portuguesa: a
parte mais central da América do Sul (1727-1808). Um incêndio na Câmara Municipal
de Cuiabá em 1911, apagou pelo fogo a maior parte da memória escrita sobre os sentidos
do urbano setecentista no Cuiabá. Cronistas e viajantes do século XVIII deixaram
apenas visões estilhaçadas desse urbano. A maioria dos historiadores do Instituto
Histórico de Mato Grosso, despreocupada com matéria tão pequena, simplesmente
ignorou o assunto. Assim foi tecida uma memória erudita silenciadora da vida urbana
no centro da América do Sul. Estudos históricos recentes reiteram esse silêncio. Diante
desse quadro, amplio os estilhaços, foco o pequeno, destaco-o para observar suas raízes
continentais, buscando ressaltar essa faceta das relações de colonização setecentistas
no centro do continente: o urbano. Focalizo um minúsculo ambiente urbano da América
portuguesa que parece conotar limites, fronteiras: a Vila Real do Senhor Bom Jesus do
Cuiabá. Trago à discussão o fator urbano como decisivo, na constituição da capitania
de Mato Grosso, essa reterritorialização multiétnica configuradora do atual Brasil e de
outros países sul-americanos.
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ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira. Comunistas em Ribeirão Preto. O presente
trabalho aborda a atuação dos comunistas em Ribeirão Preto e a ligação do PCB com
a União Geral dos Trabalhadores - UGT - entre 1922 e 1947, apresentando um estudo,
não apenas da estrutura política na qual o Partido estava engendrado, mas também
uma análise da atuação do militante e a influência do político sobre a vida cotidiana. A
compreensão da influência comunista na organização de movimentos operários
apresenta-se como uma questão essencial no estudo da formação da classe operária e
da própria sociedade ribeiropretana como um todo. Não há dúvidas quanto à importância
de se realizarem estudos que elucidem a história do PCB, tendo em vista o seu mérito
na organização do operariado brasileiro, fundamentalmente na primeira metade do
século XX. Esse momento foi essencial na formação do movimento sindical e na
consolidação do pensamento de esquerda no Brasil.
ROSEMBERG, Liana Ruth Bergstein. (UERJ). A primeira culpa: O relato de Adão
e Eva na interpretação de Pedro Americo. O tema bíblico Adão e Eva sendo recorrente
na história da arte, torna o objetivo desta comunicação a análise da sua interpretação
pelo pintor oitocentista Pedro Americo de Figueiredo e Mello na sua obra A primeira
culpa. A tela representa a tentação, um dos episódios da temática judaico-cristã, tendo
como antecedente o mito de Pandora, e cuja imagem primordial é a figura de Eva, que
ao se tornar a tentadora do homem passa a ser considerada parceira do demônio. Uma
imagem de mulher estimada nos oitocentos, que se transforma em símbolo da luxúria,
na Madona lúbrica, na encarnação da sedução representante de todos os interditos, o
sexo feminino identificando e designando o eterno adversário ( a fraqueza e o
conhecimento da mortalidade. Adão, o homem coletivo é imago-dei, símbolo da
realidade do espírito encarnado. O pintor retrata o momento do oferecimento do fruto,
no Éden qualificado pela exuberância dos frutos e seus símbolos. A loura e rósea
figura de Eva nua, graciosa, opõe e exalta sua sensualidade e impacto erótico pelo
contraste com a figura de Adão, na sua materialidade física de pilosidade aparente. O
pintor se retrata como Adão e se utiliza de dois modelos para a representação de Eva,
transformando, o relato bíblico, pela paixão em criação e, assim, estabelecendo uma
relação com diversos textos visuais de sua contemporaneidade, transmutando Eva na
concretização manifesta da beleza paradigmática dos oitocentos, e Adão em um
manifesto do desejo.
ROSSINI, Míriam de Souza. (UNISINOS) História e cinema. O objetivo desse
trabalho é verificar como o filme de reconstituição histórica, ao reconstruir uma
temporal idade passada, pode ser utilizado como meio de resgatar as sensibilidades e a
visão de mundo do passado, e dessa forma reatualizar o passado no presente, pois
transporta para este sonhos, desejos, lutas não-vencidas daquele.
ROZÁRIO, Paulo Sérgio Barboza do. Sincretismo religioso e cristianismo na
antigüidade tardia. O processo de cristianização do ocidente romano no IV século se
deu a partir de inúmeros macanismos utilizados pela Igreja com o intuito de obter tal
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propósito. Dentre tais mecanismos destacamos a relevância da prática do sincretismo
religioso.No contexto da cristianização, o sincretismo aparece como um elemento a
mais, capaz de fundir a mensagem cristã às populações do ocidente romano tardio,
combinando elementos da religiosidade popular romana com a nova fé, ou seja, o
cristianismo.
RUAS, Luís Eduardo Mergulhão. Utopia e marxismo. A trajetória das lutas operárias
e as reflexões socialistas durante o século XX tem como um dos seus marcos
fundamentais a publicação do Manifesto Comunista. Neste documento, alem de toda
uma síntese sobre a formação e funcionamento da sociedade capitalista da época com
base no materialismo histórico e dialético, percebemos uma clara demarcação tanto na
teoria como na prática política com algumas correntes de pensamento do movimento
operário, principalmente os socialistas denominados como utópicos. Embora o
marxismo buscasse superar, no sentido dialético, as reflexões de Owen, Fourier e Saint
Simon, elas se fazem bastante presentes nas reflexões de Marx e Engels, principalmente
nas referencias as possíveis características da sociedade comunista futura. Porém, o
chamado socialismo utópico foi extremamente estigmatizado ao longo do século XX,
sendo a maioria dos marxistas muito rígidos em relação a esta corrente considerada
infantil se comparada ao estatuto científico do socialismo marxista. Todavia, alguns
marxistas como Bloca e Mariategui fugiram e muito a esta regra, percebendo a
necessidade da utopia na pratica política rumo a uma sociedade socialista. Esta tensão
existente nas reflexões de Marx entre utopia e ciência, como o "socialismo científico
"foi ideologicamente utilizado e a necessidade mais que atual da utopia na prática
revolucionária são assuntos que pretendemos abordar durante nossa apresentação
SÁ FILHO, Bernardo Pereira de. (UFPI) Sexualidade em Paulo Prado e Gilberto
Freyre. Os estudos sobre sexualidade, a cada dia ocupam crescente espaço nas
discussões acadêmicas consolidando-se como uma das áreas de maior produção
historiográfica. À medida que se amplia esta discussão, faz-se necessário rever os
estudos realizados por Paulo Prado e Gilberto Freyre que, no Brasil, lançaram os
fundamentos para uma História da Sexualidade do povo brasileiro. Prado e Freyre
estudaram os hábitos sexuais que marcaram o cotidiano dos habitantes do Brasil no
período colonial. O primeiro, aborda a tristeza e o cansaço do povo brasileiro como
decorrentes dos excessos e vícios sexuais da população através de "uniões de pura
animalidade". Para Freyre, é por meio da vida sexual que se configura a "democracia
racial". A intensa atividade sexual rompe fronteiras raciais e promove a miscigenação
que dá origem ao povo brasileiro.
SÁ, Antônio Fernando de Araújo. (Universidade Federal de Sergipe). Fontes para a
história do Baixo Süo Francisco. Inserida no projeto de implantação do Centro de
Documentação e Pesquisa do Baixo São Francisco, vinculado ao Programa Xingó
(CHESF/CNPq), esta comunicação objetiva analisar o levantamento preliminar das
fontes documentais e bibliográficas realizado sobre a região. De um lado, estamos
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levantando nos arquivos e institutos de pesquisa em Sergipe e Alagoas, através de
fontes oficiais, como, por exemplo, os relatórios de presidente de Província do século
XIX, elementos para elaboração de um banco de dados sobre o Baixo São Francisco.
Além das fontes oficiais, optamos por outros tipos de registros, igualmente
imprescindíveis, que são os relatos de viajantes, memórias e crônicas, a iconografia e,
mais recentemente, as fontes orais e fotografias. Por outro lado, o trabalho está
concentrado na revisão da historiografia produzida sobre a região do século XVI ao
XX, objetivando a montagem de um centro de referência bibliográfica.
SÁ, Ariane Norma de Menezes. Monarquia versus República: o experimento
regencial. A historiografia tem se referido ao período regencial (1831-1840) como
uma experiência republicana ocorrida enquanto vigorava a monarquia no Brasil. Para
compreender o processo de construção da memória histórica relativa a essa questão,
recorreu-se a mesma historiografia como fonte, cotejando a origem e o fio condutor
que fundamentaram tal análise, considerando os autores mais citados nos mais variados
trabalhos que tratavam o tema. Em primeiro plano aparecem os autores oitocentistas:
Justiniano José da Rocha e Joaquim Nabuco. Num segundo momento, encontram-se
os autores do século XX, que passaram a reforçar a tese do experimento republicano:
Caio Prado Jr., Raymundo Faoro, Octavio Tarquinio de Sousa, Paulo P. de Castro e,
mais recentemente, José Murilo de Carvalho. A historiografia apresenta a Regência
como uma experiência com tempo e acontecimentos bem definidos e com a utilidade
de ter sido um período referencial dentro do processo de consolidação do Estado
imperial, estabelecendo o antes e o depois. A intenção do presente trabalho é abordar
uma história da Regência ocultada pela memória do fato de ter sido um experimento
republicano. Para tanto, partiu-se dos mesmos pressupostos de análise feitos para o
período: as reformas constitucionais, os movimentos sociais e a idéia de Regresso,
para entender o sentido da dicotomia monarquia versus república colocada quando o
assunto é Regência.
SÁ, Cristina Isabel Abreu Campolina de. (UFMG) Yrigoyen / Perón: Alguma
semelhança? Hipólito Yrigoyen foi eleito presidente da Argentina em 1916 pela União
Cívica Radical, governou até 1922 e foi reeleito em 1928 sendo derrubado pelo golpe
político militar de 1930. Considerado líder indiscutível dos Radicais Yrigoyen encarnava
o protesto popular contra os governos de opressão, corrupção e fraude. Yrigoyen possuía
grandes dotes de persuasão pessoal e, segundo seus contemporâneos, "aqueles que
dele se aproximavam ficavam imantados e transmitiam o fluido aos outros. Suas
atividades de revolucionário e conspirador o converteram em mito antes mesmo que
fôsse história. Yrigoyen se configurava à época das eleições de 19lfí como o
"apóstolo"de um credo novo e salvador. É dessa lenda que trataremos nessa
comunicação. Quem foi Y rigoyen e porquê Perón tantas vêzes associou, positivamente,
seu nome ao de Yrigoyen.
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SÁ, Eliane Garcindo de. (UERJIPEAlPPGHIS) Etnias, regiões e identidade: as
fronteiras das Américas. As representações de identidade nacional e regional continental na América Ibérica apresentam elementos relacionais entre etnia e território/
clima como definidores de traços de pertencimento e reconhecimento que se articulam
à posição regional/continental no contexto mundial. Na contraposição entre atributos
e características do espaço físico e das "gentes" do Velho e do Novo Mundo estariam
os componentes identidade/alteridade. As reflexões propostas discutem o lugar e a
representação das fronteiras dessa América nesta perspectiva, a partir de autores que
trataram as questões de identidade na América - José de Vasconcelos, no Brasil Fernando de Azevedo, na Argentina - Martinez Estrada e na Venezuela - Rómulo
Gallegos.
SÁ, Magali Romero. (COCIFIOCRUZ) A influência Britânica na Amazônia brasileira
do século XIX: a expedição da "Amazon Steam Navigation Company". Em maio de
1872, o presidente da "Companhia de Navegação do Amazonas", Irineu Evangelista
de Souza, barão (posteriormente visconde) de Mauá, transferiu os direitos e obrigações
de sua companhia à negociantes ingleses. A nova firma, então denominada "Amazon
Steam Navigation Company", incorporou todas as propriedades e terras pertencentes
à antiga companhia, localizadas entre Belém e a fronteira com o Peru, tendo ainda
assegurado para si os direitos de seguir recebendo subsídios do governo brasileiro.
Desta forma, somente cinco anos após a abertura do rio Amazonas à navegação
estrangeira - 1867 -, os ingleses passam a ter não só o total domínio da navegação na
região como também incentivo do governo brasileiro para explorar os recursos naturais
da Amazônia brasileira. Com o objetivo de avaliar o potencial de exploração das terras
Amazônicas pertencentes à Companhia, foi montada uma expedição britânica composta
por um médico/botânico - James William Trail; um geólogo - Charles Barrington Brown
e um engenheiro, William Lidstone. Os trabalhos de inventariamento, foram realizados
nas mais diversas áreas e rios da região, tendo os membros da expedição visitado
locais ainda não explorados por outros homens de ciência. O presente estudo registra
a contribuição dessa expedição para o conhecimento da história natural da região, e
revela elementos que testemunham as mudanças políticas e sócio-econômicas que
começavam a ocorrer na região.
SABOIA, Fabiana. (UERJ) Oliveira Vianna e a geração de 30: encontros e confrontos.
Partindo de apontamentos e correspondências encontrados no seu arquivo particular,
objetiva-se nesta comunicação buscar a compreensão de sua análise sobre a trajetória
histórica do Brasil, responsável pela inexistência de um ideário nacional, além da
exposição de suas soluções propostas, a partir da apreensão de matrizes teóricas
européia e norte-americana. Posto isso, é relevante um cruzamento das suas idéias
com a de outros pensadores, sublinhando sua singularidade como intelectual.
SALES, Jean Rodrigues. História do PC do B: algumas questões. Pretendemos nessa
comunicação fazer alguns comentários a respeito dos caminhos que têm norteado a

691

produção historiográfica sobre o PC do B, tentando entender quais os principais
elementos dessa produção, em quais referenciais teórico-metodológicos tem se apoiado,
quais abordagens tem utilizado. Feito tais comentários, pretendemos indicar algumas
perspectivas abertas por trabalhos recentes sobre partidos políticos e/ou organizações
clandestinas de esquerda, que têm se voltado para questões que até recentemente não
estavam presentes nos horizontes dos pesquisadores, como por exemplo, a relação
história/memória, a ação política dos/das militantes, cultura política e produção cultural.
SALIBA, Elias Thomé. (USP) Os" rathe" do modernismo: as crises de identidades
dos escritores paulistas nos anos trinta. 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 seus escritos marginais, memórias e epistolografia. No
inÍCio dos anos 30, apesar da crescente valorização literária do jornalismo, o surto
editorial ainda conservou-se restrito e limitado àqueles editores considerados quase
como heróis culturais, como José Olympio, Octalles Marcondes Ferreira e 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 de sua
utilidade existencial. 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 embrionário mercado de bens culturais - estes escritores viam-se forçados a se
aceitarem como parte de uma cidadania regulada - condição generalizada, afinal, da
maior parte da sociedade brasileira nos anos 30.
SALLES, Fernando Casadei.. Educação e industrialização 110 Estado de São Paulo:
década de 50. A tese "Educação e industrialização no Estado de São Paulo: década de
50", trata prioritariamente da tendência defendida por alguns, de atribuírem à educação
um papel central no processo capitalista de desenvolvimento econômico da sociedade.
Para isso, o trabalho parte de duas questões principais. A primeira, é a de discutir a
partir de uma análise do desenvol vimento industrial paulista e da população escolarizada
do estado, na década de 50, a idéia amplamente divulgada, de que o atraso da educação
se opunha frontalmente as exigências de recursos humanos criadas pela aceleração do
processo industrial. E a segunda, é a de discutir se os pressupostos de uma educação
totalmente subordinada aos interesses do progresso econômico seriam suficientes, por
si mesmo, para a superação do quadro de subdesenvolvimento educacional e cultural
da sociedade. Finalmente, o trabalho se orienta no sentido de evitar a discussão da
educação e da economia, assim como da análise das suas relações, utilizando esquemas
meramente retóricos, sem quaisquer contatos com dados ou elementos quantitativos.
SALLES, Ricardo Henrique. (UFF) A prodllçüo de um clássico: um estadista /lO
Império. A comunicação tratará das circunstâncias envolvidas na produção de "Um
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estadista no Império" de Joaquim Nabuco; tratará de como esta produção vai, aos
poucos, adquirindo as características de realização de uma obra clássica sobre um
período histórico, o Segundo Reinado, erigido, a partir desta obra, em uma época
histórica clássica na formação da Nação. Esta época histórica clássica, na narrativa
historiográfica de Nabuco, passa a servir de parâmetro para as normas de conduta
política que deveriam nortear as ações dos grandes estadistas e homens públicos. Estas
normas de conduta, forjadas num passado de grandezas que assegurara três grandes
obras na formação da nação, a independência, a unidade territorial e a abolição da
escravidão, exerciam uma dupla função no momento imediatamente posterior à queda
da monarquia. Por um lado, serviam de termo de comparação entre o momento de
crise política que se seguiu à proclamação da República e os tempos de grandeza e
estabilidade da monarquia, em particular do Segundo Reinado. Por outro lado,
conciliavam, na trajetória de vida pública de Nabuco, a substituição da temática da
reforma social, característica de sua atuação e pensamento no período da luta
abolicionista, pela temática da preservação da soberania da Nação enquanto território.
SAMPAIO, Gabriela dos Reis. A história do feiticeiro Juca Rosa e os significados
da Lei do Ventre Livre.
José Sebastião da Rosa, mais conhecido como Juca Rosa,
foi um dos mais importantes feiticeiros negros que atuaram na Corte, tornando-se
muito conhecido entre as décadas de 1860 e 1870. Além de comandar uma irmandade
formada por muitos negros e populares, estabeleceu ligações com políticos e
importantes figuras da sociedade carioca do período. Em 1870, quando ocorriam os
debates em torno da emancipação do "elemento servil", Juca Rosa foi preso e
processado, acusado pelo crime de estelionato. Ao acompanhar sua trajetória e o
desenrolar do processo criminal, além das diversas publicações que surgiram na
época a seu respeito, e produções literárias do período que se referem à figura do
feiticeiro negro, pretendo analisar os embates e as trocas culturais que ocorriam no
terreiro do "Pai Quilombo", já que o caso traz elementos riquíssimos para se adentrar
no universo da cultura popular daquele contexto. Além disso, pretendo analisar os
significados culturais da Lei do Ventre Livre.
SAMPAIO, Henrique Jorge Pontes. Luta e resistência 110 universo da cultura
popular: ausência de fronteiras. As dificuldades crescentes impostas aos grupos
populares pelo desenvolvimento de um mundo globalizado que derruba barreiras
alfandegárias e culturais, ao mesmo tempo que reproduz a miséria em escala ampliada,
força-os a eleger formas alternati vas de manifestação de suas práticas culturais diante
do crescimento dos centros urbanos e do ritmo de vida que a ele se vincula. A forma de
resistir a essas mudanças é bastante variada. Os grupos passam a trabalhar juntos quando
há uma necessidade a ser suprida, pela falta de instrumentos, de espaço e de pessoal.
Os limites do conhecimento e das manifestações já não mais podem ser respeitados. O
universo cultural das pessoas que compartilham conhecimentos torna-se, desse modo,
mais rico e variado, resguardando ao mesmo tempo a cultura popular.
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SANCHES, Marcos Guimarães. (UNI-RIO/UGF) Documentando a fronteira. A
fonnação territorial e a definição das fronteiras sempre ocuparam lugar privilegiado
na construção da memória e da historiografia brasileiras, articuladas ao problema da
construção da Nação. Neste contexto, destaca-se a região platina, quer pelo componente
militar e de conflito com a colonização espanhola em seu processo de formação, quer
por abrigar os principais conflitos externos do Império brasileiro. Na presente
comunicação analisamos o material conhecido como "Coleção De Angelis", sob guarda
da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, em tomo de dois momentos da sua constituição
como acervo documental: a aquisição dos papéis pelo Império do Brasil e a sua
publicação no presente século pelo historiador Jaime Cortesão. Pretende-se demonstrar
que nos dois momentos, os documentos se apresentam como instrumento de construção
da memória, vinculados a uma detenninada concepção de Nação.
SANCHES, Marcos Guimarães. Expansão colonial e fronteira. A expansão territorial
do Brasil ocupa lugar de destaque nos estudos de história colonial, privilegiando-se
regiões, impulsos, têmperas e vocações como eixos explicativos e articulando-se, em
caso extremo, a fonnação do território como elemento de constituição da nacionalidade.
A abordagem proposta situa o desbravamento, a ocupação e a legitimação do domínio
sobre o território como parte do processo de colonização, em um momento caracterizado
como de expansão colonial, na qual a política da metrópole apresenta, de forma mais
ou menos sistemática, uma política de fronteiras. A problemática está sendo investigada
no período compreendido desde a Restauração, em 1640, até 1808, quando entendemos
que à política colonial bragantina se enquadra aos conceitos explicitados.
SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. Emprego doméstico: Práticas e relações de
trabalho envolvendo empregadas e patroas. Salvador - 1900/1950. A presente refletir
sobre a experiência profissional das empregadas domésticas em suas interrelações com
o mundo dos patrões, na cidade do Salvador nos primeiros 50 anos do século XX,
apontando para as formas de dominação a que estas mulheres estavam expostas. Tais
considerações partem de duas premissas fundamentais: Primeiro, a de que as relações
de ordem patriarcal, herdadas do período da escravidão, assim como as diferenças
étnicas e classe facilitavam o controle imposto sobre os empregados domésticos como
dependentes à esfera de influencia familiar. O conteúdo de subordinação presente nessa
relação fazia com que ao empregar-se uma doméstica alugasse não somente seu trabalho,
mas também a sua pessoa, uma vez que se esperava dessas mulheres uma dedicação
integral a familiar e aos serviços da casa, impondo a muitas delas uma existência
solitária. Segundo, para que pudéssemos refletir sobre as relações que desenvolviam
no âmbito do privado fez-se necessário a definição de dois espaços social e culturalmente
demarcados - Casa e Rua, que marcavam todos os espaços da vida da época, e de onde
patroas e empregadas interpretavam as ações e encontros cotidianos. É a partir dessa
definição que buscaremos analisar os mecanismos de dominação a que as domésticas
estavam expostas no ambiente de trabalho.
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SANDER, Cristiane. (PUC/RS) Formação de lideranças: a proposta da Pastoral da
Juventude. A humanidade tem caminhado em busca de formas democráticas de viver
e governar. A Pastoral da Juventude, através de sua proposta pedagógica, tem formado
lideranças que se destacam nos mais diversos movimentos sociais, instituições,
governos, devido à sua forma democrática-participativa de atuar nesses contextos.
Aproximando-nos do XXI cresce a necessidade de pessoas cada vez mais competentes
e dinâmicas para desempenharem funções relevantes face as novas demandas sociais.
Por isso, é urgente analisar processos de formação voltados à formação de lideranças
capazes de compartilhar essas novas exigências impostas às organizações em que atuam,
instaurando relações democráticas-participativas. Nessa perspectiva, pretendemos
analisar como a Pastoral da Juventude da Diocese da Santo Ângelo/RS, tem contribuído
para a formação de lideranças democrático-participativas no período de 1980 a 1998.
Para a realização da presente pesquisa buscamos resgatar a trajetória histórica da Pastoral
da Juventude, através de pesquisa bibliográfica e documental, utilizando, também,
entrevistas e histórias de vida.
SANDES, Noé Freire. (UFG) Memória e nação: em torno dos cem anos de
independência. As comemorações do Centenário da Independência resultaram em uma
redefinição da memória nacional. Em um contexto de grave crise política, a República
voltou-se para a experiência monárquica absorvendo a tradição centralizadora do
Império. Memória e política associaram-se a um empreendimento simbólico que
ressaltou os elementos de continuidade da Históira nacional consagrando o mito da
unidade política, como obra maior do Império. A tradição bragantina assumiu a posição
de "pais fundadores" da nacionalidade, o que permitiu que se formasse um tipo de
continuidade simbólica entre o Imperador e o chefe do executivo, cujo exemplo maior
encontra-se no mito do varguismo.
SANSEVERINO, Antônio. (Ritter dos Reis; ULBRA) A necessidade histórica do
narrador alellcariano em Senhora. Senhora (1875), de Alencar, traz uma "crítica à
mentalidade mercantil que repontava no fim do Império"(Bosi, 1993). Dois seres,
rebaixados pelo dinheiro, redimem-se através do amor e da honra. Seixas perde sua
venal idade ao recuperar sua honra; Aurélia abandona sua ironia; os dois tornam-se
livres para amar. Através de um narrador confiável, o universo ficcional mostraria
como as coisas realmente aconteceram (Cf. Rosenfeld,1986), em que a crença na
redenção do homem envilecido é básica. Qual a necessidade histórica dessa forma? A
tenuidade brasileira (Cf. Meyer, 1956), extensiva à Senhora, é fruto de homens
"desterrados da própria terra", que têm de inventar a nacionalidade. Pelo cancelamento
da história através de uma paisagem sem tempo, o romance propõe a superação dos
conflitos gerados pela dualidade brasileira, a partir da síntese ideal de cunho medieval.
O narrador afirma um ética estamental absoluta, vigente no mundo real, que se impõe
sobre os indivíduos, pairando sobre as contingências materiais. Por essa perspectiva
medievalizante (Cf. Auerbach, 1986), somente uma única classe (suposta aristocracia)
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tem sua imagem viva representada. O burguês, o dândi, o aventureiro, a mulher
autônoma tornam-se grotescos ou cômicos. Assim, a desvalorização dos aspectos
materiais corresponde à incapacidade de absorver organicamente no romance a prosa
histórica (Cf. Hegel, 1997) e realista.
SANT' ANNA, Mara Rúbia. Nas fronteiras das relações de gênero - a construção
dafeminilidade no século XIl- perspectivas de História da Moda. O presente trabalho
visa discutir como a feminilidade foi construída a partir do século XII, quando,
concomitantemente, processou-se a formação do ethos intitulado Moda, que até o
momento contemporâneo fomenta as relações sociais/de gênero. Tal discussão tomase pertinente na medida que foi no bojo do amor cortês que tanto a feminilidade quanto
o processo de Moda desenvolveu-se neste momento histórico. O trabalho de George
Duby e de Gilles Lipovetski são os fundamentos deste trabalho, desenvolvido junto ao
cursos de Moda da UDESC.
SANTANA, José Carlos Barreto. (UEFS-USP) Reordenação das fronteiras científicas
no Brasil entre o Império e a República: um olhar sobre Teodoro Sampaio. Teodoro
Sampaio foi sócio do Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro (lHGB) e dos seus
similares de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte; do
Instituto do Ceará, Sergipe e Campinas (SP). Candidato a uma vaga na Academia
Brasileira de Letras, não conseguiu a cadeira e também não integrou a Academia
Brasileira de Ciências. Chamo a atenção para a ausência do nome de Teodoro Sampaio
em instituições como a ABL e ABC ao mesmo tempo em que apresento a relação das
instituições que ele integrou, porque compreendo que a trajetória intelectual de Teodoro
Sampaio pode contribuir para o entendimento de como se desenrolou a reordenação
das fronteiras das atividades científicas no Brasil entre o Império e a República.
Teodoro Sampaio participou, efetiva e predominantemente, de um modelo institucional
representado, em sua essência, pelo IHGB, abrigo de intelectuais que eram um misto
de cientistas e políticos, pesquisadores e literatos, acadêmicos e missionários. Por outro
lado, a criação das Academias Brasileiras de Letras e de Ciências representa um
momento significativo da diferenciação entre estes intelectuais.
SANTANA, Marco Aurélio. (UFOP) Fazendo política /la corda bamba: o PCB e os
sindicatos na conjuntura 1945/1964. O período 1945/1964, apesar de suas diferenças
internas, pode, em seu conjunto, ser considerado um dos momentos áureos da vida do
então Partido Comunista do Brasil (PCB). Sua inserção nas organizações da sociedade
civil, precipuamente os sindicatos, garantia ao partido importantes espaços de atuação
e relevância no interior da sociedade brasileira. Porém, embora tenha conseguido ampliar
seu espectro de ação e interferência na vida política nacional, o PCB precisou trabalhar,
na maior parte do tempo, enquanto um partido proscrito do sistema político o que
limitava suas ações. O partido utilizou-se dos instrumentos que dispunha para
contrabalançar esta situação. Com isto, mesmo proscrito do sistema político legal, o
PCB consegue, de certa forma, interferir na política nacional. Os sindicatos serviram
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de ponto de apoio para dar suporte ao partido em sua empreitada. Porém, não o fizeram
sem lhe impor resistências que, em sucessivos momentos, serviram como alteradores
de rota para a organização que se via espremida entre as demandas de sua intervenção
na grande política - seja tanto através de posturas revolucionárias como reformistas - e
as pressões de sua militância sindical. O presente trabalho visa apresentar e analisar as
agruras enfrentadas pelo partido na tentativa de implantação de sua política e as
resistências à ela impostas dentro e fora da organização.
SANTANA, Morais. "á abre alas. eu quero passar": mulher e fronteiras na
historiografia paraibana - 1928-1940. Na perspectiva teórica da História dos excluídos
e, inspirada na obra de Michelle Perrot, Mary Del Priore, Jim Scharpe, Eni Mesquita,
Robert Paris e outros, esta comunicação discute o Projeto PIBIC/CNPq/NDIHRlUFPB
"RESGATE HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER PARAÍBA: 1928-1940, ou seja, da efervescência e transição dos anos 20, ao apogeu
do Estado Novo. Através dos metódos comparativo, narrativo e descritivo, estamos
utilizando fontes bibliográficas, jornais, revistas, almanaques, e etc., complementadas
por fontes iconográficas e por depoimentos orais, objetivando a elaboração de um
Estudo Monográfico, de um Banco de Dados e de um Dicionário das Mulheres, onde
suas falas e lutas possam transpor as fronteiras da exclusão a que foram relegadas pela
historiografia dominante.
SANTANA, Nara Maria Carlos de. Estado Novo, nazislllo e propaganda na
cO/lStruçâo da Naçüo. A política nacionalizadora iniciada por Getúlio Vargas a partir
do golpe de 37, serviu-se largamente da imprensa e da propaganda como mecanismo
de divulgação e sedução das massas. As instituições nazistas iniciaram seu
funcionamento no Brasil a partir de 1930 com a instalação do Partido Nazista, o NSDAP
( Nationalsozialistiche Deustche Arbeiterpartei ) no Rio de Janeiro. Assim como a
matriz alemã, o nazismo no Brasil serviu-se largamente da imprensa e da propaganda,
aproveitando-se das novas técnicas e dos novos meios de comunicação. A comunidade
nazista no país podia ouvir os pronunciamentos do Fuehrer diretamente da Alemanha
por meio da radiodifusão. Além disto, esta comunidade contava com uma imprensa
regular, uma correspondência nazista e símbolos variados que faziam parte do seu
cotidiano, tais como: uniformes com insígnias SS, "panfletos", suásticas de metal,
bandeiras nazistas, emblemas, fotos de Hitler etc. Na imprensa, um dos jornais que
nos anos 30 toma o partido dos integralistas e passa a divulgar as opiniões nazistas foi
o Blumenauer Zeitung ( Jornal de Blumenau ), passando de moderado nos anos 20 a
radical na defesa da germanidade em 30. Neste trabalho discuto o embate entre as
propagandas Nazista e Getulista , a partir de 37, e o papel dos meios de comunicação
no conflito pela construção do Estado Nacional.
SANTIAGO, Carla Feretti. (PU C Minas e UFMG). Igreja e Cidade: o clero católico
e problellla da habitaçâo popular O presente estudo objetiva analisar o posicionamento
da Igreja Católica diante da crise habitacional existente na cidade de Belo Horizonte,
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da década de sessenta. Nessa momento, a carência de moradias, especialmente aquelas
voltadas para os setores de baixa renda, é problema agudo na cidade, levando a
manifestação de diferentes atores sociais que procuram apresentar propostas de solução
para esta questão. Desde o final da década de cinquenta, o clero católico assume um
claro engajamento em torno do problema da moradia popular e das favelas. Tal
posicionamento revela-se tanto nas ações de elementos do clero junto à população
favelada, por exemplo apoiando invasões de terrenos, quanto nos discursos produzidos
pela Igreja nesse momento. Pretende-se neste estudo, compreender essa ação da Igreja
de Belo Horizonte, buscando perceber o sentido dado, nos discursos produzidos por
elementos do clero, à problemática da moradia popular. Desta forma, num momento
de profundas modificações naquela instituição religiosa, marcado também por um
quadro de polarização político - ideológica, poder-se - á avaliar o posicionamento
político assumido pela Igreja Católica em torno de um dos mais sérios problemas que
atingia os setores populares, em Belo Horizonte.
SANTIAGO, Pérsio. (Doutorando em História Social/USP) Nas fronteiras do
desconhecido: o choque da industrialização paulistana na década de 50. O processo
de industrialização baseado na substituição de importações foi completado no final
dos anos cinqüenta, com duas fases marcantes para o desenvolvimento econômico
brasileiro: a primeira, de 1951 a 1955, crise econômica, em que o modelo de
industrialização herdado da década de 1930 atingiu seus limites, pela falta de divisas,
essencial para a substituição das importações, como solução o governo Vargas recolocou
o Estado como figura central e orientadora do processo. A segunda fase, de 1956 a
1960, confunde-se com os anos JK, nos quais o Estado foi o agente principal da
economia, com o país alcançando grandes índices de crescimento econômico, em um
modelo de industrialização intenso e aberto ao capital estrangeiro. O espaço básico
do processo foi a cidade de São Paulo, maior parque industrial da América Latina
desde os anos 30, com a maior população e, portanto o maior mercado consumidor. O
processo econômico trouxe elementos novos para a cidade, quer quanto ao vulto dos
empreendimentos em recursos, quer quanto as transformações sociais e suas
decorrências no espaço e nas condições de vida de seus habitantes. O resultado foi a
ruptura das fronteiras urbanas pela cidade, em seu processo de urbanização
descontrolado e a metropolização caótica.
SANTOS FILHO, Antônio Olavo dos. Canudos multimídia. Um aspecto que ressalta
aos olhos no episódio de CANUDOS, é a quase ausência de imagens dos seus
participantes. Assim, nosso trabalho se voltou à produção e recuperação de registros
de imagens dos sobreviventes e moradores da região de CANUDOS. Dessa maneira,
produzimos em 1989 o livro "Memórias fotográficas de Canudos", cujos 1000
exemplares da 1.8 ed. esgotaram-se rapidamente. Em seguida, no ano de 1993, lançamos
o vídeo-documentário "Paixão e Guerra no Sertão de Canudos", premiado no X Rio
Cine Festival, que já vendeu mais de 4000 cópias, sendo distribuída de forma alternativa.
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Essas produções estão intercaladas pelos calendários dos anos 1990, 1994 e 1997,
sobre este mesmo tema. Entretanto, apesar destas vitórias localizadas, continuamos a
sentir a necessidade de ampliar a divulgação deste acontecimento, tão marcante na
história das lutas populares no Brasil. Assim, lançamos o site hyperlink http://
www.portfolium.com.br. no dia 28/01199, com a proposta de reunir e divulgar toda a
produção realizada sobre CANUDOS, nos mais diversos campos, destacando-se a
fotografia, o cinema e vídeo, teses acadêmicas, livros, poesias, música, arqueologia,
etc, que permitirá democratizar o acesso de todos os internautas. Mais do que uma
frase de efeito, produzir "o mais completo site sobre CANUDOS" é um desafio a
todos os estudiosos e admiradores do tema.
SANTOS NETO, Manoel Antônio dos. Canudos e o cerco da oligarquia. Tornou-se
notória a época que os acontecimentos ocorreram, a forte perseguição que o sr. Cícero
Dantas, barão de Geremoabo moveu contra Antônio Conselheiro e sua gente. Voz
autorizada do latifúndio e das elites políticas baianas, o varão expressou publicamente
a sua preocupação com a ruptura da ordem que CANUDOS, na sua opinião,
representava. Destruída a cidade, a paz dos cemitérios voltou aos latifúndios. Canudos
e sua gente, somente voltariam aos jornais, como notícias sobre a seca. Basta consultar
os periódicos baianos de 1915, 1932, 1958, para citar as estiagens mais marcantes.
Firmemente assentadas na região, as elites baianas, ancoradas no domínio político e
sob a égide do clientelismo e fisiologismo. Cem anos depois, sob a diversidade de
nova e rigorosa estiagem, os indicadores sociais evidenciam o agravamento das
desigualdades. Com a seca, apesar do açude de Cocorobó, concluído em 1969, incidem
sobre a vida do povo sertanejo, a fome, a violência e outras mazelas.
SANTOS NETO, Manoel Antônio dos. A reconstrução no silêncio. A campanha
militar contra CANUDOS foi concluída em 05 de setembro de 1897. Sobre os cadáveres
de brasileiros "desconhecidos", o general Artur Oscar, comandante das forças
republicanas, proclamava a vitória da civilização contra a barbárie. Somente em 1902,
apesar de inúmeras publicações anteriores, a intelectualidade redescobria CANUDOS.
A leitura de "os Sertões", de Euclides da Cunha, trouxe a perplexidade e intimidou a
inteligência brasileira. Segundo o professor José Calasans, o escritor fluminense
"encarcerou"o tema em uma "gaiola de ouro". O aprisionamento teórico produziu
como resultado para a escrita historiográfica a repetição monótona de teses e idéias
euclidianas. Havia, entretanto, uma luz no fim do túnel. Coube ao jornalista Odorico
Tavares, produzir em 1947 para a revista "O Cruzeiro", uma matéria sobre os
acontecimentos de CANUDOS. Ousadamente, a reportagem desvendava para o Brasil,
a versão dos viventes canudenses. Os depoimentos colhidos por Odorico, ilustrados
pelas imagens do fotógrafo Pierre Verger, mostravam que o povo conselheirista, contava
os fatos de formas diversas, como também, retomando ao local onde existia a antiga
cidade, buscava reconstruí-Ia sob o manto do medo e do silêncio.
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SANTOS, Afonso Carlos Marques dos. (UFRJ) Do ideal ao projeto: neoclassicismo
e questão civilizatória no Brasil do século XIX. O Projeto civilizatório do Império
comportou um programa estético comprometido com o neoclassicismo e com a
valorização da Antigüidade Clássica. A Academia Imperial de Belas Artes foi, nesta
direção, a instituição chave de onde partiram os planos de intervenção na Cidade. Seus
rituais acadêmicos e a militância de alguns dos seus mestres na imprensa da Corte
revelam um empenho doutrinador. Seus diretores portavam-se como verdadeiros arautos
da civilização. Seus discursos nas solenidades da Academia, diante do Imperador ou
do Ministro do Império, e seus artigos nos jornais, apresentavam princípios teóricos
no campo das artes plásticas e da arquitetura e eram dotados de uma clara definição
ética e política. Esta comunicação discute as construções discursivas de dois importantes
diretores da Academia Imperial: Félix Émile Taunay e Manuel de Araújo Porto Alegre.
Apesar das divergências entre os dois, os ideais estéticos se aproximam, bem como o
papel da arte concebida como lugar de pensar a sociedade e como lugar privilegiado
para a invenção de uma nova identidade. Esta comunicação é o resultado parcial das
investigações que estamos realizando no Programa de Teoria, Historiografia e História
da Ciência e da Cultura, do Setor de Teoria e Metodologia da História do Departamento
de História da UFRJ.
SANTOS, Amandio Miguel dos. (EBAlUFRJ - Doutorando - IL/UFF). O milagre
do carpinteiro e a magia do pintor: ou de como formão e pincel desenham o "Martírio
da Paixão ". O objeto desta comunicação é uma porta (datada dos fins do séc. XVII,
início do séc. XVIII) que pertenceu à igreja de uma fazenda do recôncavo baiano.
Talhada em seis almofadas, nelas estão desenhados os Passos da Paixão de Cristo,
conforme apresentados nos Evangelhos. Nosso estudo visa retirar do anonimato esta
peça de genuína produção local, trazendo, para o debate, uma leitura interpretativa e
uma oportuna análise da manifestação e materialização artística do imaginário no
período colonial brasileiro. Gostaríamos, ainda, de esclarecer que este trabalho não
expõe, unicamente, relações instrumentais comparativas entre narrativa bíblica e a
imagem visual, mas, mostra como estas, participando do imaginário religioso ocidental
se articulam mutuamente. Estas interrogações não só tomam a aparência de uma
experiência constituidora de um pensamento sobre o objeto observado, mas se
organizam no cerne da questão em que dimensão física e estética são a força do
imaginário levada ao exercício máximo no Brasil setecentista.
SANTOS, Ana Maria Barros dos. (UFPE) Criação de um banco de dados para a
história recente de Pernambuco (1960-1985). O Programa de Pôs-Graduação do
Departamento de História da UFPE, apesar de possuir no seu Núcleo de Pesquisas,
documentação riquíssima ref.ao Brasil Colonial e Imperial, coletados em arquivos
portugueses e holandeses, se ressente no momento de um Banco de Dados que venha
subsidiar pesquisas de professores e alunos, no que diz respeito ao Período Republicano.
O período de interesse da pesquisa (1960- 1985), se encontra ainda muito pouco
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trabalhado pela historiografia regional. Tentando preencher essa lacuna, no que diz
respeito a Pernambuco, Programa de Pós-Graduação do Departamento de História da
UFPE estado que tem na sua história, tanto personagens quanto fatos que se destacaram
no cenário político conjuntural daquele período, o Departamento de História da UFPE,
envida então esforços para ampliar o seu Núcleo de Pesquisa e Documentação, de
forma a sediar documentos que se encontram em arquivos particulares, fitas com
depoimentos orais de pessoas que vivenciaram o período, localização de jornais, revistas,
fotografias, etc., que serão de suma importância para a consecução de trabalhos de
pesquisa.
SANTOS, Ana Maria Fontes dos. A gênese do Ginásio Municipal de Feira de Santana
(1961-1971): memória e história. Diferentemente do que se verifica nos registros da
"história oficial", e também na memória da população local, o surgimento do primeiro
ginásio municipal de Feira de Santana ocorreu em 1963 e não um ano depois. Era o
início da administração popular de Francisco Pinto (Chico Pinto), que inaugurou um
período singular na história do município (e também do estado da Bahia). Até essa
época, grande parte da demanda do ensino secundário, no município, era atendida pela
iniciativa privada, mas financiada com recursos municipais através da concessão de
bolsas de estudos aos alunos. O Ginásio desponta como instituição de relevante
importância, pois aumentou, significativamente, a oferta de ensino público no município.
A pesquisa, cujos resultados preliminares são aqui apresentados, procura reconstruir
três momentos que marcaram os primeiros dez anos de vida do Ginásio Municipal de
Feira de Santana: o decreto que o institui, em 1961; sua efetivação, em 1963, quando
da administração Chico Pinto; e sua reestruturação a partir de 1964, depois da cassação
do referido prefeito.
SANTOS, Ana Paula dos. Trabalhando com acervos de fontes orais: a experiência
da parceria NEHO/USP - FPHESP. Este trabalho apresenta os resultados da parceria
firmada entre o Núcleo de Estudos em História Oral (NEHO/USP) e a Fundação do
Patrimônio Histórico da Energia do Estado de São Paulo ( FPHESP ). Este acordo
objetiva o tratamento e a devida disponibilização pública do conjunto de documentação
oral da FPHESP, constituído principalmente por acrevos de depoimentos com
funcionários, técnicos e dirigentes da COMGÁS, CESP e ELETROPAULO. A
comunicação examinará, do ponto de vista metodológico e historiográfico, os núcleos
de fontes orais da FPHESP, pensando prioritariamente questões derivadas da relação
entre vida profissional e privada no âmbito empresarial. Ao mesmo tempo, pretendese discutir a utilização, por pesquisadores de história oral, de entrevistas feitas a partir
de outras práticas de registro.
SANTOS, Ana Paula Pascarelli. Comunidade e patrimônio. Nesta comunicação
pretendemos mostrar a relação entre comunidade e patrimônio através dos processos
de tombamento do CODEPAC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do
Município de Piracicaba. A partir de pesquisas nos referidos processos foi possível
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perceber o interesse e envolvimento da comunidade nos pedidos de tombamento. Em
alguns casos este envolvimento acaba implicando na agilidade do tombamento
possibilitando um número maior de patrimônios preservados na cidade. Contudo, é
importante ressaltar que a parcela da comunidade que tem essa preocupação ainda é
muito pequena, mesmo assim este fato é animador pois significa um avanço no sentido
de conscientização da população em preservar nossa memória.
SANTOS, Andrea Paula dos. (FFLCHlUSP) Teoria e prática de história oral de
vida com trabalhadores rurais do Movimento Sem Terra. A partir do trabalho de campo
realizado com trabalhadores do Movimento Sem Terra de diversos estados brasileiros,
pretende-se debater aspectos da teoria e da prática de história oral. A utilização dos
procedimentos ligados a essa especialidade para a construção de documentos escritos
por meio de fontes orais nos leva a refletir sobre temas de extrema relevância. A relação
pesquisador/colaboradores; o tom das narrativas, o momento histórico e o ambiente
que as condiciona; as dificuldades relacionadas à linguagem oral e sua "tradução"
para o documento escrito e, enfim, os caminhos da pesquisa histórica militante junto
aos movimentos sociais rurais são alguns pontos que aprofundarei nesta reflexão.
SANTOS, Andrei de Sousa.Afronteira do público e do privado: o espaço e as questões
de gênero na Atenas Clássica. Tradicionalmente, a historiografia sempre negou a
participação da mulher na sociedade ateniense, afirmando que o oikos (a casa) era o
espaço privilegiadamente feminino. Isto, provavelmente, ocorria devido ao fato das
mulheres estarem excluídas do poder político da cidade. Esta perspectiva, no entanto,
não nos permite conhecer esta sociedade em sua totalidade. Contudo, percebemos que
a mulher tem um papel fundamental na reprodução do corpo cívico e na vida ritual e
religiosa da cidade. Deste modo, nesta comunicação procuraremos analisar os usos
diferenciados dos espaços, segundo as relações de gênero, na Atenas Clássica, buscando
compreender as diferentes formas de inserção da mulher na pólis ateniense,
principalmente no que diz respeito à tênue fronteira dos espaços públicos e privados.
SANTOS, Carlos José Ferreira dos. (Doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela
FAU/USP, Faculdades Integradas de Guarulhos e UNICASTELO) Territórios urbanos:
a população nacional, pobre e a urbanização da cidade de São Paulo: ( 1890-1915).
Sobre a "Paulicéia" na virada do século XIX para o XX é costumeiro encontrarmos
descrições que apontam a cidade em plena urbanização, industrialização e marcada
pela forte presença dos imigrantes, especialmente italianos. Entretanto, tais signos
representam desejos e práticas que nem sempre correspondem a vivência de toda a
população. Para esete trabalho, a cidade é um território composto de diferentes cenários,
significados e fronteiras que por vezes fogem às visões totalizantes e consagradas. A
presnte pesquisa parte da procura por construir formas de compreensão das diversas
dimensões relacionadas às experiências sócio-culturais dos sujeitos sociais de uma
expressiva parcela da população paulistana, quase sempre ignorada: as camadas
populares nacionais na virada do século, numa época de fundamental importância
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para apreendermos o imaginário constituído sobre a urbe e sua população. O estudo a
ser apresentado busca dialogar com variadas imagens e discursos relacionados aos
modos pelos quais esses sujeitos foram percebidos ou ignorados pelos segmentos no
poder e por aqueles que descreveram e fotografaram a "Paulicéia", objetivando
apreender permanências e rupturas de práticas, interações, subordinações,
insubordinações e construções acerca de São Paulo e suas fronteiras sociais e culturais.
SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Por uma história da Alimentação l. O
professor Carlos Antunes vem desenvolvendo, de maneira praticamente inédita no
Brasil estudos voltados à área de História da Alimentação. Sua obra História da
Alimentação no Paraná data de 1995 a partir da qual tem sido o fomentador de uma
equipe de trabalho que tem por objetivo produzir escritos a respeito deste novo objeto
da história. A preocupação central do trabalho deste historiador está em efetivar de
modo corrente o alimento enquanto categoria de análise histórica e não apenas elemento
periférico dentro dos estudos em História. Outro elemento importante está na
possibilidade da exploração de fontes variadas desde legislação, fonte de imprensa,
cadernos de receitas, objetos variados de cozinha, livros de culinária, literatura. Todo
este material na verdade traduz a preocupação em dar ao Homem concreto sua real
concretude, percebendo-o enquanto uma unidade não fragmentada. Além destes
aspectos importantes a serem tratados, há ainda a possibilidade de interdisciplinaridade
e mesmo transdisciplinaridade que por si são tendências necessárias para a História na
atualidade e que são especificidades da História da Alimentação.
SANTOS, Cássia Regina Gonçalves dos. Uma TV educativa para o Brasil: dimensões
da trajetória da TV Cultura de São Paulo - 1969/1997. Este trabalho busca discutir
algumas dimensões da história da Rede Cultura de São Paulo no período de 1969 a
1997. Alguns elementos dessa discussão problematiza o seu caráter de televisão pública,
que atua como produtora de programas educativos e culturais no qual destacam-se os
documentários. Frente a isso, durante esse período, televisão e documentários funcionam
como espaços educativos/culturais que podem refletir certas relações sociais colocadas
historicamente como projetos hegemônicos de cultura na contemporaneidade. O
desenvolvimento da pesquisa parte da premissa de que para entender as concepções e
práticas que articulam as políticas e ações culturais de uma televisão é preciso fazer
uma leitura que ultrapasse sua aparência imediata. Nesse sentido, buscou-se percorrer
os caminhos da produção de documentários da emissora e discutir desde o primeiro
projeto educativo e cultural proposto, que vigorou entre 1969 à 1986, da imagem da
"nova nação brasileira" proposta pelo regime de ditadura militar, a partir de 1986, em
que percebe-se a tentati va de redefinir o seu papel enquanto um veículo de comunicação
moderno e na década de 90, quando torna-se conhecida do público e da crítica.
SANTOS, Chrislene Carvalho dos. Construção social do corpo feminino em Sobral
(1920-1925). Pensar o corpo enquanto espaço de construção social é um desafio na
historiografia contemporânea. Analiso como uma forma de experiência histórica. Nesse
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sentido, estudar o corpo feminino em Sobral na primeira metade do década de vinte, é
estar a atenta as modificações sócios-culturais que indicam qual o tipo de conduta,
beleza corporais devem ser adotados. Mas, esse dizer sobre o corpo não é uniforme. A
cidade sertaneja vive uma experiência de disputa entre membros do grupo conservador,
tendo a frente o clero, e entre conservadores e democratas, liderado pelo partido liberal.
Essa disputa é acirrada entre dois jornais de maior circulação na cidade. São dois
grupos que tem olhares diferentes sobre a cidade. Essa diferença se configura também
sobre o corpo feminino. Como se constituem? Ora aparece como um espaço sagrado,
de conduta moral, para uma sociedade verdadeiramente cristã, contra as tentações
terrenas. Ora como um espaço de liberdade, como mais um aspecto de desenvolvimento
e progresso. São duas perspectivas de moralidade feminina, cada um atendendo aos
seus interesses. Dessa forma, busco um caminho de análise a partir, dos artigos, das
propagandas nos dois jornais, nas revistas femininas que circulavam na cidade. É um
tempo em que as mulheres nada sabem sobre o seu corpo. As propagandas têm um
caráter de ensinar, conduzir novas condutas, não é um dizer ingênuo, a venda do produto
significa, indica mudança de comportamento cotidiano.
SANTOS, Claudia R. F. Nasfronteiras da literatura e da história. Na América Latina
o romance tem representado uma importante e especial forma de conhecimento da
realidade, já que seus escritores se atribuem um papel social de luta dentro de seu
meio, como se sua arma fosse a escrita. É desnecessário elencar as formas de ataques
e aviltamentos de direitos que ocorrem neste continente. Neste sentido, a literatura
latino-americana é marcada por histórias de ditadores, reflexo imediato da realidade
dos países. Dentro desta perspectiva, estaremos avaliando a obra Yo el Supremo, do
paraguaio Augusto Roa Bastos, sobre o ditador Francia, que é entendida de múltiplas
formas, quais sejam, historiografia, romance histórico, biografia. Analisando a
historiografia acerca do ditador e comparando-a com a representação literária, temos a
rara oportunidade de dialogarmos com as teorias de história que se referem às relações
entre literatura e história,já que a narrati va literária desdobra-se em um duplo processo:
o de criação literária e de escrita da história.
SANTOS, Cristiano Henrique Ribeiro dos. (UERJ) A construção da tradição nagôyorubá no Brasil: considerações sobre etnocentrismo religioso 110 universo de crenças
afro-brasileiras. A presente proposta de comunicação pretende tecer algumas
considerações históricas a respeito do posicionamento da tradição religiosa nagô-yorubá
no contexto do universo de crenças afro-brasileiras, especificamente o candomblé.
Nesse sentido, as pesquisas apontam a construção de uma idéia etnocêntrica que afirma,
desde as obras de Nina Rodrigues, a superioridade cultural do grupo Candomblés de
"nação"Ketu. Tais aspectos parecem Ter gerado uma supervalorização entre os
pesquisadores, de maneira geral, da cultura dessa etnia em detrimento das demais,
com as de origem Bantu e Fon, oriundas respectivamente de Angola e do antigo Daomé
(atual Benin). Desta forma, pretendemos efetuar uma crítica dessa produção acadêmica,
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buscando sinalizar a importância de que também sejam realizados esforços no sentido
da recuperação e da preservação dos traços culturais da tradição dos demais grupos
(não Nagôs) de origem africana remanescentes no Brasil.
SANTOS, Débora Silva. Fronteiras femininas: mulheres negras em São Paulo - 1930
a 1950. Ao buscar as experiências de mulheres negras a cidade de São Paulo, recuperase historicamente fronteiras, ou linhas divisória entre o viver de mulheres negras e
mulheres brancas. Estas experiências não estão registradas na documentação textual e
iconográfica sobre a cidade, porque foram experimentadas nas cozinhas, lavanderias,
tanques e quintais; nos lugares escondidos da casa. Porém, estão registradas na memória
oral de mulheres negras que vivenciaram os bairros pobres, como mulheres, negras e
trabalhadoras, entrelaçando-se com as vivências simultâneas e diferenciadas de mulheres
brancas. A memória sobre as improvisadas ocupações profissionais, o lazer e a
religiosidade romperam a invisibilidade e reconstruiu o cotidiano desta parcela da
população, que possui um modo peculiar de responder questões como racismo,
desemprego e religiosidade, e ao mesmo tempo permitiu a identificação de territórios
exclusivamente negros e brancos e sua interpenetração. Depoimentos revelaram
experiências de vida, exercidas paralelamente ao processo produtivo principal, à cultura
dominante e às políticas exercidas pelo poder público e a elas articuladas.
SANTOS, Dulce Oliveira Amarante dos. (PEM UFGlUnB) O milenarismo na
poesia satírica dos cancioneiros galaico-portugueses no século Xlll. O presente trabalho
analisa do milenarismo em algumas cantigas d'escárnio de mal dizer dos cancioneiros
galaico-portugueses do século XIII evidenciando assim a presença dessa questão nas
cortes régias ibéricas. Nessas cortes essa poesia cantada servia de meio difusor no
mundo laico de temas oriundos dos meios religiosos, portanto, há apropriações
diferenciadas de material cultural partilhado. A preocupação com o fim dos tempos é
um tema sempre recorrente nos textos medievais desde o século IX.
SANTOS, Fabio Muruci dos. (Pesquisador associado ao PROCULT - Programa de
Historiografia e História da Cultura. UFRJ/IFCS) Cidade e campo no cinema brasileiro
dos anos 1930: o imaginário do traballzo no período Vargas. As mudanças na
representação do povo brasileiro foram um dos traços marcantes na produção cultural
e ideológica da Primeira República. A superação das teorias do determinismo biológico
do mestiço, herdadas do século XIX, iniciou uma revalorização do trabalhador do
campo e da cidade, presente nas obras de Monteiro Lobato, Cassiano Ricardo, entre
outros. Tais interpretações acompanharam o redimensionamento da questão social no
regime Vargas e forneceram elementos para a campanha de dignificação do trabalho
no Estado Novo. O cinema, particularmente o de Humberto Mauro (Ganga Bruta,
1933), trabalhou a oposição entre a cidade e o campo. Refutando a imagem deprimente
do trabalhador rural da Primeira República, representada pelo Jeca Tatu, alguns filmes
deste período apresentam o interior como local de redenção das perversões, crueldades
e amoralidade da vida urbana. Esta dicotomia traz para o Brasil temas clássicos do
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cinema expressionista da República de Weimar e estão articulados com o contexto de
dignificação do trabalho gerado pela Revolução de 1930.
SANTOS, Fabio Muruci dos. (PROCULTIUFRJIIFCS) O Rio de Janeiro das crônicas
de Machado de Assis. As crônicas de Machado de Assis foram pouco valorizadas
durante muito tempo. Consideradas como um ganha-pão, necessário para a
sobrevivência dos escritores do Segundo Reinado e da Primeira República, estes textos
raramente foram aproximados das grandes obras literárias do autor. Nossa proposta,
ao contrário, é que as crônicas devem ser estudadas em conjunto com romances como
Quincas Borba e Dom Casmurro. Esta análise conjunta permite a caracterização da
visão de Machado sobre o Rio de Janeiro, refutando interpretações clássicas sobre a
ausência de paisagem local em sua literatura. Nas crônicas, podemos entender Machado
como um crítico persistente da ação saneadora dos poderes públicos municipais e do
discurso civilizador que a legitima, origem da futura política de demolições do governo
Pereira Passos. A polarização das classes sociais na cidade durante este período,
reforçada pela adoção do imaginário civilizador pela elite urbana, é longamente
documentada pelas crônicas e fornecem, em grande parte, um caminho para a
compreensão dos textos literários.
SANTOS, Georgina Silva dos. (UFFIUSP) São Jorge de boa memória. No último
quartel do século XIV, Portugal venceu com a força das armas a ameaça de ver seu
reino sob o domínio castelhano. A peleja, festejada pela poesia épica e pelos cronistas
portugueses, assegurou ao Mestre de Avis o trono luso e o epíteto de rei da boa memória.
Mas, o feliz desfecho de Aljubarrota (1385), que inaugurou uma nova dinastia, fez
também do lendário São Jorge "protetor e defensor" do reino luso. A devoção régia ao
santo-militar consolidou-se na introdução deste herói da mitologia cristã no cortejo
do Corpo de Deus, uma das principais festas da Igreja Portuguesa. Não obstante,
contribuiu para definir a identidade masculina dos monarcas de Avis. Palavras-Chaves:
Portugal, devoção, identidade nacional
SANTOS, Georgina Silva dos. (UFFIUSP) Justiça, poder e devoção em Portugal no
limiar dos tempos modernos. Justificativa: Em fins da Idade Média, a monarquia
portuguesa deu continuidade ao processo de centralização régia iniciado ainda no século
XIII. Assim, investiu esforços na organização da justiça pública, na organização da
arrecadação fiscal, na conquista de novos povos e gentes, na reflexão do perfil de seu
governante e na construção de sua memória passada e presente. O êxito desta empresa
contou por certo com a utilização de ingredientes simbólicos caros à cultura cristã e
capazes de fortalecer os propósitos civilizadores da Casa de Avis.
SANTOS, Jean Mac Cole Tavares. Leitura pós-moderna: a cidade, a seita e o
mercado. O seguinte trabalho pretende apresentar o Marketing de Redes da Amway
fazendo uma relação com fenômenos da pós-modernidade. A Amway é uma empresa
multinacional que pretende-se precursora de uma nova época. Através da venda de
produtos pelo sistema de redes anuncia a superação dos antigos meios de
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comercialização. Shopings, lojas, farmácias, etc., seria coisa do passado. O produto,
de acordo com o desejo da empresa, é levado direto da fábrica para os consumidores
através de milhões de distribuidores independentes em todo o mundo, eliminando,
assim, vários atravessadores e barateando o preço das mercadorias. O consumo através
do network marketing revolucionaria o mercado e, ao mesmo tempo, através de um
sistema de bonificação dos distribuidores independentes, levaria milhares deles à
fortuna inimaginável.
SANTOS, Jean Mac Cole Tavares. Vitalício e hereditário: O sonho para superar a
crise. Há um profundo temor nas pessoas quanto ao futuro. Aquela característica
moderna de trabalhar a vida inteira em um mesmo emprego, esperando pela
aposentadoria vai, pouco a pouco, desaparecendo. A revista Exame, tratando sobre
demissões reconhece que "segundo um estudo americano, a demissão é a terceira maior
dor que um ser humano pode sofrer". E já não existe aquela característica de demissão
ser sinônimo de incompetência para aquele serviço. As mudanças no mercado de
trabalho, a restruturação técnica e a introdução de mão de obra robô ou computadorizada
já está liderando os motivos para demissão de empregados. Grandes empresas vão
trocando mão de obra humana pelo computador: é o caixa automático no banco, o auto
serviço no posto de gasolina, a compra pela Internet ou pela televisão ou telefone de
bens e serviços, o serviço americano em bares e restaurantes, etc .. cada um a seu jeito
vai desqualificando pessoas do mercado de trabalho. Ganhar o pão com o suor do
rosto, como prega o cristianismo, nunca esteve tão difícil. Ricardo Antunes avisa que
"na lógica da atual organização societária o desemprego tecnológico é uma conseqüência
inevitável. ( ... ) Em todos os cantos do mundo são cada vez mais explosivas as taxas de
desemprego, criando uma monumental sociedade dos excluídos". Esse trabalho vai
apresentar a formula Amway para superar a crise, vislumbrando um mundo de sonhos,
consumo e, por consequencia, felicidade.
SANTOS, Joaquim Justino Moura dos. História do Lugar: caminhos e fronteiras.
Tomando por base resultados obtidos em estudos e pesquisas que desenvolvi nos últimos
18 anos, sobre a história econômica e social do subúrbio carioca e sobretudo dos limites
das antigas freguesias rurais de Inhaúma e de Irajá, hoje com 74 bairros e onde o
mesmo iniciou-se como área residencial proletária criada na passagem do século XIX
para o XX para suprir de mão-de-obra o mercado de trabalho situado no centro da
cidade, e como uma saída para a concentração ali de camadas pobres e trabalhadoras
em condições de vida e moradia miseráveis e conflitantes com os objetivos das elites
dominantes, então empenhadas em apropriar-se do espaço urbano e municipal para
reproduzir seus capitais e construir nele com esse e outros fins uma distribuição social
diferente da que havia garantido nos três séculos anteriores a manutenção das relações
escravistas, nesta exposição darei destaque à crescente importância que o estudo do
tema adquire na atualidade e à abordagem teórico-metodológica por mim amadurecida
ao investiga-lo.
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SANTOS, Joaquim Justino Moura dos. Imigrantes estrangeiros no Rio de Janeiro
do século XIX: o entrelaçar de fronteiras. Neste estudo analiso a participação dos
imigrantes estrangeiros em diferentes aspectos da vida econômica e social urbana do
município do Rio de Janeiro durante a primeira metade do século XIX, destacando o
papel desempenhado pelos franceses na economia e sociedade local. Com base nos
registros de estrangeiros (1808-1839), em fontes diplomáticas, no Jornal do Commercio
e em outras fontes, constatei o predomínio dos estrangeiros entre as camadas pobres e
trabalhadoras urbanas. Os franceses, em sua maioria profissionais das artes e ofícios e
do comércio local, dominaram essas e outras atividades além de ser o grupo mais
numeroso entre os estrangeiros registrados no período, excluídos os portugueses, então
considerados nacionais. Verificada a interiorização da disputa entre França e Inglaterra
e outros países pelo mercado brasileiro após a liberdade ao comércio e à imigração
estrangeira concedida de 1808 em diante por D. João, foi vista a estratégia do governo
francês para fazer frente à hegemonia inglesa no Brasil, atuando mediante seus
emigrados e profissões para difundir o gosto pelo produto francês entre as elites locais.
SANTOS, Jocyléia Santana. O sonho de uma geração (Casa do Estudante do Norte
Goiano - CENOG - e o Movimento Separatista - 1959-1968). Dividindo fronteiras e
criando o atual Estado do Tacantins. Como se deu a participação da CENOG no
processo sócio-político de Separatismo no Antigo Norte Goiano? A CENOG foi um
Movimento Estudantil detentor de expressividade regional e nacional que atribuiu às
reivindicações dos estudantes norte-goianos, conteúdo, objetividade, dando destaque
também aos problemas sócio-econômicos que afligiam a população do Antigo Norte
de Goiás, atual Tocantins. Foram analisadas as fontes primárias (Atas da Câmara
Municipal de Porto Nacional, dos Congressos Estudantis, de Eleição de Diretorias,
Escritura de doação de terrerno) e outras fontes como Jornais( Paralelo 13, O Popular,
Diário da Manhã e Folha de Goyaz) Revistas, Fotografias e depoimentos de excenoguianos. Constatou-se que há duas fases na História da CENOG: antes e depois
de 64. Convêm ressaltar, que a CENOG se intitulava "apolítica" e com fins
profundamente assistencialistas. No entanto, essa entidade estudantil caracterizou-se
numa escola de formação política para os estudantes e movimentos sociais da região
tocantina.Portanto, a CENOG foi uma importante precursora no processo político de
Separatismo do Sul de Goiás com o Norte, atual Estado do Tocantins.
SANTOS, José Antonio dos. (UFF) Organização e trabalho: o operário negro nas
cidades de Pelotas e Rio Grande (1890-1920). Neste trabalho pretendemos mostrar
como os operários negros nas cidades de Pelotas e Rio Grande organizaram-se logo
após a "lei redentora". Eram carregadores de água, sapateiros, marinheiros, estivadores,
vendedores ambulantes, pedreiros etc, que se organizaram nas mais variadas sociedades
reinvidicativas, bailantes, dramáticas, assistenciais e recreativas que tinham como
características, entre outras, buscar uma maior autonomia frente aos seus antigos
senhores. Naquelas sociedade na virada do século, ainda muito marcadas pela dicotomia
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racial branco/ negro, quais eram as formas de inserção social do negro, como eles se
relacionavam entre si e como viam os "outros". Em alguns jornais organizados e
manuseados por eles, em algumas atas de reuniões e estatutos de suas sociedades,
podemos vislumbrar resquícios daquele universo tão contraditório.
SANTOS, José Carlos dos. A arte historiográfica como prática de demarcação da
fronteira. Operações de cercamento exigem práticas demarcatórias. Os jesuítas disseram
: non plus ultra! Uma advertência aos que queriam sair ou aos que estavam chegando?
O Uti Possidetis faz imperar o símbolo do soberano. O bandeirante funda as Vilas e os
rios; o corógrafo descreve o belo, o etnógrafo conta e estiliza o tipo; o historiador
descreve o acontecimento no calendário e o geógrafo a natureza. São corpos de saberes
que se estruturam na medida em que solidificam uma configuração pictórica do espaço.
São saberes que classificam coisas. Produzem palavras. Elas são de forma oral ou
escrita, denunciando percursos, contada pelos viajantes, letrados e navegadores. Os
rios caudalosos passam por eles contados: O Paranapanema, o Iguatemi, o Ivay, o
Tibagi e o Rio Paraná. Ora são "artérias que conduzem o progresso", ora são palco de
encontros fantásticos do homem com entidades sobrenaturais e mesmo naturais. Unido
aos bandeirantes, eles são as estacas do Uti Possidetis - presas de EI Rei; se próximos
de um aldeamento indígena, são estratégia de fuga e proteção. Sob o olhar do soldado
na guerra, é um aliado na tática de combate. São, contudo, estes ditos que criam uma
forma à fronteira. Pela força da linguagem um ser toma forma, desdobrando-se em
vários campos de saberes. O trabalho de compilar o escrito historiográfico é, portanto,
uma forma de demarcar, criar itinerários.
SANTOS, Julmeri Alves dos. (FAESCI) Aspectos ontológicos na obra de Fernando
Ortiz: a "raça" em questão. Os conceitos de Ontologia presentes em Aristóteles, Kant
e Hegel em relação a um dos principais temas desenvolvidos por don Fernando Ortiz,
conceito de "raça", aqui entendido em relação ao a/ter, como sendo o "diferente", é o
nosso interesse principal. O objetivo de estudo tenta perceber, dentro da produção
deste autor, a forma como foi variando o conceito de raça, primeiro às ciências positivas
e culminando em uma definição cultural, transculturación. O dinamismo do conceito
de Fernando Ortiz buscou enfrentar as visões passivas da cultura dominantes na
Antropologia dos anos 40 e aproxima-se das mais recentes descobertas, à cultura in
voice active de Mary Douglas. As principais obras de Fernando Ortiz consultadas
para este trabalho foram "Los Negros Brujos", "EI engano de las razas" e "Ensayos
Etnográficos" .
SANTOS, Lorene dos. (Professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte)
Os currículos de História nas décadas de 80 e 90 - tendências e concepções. O objetivo
da comunicação é apresentar uma análise dos programas oficiais de História da década
de 80, especialmente os de São Paulo e de Minas Gerais; um panorama nacional das
propostas curriculares da década de 90 e as tendências e controvérsias dos currículos
de História em alguns países, como a França e a Inglaterra.
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SANTOS, Lourival dos. As faces da igreja na imagem da 'Senhora Aparecida '. As
estampas religiosas e a modernização do discurso católico - 1854-1931. Essa
comunicação pretende divulgar parte dos resultados de minha pesquisa para obtenção
de título de mestre. Nesse trabalho proponho-me a contar a história da produção de
estampas impressas de Nossa Senhora Aparecida, desde 1854, quando o bispo D.
Antônio Joaquim de Melo mandou imprimir na França, a primeira "imagem oficial"
até 1931 quando o Cardeal Leme e Getúlio Vargas proclamaram-na "padroeira do
Brasil", no Rio de Janeiro.A análise da série composta de 69 estampas impressas
pretendeu, inicialmente, identificar mudanças na representação desta imagem, em
direção à formação de um padrão de santa nacional, como estratégia do clero para
conquistar os fiéis freqüentadores do santuário. Assim a Igreja, identificada com a
ordem monárquica, agrária e escravocrata, incentivou a devoção à imagem "negra"
que ganhou o estatuto de "Padroeira do Brasil". Minha principal hipótese é que as
estampas da "Aparecida" traduzem para o público a estratégia de modernização da
Igreja Católica brasileira atendendo à demanda do consumo de imagens de seus fiéis,
repetindo a estratégia tradicional do Catolicismo em doutrinar com imagens.
SANTOS, Luziara Aparecida Goulart dos (UEMG - Campus de Campanha)
Organização Estudo do Acervo Fotográfico "Paulino De Araújo Ferreira Lopes ".0
presente trabalho procura resgatar a história e memória da cidade de Campanha e
região através da organização e estudo do acervo fotográfico "Paulino de Araújo Ferreira
Lopes". Trata-se de 804 negativos em vidro e aproximadamente 2.000 fotografias
antigas que compreendem o período de 1890 a 1960. Os negativos e fotografias estão
sendo reproduzidos e farão parte do acervo do Centro de Memória Cultural do Sul de
Minas. Afim de possibilitar a organização de todo esse material, elaborou-se uma
ficha de catalogação considerando vários campos que possibilitam a localização de
cada documento do acervo, além de informações sobre cada fotografia. Trata-se de um
acervo raro e valioso que abre inúmeras possibilidades de estudo sobre múltiplos
aspectos da história da cidade, pois compreende vários temas como, famílias, crianças,
mulheres, cerimônias religiosas e cívicas, paisagens urbanas, entre outros. A imagem
fotográfica pode ser compreendida tanto como documento (aspectos da vida material
no passado), quanto como monumento (criação de uma memória) e nesse sentido revelase uma fonte de extrema importância para história dos indivíduos e dos grupos sociais.
SANTOS, Marco Antonio Cabral dos. (Mestrando do Dep. de História da USP)
Vadiagem e Repressão Policial em São Paulo (1890-1914). A virada do século em
São Paulo foi marcada por profundas e rápidas transformações em sua conformação
social. O fim da escravidão, o intenso afluxo de imigrantes europeus e a crescente
dinamização da economia foi seguido pela paulatina pauperização das camadas mais
baixas e pelo aumento dos problemas de ordem social, dentre os quais a criminalidade
assumiu papel de grande relevo. Crescia a atividade industrial e junto com ela o enorme
contingente de mão-de-obra reserva, buscando sua sobrevivência pelas ruas da cidade
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em atividades lícitas ou não. O espantoso aumento de prisões motivadas pela chamada
"vadiagem" naquele período e a crescente especialização dos mecanismos de controle
daquela camada social são os objetos desta comunicação.
SANTOS, Maria de Lourdes dos. (UNESP-Franca) Os lugares da memória
devocional da Menina [úldinha em Monte Alto-SP. Nesta comunicação abordamos os
lugares da memória devocional da Menina Izildinha, jovem portuguesa cujos restos
mortais, que se acredita intactos após mais de 80 anos de seu falecimento, são cultuados
em Monte Alto, pequena cidade do nordeste paulista. Denominamos de "os lugares
devocionais" os locais que contribuem para a manutenção da memória sagrada da
Menina, sendo eles: o mausoléu, onde está sepultado seu corpo, a festa devocional em
sua homenagem e o Educandário Izildinha. Os dois primeiros se configuram em pontos
de encontro dos devotos que utilizam o momento da festa e o local, para reafirmarem
suas devoções e, principalmente, para glorificar o nome da "santinha", tomando públicas
as graças alcançadas por seu intermédio. O Educandário desenvolve o papel de
organizar, divulgar e promover as atrações religiosas e "profanas" ligadas a este culto
popular. Por outro lado, ele também administra a renda obtida com as doações em
feitas no Mausoléu e proveniente dos leilões, churrascos, shows musicais e quermesses
beneficentes, utilizando-a em prol das crianças carentes que a instituição abriga.
Portanto, constitui-se em nosso principal objetivo determinar os diferentes agentes e
interesses que possibilitaram a permanência da crença na sacralidade dos despojos
desta "santa".
SANTOS, Moacir José dos. Frações de classe e representação histórica da ordem
política. A formação de um campo de interesses e disputas políticas, no pós-1964,
conectando o espectro político e econômico à experiência histórica imediata, denota a
configuração dos conflitos internos dos grupos que assumiram o poder com o golpe
militar. Com o intuito de explorar esta tecitura histórica, selecionei a analise da
movimentação política do então deputado federal João Calmon, agente fundamental
na contenda entre as diferentes frações de classe interessadas no controle de mecanismos
cruciais para a política econômica, pautada na associação entre o capital estrangeiro e
empresários nacionais, potencializados mediante os investimentos estatais. A formação
de uma política setorial para as telecomunicações configura o campo de atuação de
Calmon, evidenciando as fissuras internas do bloco que assumiu o poder em março de
1964.
SANTOS, Nádia M. Weber. (Mestranda em História). Situações limites entre a saúde
mental e a doença: uma abordagem pela nova história cultural. Na década de 40
deste século houve um aumento significativo nas internações psiquiátricas do Hospital
Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre. A 'noção' de doença mental veio a transformarse profundamente, a ponto de multiplicar a quantidade de pessoas com tais diagnósticos.
Porém, o imaginário da época, as representações simbólicas sobre a loucura e a
conjuntura política e social do momento também influenciaram sobremaneira esta

711

mudança, colocando-nos frente a situações limites entre o que seja ( ou o que era)
saúde mental e doença mental. A presente comunicação tem por objetivo apresentar
alguns destes 'achados', sob forma de casos psiquiátricos, que poderíamos chamar de
limítrofes, tanto na classificação médica como na popular (porém estando todos
internados com diagnóstico de doença mental). Todos estes dados fazem parte de uma
pesquisa histórica mais abrangente que constitui o foco central de minha dissertação
de Mestrado sobre as representações da loucura em Porto Alegre nos anos 40.
SANTOS, Noé Freire. Imagens da nação: entre o passado e o futuro. O Estado Novo
mobilizou imagens da nação que se utilizaram dos mitos do passado. Já é por demais
conhecido a utilização do mito do bandeirantismo que implicava em uma reorientação
do Brasil em direção ao interior. Mas, para além da remontagem do tempo histórico
em direção ao passado colonial, encontramos na leitura da tradição monárquica um
rico momento de aproximação entre Vargas e Pedro 11. Na verdade, Vargas aproximase da tradição conservadora que criou o "mito da unidade nacional" assumindo a imagem
de um novo Pedro 11. As comemorações do Centenário da independência, em 1922,
promove uma releitura da memória nacional incorporando a Proclamação da República
como desenvolvimento lógico e natural do processo histórico brasileiro. Daí em diante,
a referência a dinastia bragantina assume a força de um lugar de memória: em 1939,
Vargas reverencia a figura de Pedro 11 ao inaugurar o Mausoléu na Catedral de
Petrópolis. Iniciava-se claramente a reelaboração de imagens nacionais em que Vargas
aparece como condutor de um processo de modernização que encontra na tradição
histórica as fontes de imaginação nacional.
SANTOS, Patrícia de Castro. Sobre a produção dos sentidos (ou o que faz texto?) É
desejável, em qualquer trabalho de investigação, que seu objeto esteja bem delineado.
O trabalho a ser desenvolvido tem por principal objeto o jornal Paraná-Norte (Lda,
1934/53). Contudo, é pouco dizer que este é o objeto. Na verdade, interessa-nos o
jornal enquanto texto, conforme proposto pela Análise do Discurso (AD) de Escola
Francesa. A noção de texto, em AD, implica não mais tomar o texto como soma de
frases, algo acabado em si mesmo. Esta noção de texto pressupõe não mais operar com
a noção de segmento e sim com a de recorte; pressupõe relacionar as partes com o todo
procurando estabelecer as unidades discursivas.
Aqui não há unicamente o
discreto, a relação com o continuwn é imprescindível, assim como a relação com o
heterogêneo, uma vez que o texto está diretamente ligado às suas condições de produção.
O texto não possui uma única direção; relaciona-se com o que não é ele, já que o
espaço simbólico (os implícitos, o silêncio) é constitutivo do texto.
SANTOS, Patricia Teixeira. (UFF) Salvar a África pela África: os projetos católicos
para a evangelização da África Central. A conquista da África foi um dos principais
elementos congregadores que auxiliaram no processo de consolidação das nações
européias no século XIX,dentre as quais se destacaram a França e a Inglaterra. Nesse
novo processo expansionista, a Igreja Católica procurou, num primeiro momento, fazer

712

uma intervenção na África utilizando os próprios recursos. No entanto, em função do
avanço do processo de laicização do Estado e do enquadramento das congregações
religiosas no espaço das nacionalidades, inaugurou-se uma fase em que a Santa Sé fez
a opção de apoiar o projeto nacional da França, principal potência católica, que
conquistava importantes regiões na África. Pretendo analisar as propostas missionárias
de D. Daniele Comboni, Vigário Apostólico da África Central, que defendia o princípio
da regeneração dos povos africanos e não aceitava a subordinação das atividades
missionárias a uma nacionalidade e o de D. Charles Lavigerie, bispo de Nantes e de
Túnis, que apostava na aliança entre a fé e a pátria francesa para a conquista dos povos
coloniais, destacando como a questão nacional no século XIX foi fundamental para o
sucesso do missionarismo francês e, ao mesmo tempo, impôs limites às iniciativas
evangelizadoras de D. Comboni.
SANTOS, Raimundo Nonato Gomes dos. Clio e os filhos do Sol. O texto é uma
reflexão sobre algumas práticas de resistência específicas que os Macuxi (Filhos do
Sol), enquanto conjunto de indivíduos com origem étnica, linguística e social comum,
oferecem ao projeto sócio-cultural nacional, visto enquanto diferenciado. Assim, tal
perspectiva relaciona esse grupo com cultura popular tomando esta como um conjunto
de práticas e representações com lógica própria (Marilena Chauí, 1996,26). O conjunto
de valores utilizado pelos pesquisadores nas suas reflexões é visto como um forte
mecanismo de exclusão do homem e mulher popular, dado que o papel reservado a
estes é, quase sempre, de atores coadjuvantes, figuras sem sonhos e sentimentos
próprios, levados a reboque por um modelo de sociedade que, com frequência, determina
grupos ou o Estado como agente exclusivo para a realização e transformação histórica.
Por outro lado, observa-se que a luta pela existência não tem espaço definido de atuação,
dá-se em todos os níveis das práticas e experiências vividas. Atos triviais do cotidiano
se tornam símbolos de resistência, onde podemos aprender com eles lições que não
sabemos e por isto ficam implícitas na nossa sociedade.
SANTOS, Regma Maria dos. (UFG/CAC, Doutoranda - PUC-SP) O cronista e a
cidade: paisagens e reflexões. A crônica jornalística deste século é um interessante
espaço para reflexões sobre a relação entre o homem e a cidade, ou seja, entre a paisagem
urbana e seu construtor. Nessa comunicação propomo-nos realizar algumas
considerações sobre as crônicas de Lycídio Paes, objeto de nossa pesquisa de
doutoramento, enfocando as transformações pelas quais passou a cidade de Uberlândia,
dos anos 20 aos anos 70. É recorrente, nas crônicas deste autor, as observações sobre
os espaços que freqüenta, dentre estes, o mercado municipal, os bares e as ruas da
cidade. Por outro lado, o cronista relata, os problemas sociais, como a mendicância e a
ladroagem .Outros temas também retratam a percepção do cronista sobre novas formas
de contatos sociais, como na descrição do "footing", nos encontros na praça central e
nos cinemas, na realização de concursos de moças. O cronista expressa ainda a
preocupação com as casas e os prédios públicos destruídos e que deveriam figurar na
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memória da cidade, assim como praças constantemente reformadas e renomeadas.
Nesse sentido, podemos afirmar que a crônica é o espaço das reflexões sobre uma
paisagem em constante transformação, em que relação sociais, de convívio, de hábitos,
de poder, expressam-se e são imediatamente interpretadas.
SANTOS, Regma Maria dos. (UFG-CAC. Doutoranda em Comunicação e Semiótica
pela PUC-SP) A presença do leitor na crônica jornalística. Uma das recentes
preocupações da história cultural está associada à questão da narrativa e da escrita da
história. Essa preocupação vincula-se, diretamente, à produção de textos variados, sua
impressão e as leituras que deles se fazem. Nesta comunicação pretendemos abordar a
presença do leitor na crônica de Lycídio Paes, enfatizando as diversas interpretações
descritas pelo cronista ao citar o leitor que assume diferentes atitudes. Lycídio Paes
apresenta-nos, portanto, diversos leitores: o julgador, o autônomo, o equilibrado, o
desdenhoso, o que aplaude as atitudes do cronista, o esclarecido, o condescendente e o
assustado. Através dessas características podemos perceber como o jornal propicia a
formação intelectual do leitor, seja por meio de um discurso politicamente doutrinário,
seja por meio da apresen~ação de novos hábitos e práticas sociais. E, também, como o
leitor- que não é um sujeito passivo - rearticula e reelabora as informações que recebe.
SANTOS, Reinaldo dos. (UNESP-Franca) A participação da imprensa na trajetória
devocional do Padre Donizetti ( 1954-1997). Nossa pesquisa se debruça sobre o processo
de construção da santidade de Donizetti Tavares de Lima (1882-1961), pároco em
Tambaú - SP, por 36 anos, onde teria operado vários milagres taumatúrgicos na década
de 1950, passando a ser cultuado como santo pelos romeiros e a figurar no rol dos
candidatos a primeiro santo brasileiro reconhecido pelo Vaticano. Percorrendo os
caminhos desta sacralização, por meio da historicidade da ação sacerdotal, do carisma
e da taumaturgia do Padre Donizetti, procuramos analisar os agentes, os interesses e os
conflitos estabelecidos. Nesta comunicação, dimensionamos a participação da imprensa
na trajetória desta devoção, desde a divulgação dos primeiros milagres e romarias, nos
anos cinqüenta, até a abertura do processo de beatificação, em 1997. Sendo um santo
reconhecido como tal, apenas na medida em que sua vida, virtudes e milagres são
amplamente conhecidos e divulgados entre seus devotos, abordar as tramas envolvendo
a imprensa e a trajetória da sacralização de Donizetti, pode elucidar como uma figura
ancorada num contexto regional, alcançou repercussão nacional, bem como seus
desdobramentos para dimensões políticas, econômicas e sociais.
SANTOS, Ricardo Augusto dos. Medo e alegria: A epidemia de "Gripe Espanhola"
de 1918... Ou aqui tudo acaba em samba. No âmbito da historiografia brasileira o
tema carnaval é uma lacuna. Desde o estudo de Roberto Da Matta, nos anos 70, quase
nada ou muito pouco foi escrito por pesquisadores das instituições acadêmicas. E, no
entanto, através de estudos sobre o carnaval podemos investigar como as pessoas viviam
e expressavam suas condições e modos de vida. Este trabalho trata da epidemia de
gripe espanhola ocorrida em 1918, detendo-se somente na cidade do Rio de Janeiro.
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Nosso objetivo é recuperar um conjunto de atitudes e sentimentos da população carioca
em relação à epidemia, ensejados pelo contexto de medo e alegria então vivenciados.
A "espanhola" atacara também outras cidades brasileiras; contudo, foi no Rio de Janeiro
que seus efeitos foram mais sentidos. E dela a mais contundente resposta: o carnaval
de 1919.
SANTOS, Shirley dos. (CERU-USP). Famílias portuguesas em São PauLo na primeira
repúbLica. Este estudo aborda aspectos da constituição da população paulistana durante
a Primeira República. Sempre que se faz referências a este período histórico e,
especialmente à cidade de São Paulo, a presença de estrangeiros é mencionada e a
incorporação dos mesmos como objeto de reflexão é considerada necessária para a
compreensão dos problemas abordados neste contexto. Entretanto, é preciso anotar
que os imigrantes portugueses (numericamente o 2° grupo em São Paulo), praticamente
são ignorados enquanto estrangeiros, surgem como um grupo quase "invisível" que se
agrega à população. Aprofundamos assim, o estudo sobre as famílias de imigrantes
portugueses que vieram para São Paulo neste período, para podermos melhor entender
as vivências e estratégias deste grupo no contexto desta cidade que passava por rápidas
e profundas transformações, assim como sobre a inserção das famílias por eles
constituídas ao longo deste século. Para tanto trabalhamos com fontes diversificadas:
relatos orais dos próprios imigrantes e de seus descendentes; documentação escrita
pelo grupo no período considerado e documentação iconográfica.
SANTOS, Valério A. dos. Periferia: novos limites e vivências para a cidade. Ocupado
em sua maior parte pelas classes populares a partir de um processo de crescimento
populacional intenso, sobretudo no pós anos 40, a periferia constitui-se hoje numa
referência fundamental para o estudo das transformações culturais e urbanas da cidade
de São Paulo a partir da segunda metade do século xx. Destacando o espaço da periferia
da cidade de São Paulo como um realidade social e urbana importante para levantamento
de representações de cidade e cidadania na passagem da década de 40 para 50, propomos
formular algumas considerações sobre o modo como a experiência vivida na periferia
de São Paulo naquele período foi pensada e representada por diferentes discurso em
disputa no cenário público. Para a finalidade de recuperação destas aspectos da vida
paulistana no período, consideraremos a imprensa, sobretudo os jornais HOJE e
ÚLTIMA HORA, como fonte dotada tanto de uma certa potencialidade quanto também
de significativos limites para o resgate de nuanças da vida popular na cidade de São
Paulo.
SARAIVA, Daniela Costa. (Mestranda - UFRJ) A cultura popular na festa devota
negra. Este trabalho tem a pretensão de esclarecer algumas questões acerca da teoria
do Dialogismo Cultural defendida por Mikhail Bakhtin. Partimos da análise da obra
de Bakhtin intitulada "A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: contexto
de François Rabelais" para demonstrar de que maneira a teoria bakhtiniana é pertinente
no estudo de práticas festivas populares. Inclusive por ter sido esta teoria fundamental
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para o esclarecimento de questões acerca do nosso objeto de estudo na dissertação de
mestrado que são as festas de Irmandades negras realizadas no Rio de Janeiro no
século XVIII. Citaremos algumas críticas que foram feitas à Bakhtin propondo-nos a
respondê-las com o objetivo de atestar que, apesar delas, a teoria de Bakhtin é atual e
de grande utilidade para historiadores que se propõem a estudar a Cultura Popular.
SARAIVA, Daniela Costa (UFRJ) A Festa Devota Negra no Século XVIII. Neste
trabalho nos propomos a estudar as festas religiosas organizadas por Irmandades Negras
no Rio de Janeiro durante o século XVIII, dando um especial enfoque a Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário e Sam Benedito dos Homens Pretos. Nossa pesquisa segue
a linha teórica de uma História Social da.Cultura, tendo como base a teoria do pensador
russo Mikhail Bakhtin. Desta forma nossa pesquisa preocupa-se com o diálogo que se
estabelece entre a cultura oficial - Igreja e Estado - e a cultura não oficial - ritos que
contém sobrevivências africanas. Destacaremos nestas festas as subversões que ocorrem
no tempo festivo numa tentativa de elucidar as tensões sociais cotidianas inerentes de
uma sociedade escravocrata e hierarquizada. Inclusive percebendo em que medida
estas festas subvertem a ordem estabelecida e concomitantemente reafirmam o poder
das autoridades coloniais a partir da fronteira que se estabelece entre o tempo da festa
e o tempo normativo. Para alcançarmos nosso objetivo utilizamos documentos
manuscritos, como leis régias, cartas de religiosos e alvarás. Documentos impressos
que são depoimentos de contemporâneos. E por fim documentos iconográficos que
nos permitem a visualização de elementos simbólicos festivos.
SARAIVA, Luiz Fernando. (UFF) A cafeicultura na Zona da Mata (1870-1920);
algumas questões. A comunicação pretende discutir a visão consolidada entre a
jistoriografia sobre a Zona da Mata mineira acerca da cafeicultura nesta região,
compreendida entre o período de 1870 a 1920. Durante este período, a zona da Mata
correspondeu, em média, a 20% da produção cafeeira nacional. Ao contrário do que a
maior parte da historiografia abordou, o tema aponta a decadência da produção e da
região a partir da década de 20. Em novos estudos vemos que esta região de Minas
conseguiu se manter como a principal região produtora até 1926, só então perdendo
espaço para o sul de Minas (área de cultura mais recente) e, ao mesmo tempo, gerou
um complexo agro-exportador, que se materializou em bancos, comércio e mesmo em
indústrias. A partir da análise de fontes primárias - principalmente os inventários postmorten, discursos de associações de agricultores, clubes da lavoura, jornais e atas de
congressos agrícolas - em grande parte inéditas, podemos perceber de que forma os
historiadores que abordaram estas questões (a respeito da economia da Mata Mineira)
se enredaram num discurso de crise sobre a cafeicultura da região, discurso este,
repetidamente trabalhado pelos agentes políticos e sociais deste período (formalistas,
fazendeiros, políticos etc).
SARGES, Maria de Nazaré. (UFPA) Memória iconográfica e mecenato durante a
época áurea da borracha na Amazônia: o projeto artístico-civilizador de Antônio
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Lemos. Mais do que uma cidade símbolo da belle époque nos trópicos, Belém do Pará,
do final do século XIX e início do XX, era apresentada como um modelo de urbe que
se enquadrava nos pressupostos estéticos da República. Por sua importância econômica
no contexto amazônico durante o período do apogeu da borracha e pelo seu caráter
cosmopolita, Belém recebia visitantes nacionais e sobretudo estrangeiros. Era preciso
embelezar para atrair e atrair para civilizar. Nesse sentido, a Intendência lemista numa
pplítica de cooptação de investidores e ávida para obter o reconhecimento de cidade
civilizada, procurou tornar-se o foco de pintores e escultores de nível internacional, os
quais, rendidos ao peso do "ouro negro", aceitavam as encomendas vindas do
administrador municipal. Logo, tornou-se comum retratar os principais pontos da cidade
ou então as grandes figuras públicas como é o caso do próprio intendente Antonio
Lemos. Esse estudo do material iconográfico, levar-nos-á a entender a construção da
memória do "mecenas paraense" e na imortalização de sua imagem através das obras
de arte, elementos indicadores de um governante identificado com os novos tempos
republicanos. Para além de um caráter estritamente regional, o mecenato de Antonio
Lemos no Pará atribuía-se ares civilizatórios internacionais.
SARGES, Maria de Nazaré. (UFPA) O velho intendente na corte do céu: festas
religiosas e relações políticas em Belém do Pará, 1895-1905. Durante a virada do
século XIX, a cidade de Belém passou por um incisivo projeto de reformas urbanas
levados a termo pela intendência municipal. Civilizar era palavra de ordem nos discursos
do governo, especialmente quando se tratava das tradições populares. Examinando
uma série de pedidos de licença para a organização de festas religiosas no subúrbio,
encaminhadas ao governo municipal e, ao mesmo tempo, os discursos presentes nos
relatórios do intendente sobre as festas oficiais da Igreja, pretendo discutir os conflitos
na efetivação da política municipal.
SCAMARAL, Eliesse. (UFG) "A morte do outro ": funerais voduístas em Cuba ( 19101949).A diversidade étnica do Caribe permitiu a formação de uma intrincada tela em
que figuram as mais diversas manifestaçõers culturais. Em Cuba coincidiram muitos
grupos de imigrantes do Caribe e da Espanha, dentre eles foram os haitianos os mais
discriminados e segregados. Seus ritos, também por isso, foram incompreensíveis para
os cubanos e os demais grupos de imigrantes provocando o estranhamento e a maior
rejeição. Para o estudo dos funerais voduístas dos haitianos temos considerado as obras
de jornalistas, literatos e entrevistas realizadas a imigrantes em Cuba. Das primeiras,
Cuentos de Batey de Pablo de La Torriente Brau Uornalista ao lado da República
Espanhola, caiu em Majadahonda no dia 19 de dezembro de 1936), dos segundos a
literatura de Alejo Carpentier e ainda histórias de vida de cubanos e imigrantes assim
como de imigrantes.
Nesta pesquisa procuramos confrontar as narrações dos
haitianos com as dos cubanos, negros ou brancos, as dos espanholes e as da literatura
para compreender o rito funerário e além dele a capacidade de permanência do vodou
como um fator de integração na sociedade haitiana. O comportamento festivo da morte
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dentro do vodou, os cantos dos nove dias durante os ritos funerais de um amigo ou
parente, representam a alegria da transformação do corpo do defunto em outra vida,
uma melhor que a compartilhada até esse momento entre eles.
SCARAMAL, Eliesse. (UFG) Fronteiras da lei: Imigrações e direito do trabalho em
Cuba ( 1908-1914). O início do século em Cuba foi marcado pela promulgação e vigência
de uma sistemática Legislação reguladora do trabalho, integrada por uma grande
número de leis, decretos-lei, resoluções, regras e regulamentos. Essa legislação ditava
pontos considerados imponderáveis para um grupo que lutava por ver Cuba entre os
Países de "elevada organizócion industrial ". A preocupação com o mundo do trabalho
estava em l' ordre du jour de economistas, sociólogos, juristas, legisladores, filósofos
e outros que buscavam assentar o que consideravam como "novos princípios de
equidade, previsão e harmonia social". Esta legislação esteve marcada por consideráveis
avanços na proteção ao trabalhador cubano e, de forma concomitante, pela exclusão
da considerada "imigração não-desejada", dado que por "harmonia social"
compreendia-se bem estar do trabalhador nacional e "seus afins"(europeus e norteamericanos) protegidos por uma intrincada teia de seguridade social de um lado e por
outro de barreiras que procuravam impedir a entrada de criminosos, chineses, negros
e outros que poderiam deprimir o quadro de bem estar a que Cuba alçava se ver
inserido. A proposta desta comunicação é dar a conhecer as bases em que foi construído
o discurso que justificava a seleção e restrição de alguns grupos de trabalhadores em
relação a outros, como também apresentar as implicações históricas das esteriotipias
vinculadas a cada um dos grupos.
SCHAPOCHNIK, Nelson. Figurações da leitura na Biblioteca Pública da Corte.
Inaugurada em 1810 e franqueada ao público em 1822, a Biblioteca Pública do Rio de
Janeiro conseguiu rapidamente formar um considerável acervo que foi objeto de
perquirições de estudantes e diletantes em busca de lazer e instrução. Por meio dos
relatórios dos seus bibliotecários e dos registros de consulta pública, pretendo reconstruir
este espaço de experiências que contribuiu, de maneira inequívoca, para a ampliação
do horizonte de expectativas de seus frequentadores e ainda reforçou o projeto de uma
prática sócio-cultural ancorada na escrita.
SCHAPOCHNIK, Nelson. Reunir e dispersar acervos bibliográficos no Rio de Janeiro
Imperial. Apoiando-se na análise dos catálogos da Gesselschaft Germania (1821),
British Subscription Library (1826), Gabinete Portugues de Leitura (1837) e da
Biblioteca Fluminense (1857), esta comunicação procura desvendar os critérios de
organização sistemática empregadas nestas associações literárias, recorrendo ao uso
da quantificação para o compreender a distribuição dos acervos. Por meio das categorias
língua e área do conhecimento, pretendo avaliar a difusão e usos da cultura letrada na
sociedade carioca do século XIX.
SCHAPPO, Vera Lucia. Um personagem na História: Gustavo Richard. Entre as
várias administrações do início do século XX em Santa Catarina, situa-se o governo
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de Gustavo Richard (1906-1910), importante no jogo político-administrativo da época.
Estudar esse governo nos remete com certeza, a um campo muito mais complexo e
instigante do que se pode imaginar num primeiro momento. Entender e analisar esse
período é tentar desvendar mais sobre esse personagem nos meandros políticos e
modernizadores da capital e do Estado de Santa Catarina.
SCHEIDT, Eduardo. (Mestrando em História - UNISINOS) A fronteira platina
como espaço de intercâmbios de idéias na época da Revolução Farroupilha. A presente
comunicação objetiva demonstrar os intercâmbios de idéias entre os farrapos riograndenses e os habitantes dos países platinos durante a Revolução Farroupilha. Através
da análise de periódicos da época, pudemos constatar que tanto a imprensa farroupilha
rio-grandense quanto os jornais de Montevidéu e de Corrientes publicavam textos
provenientes do outro lado da fronteira. Naquele período, houve uma intensa circulação
de idéias liberais e republicanas. Os farrapos, em luta contra o Império, divulgavam
idéias republicanas provenientes do Prata, especialmente as concepções democráticas
da "geração de 1837". Por sua vez, os textos provenientes do Rio Grande do Sul,
publicados na imprensa platina, eram em sua maioria os que caracterizavam o
republicanismo como sistema de governo constitucional e representativo. Assim,
durante a Revolução Farroupilha, a fronteira entre o Rio Grande do Sul e os países do
Prata, mais do que uma marca de di visão, foi um espaço de trocas de idéias republicanas.
SCHERER-WARREN, Use. (UFSC) Associativismo civil em Florianópolis: evolução
e tendências. Este trabalho examina a relação entre a institucionalização das associações
civis em Florianópolis/SC (Brasil), durante o período histórico de 1964 a 1995, que
corresponde ao fechamento e à abertura do sistema político, nos anos que se seguiram
ao golpe militar. A pesquisa incluiu e classificou tematicamente as associações
registradas oficialmente. A seguir, as tendências dos diferentes tipos de associações
foram analisadas em três períodos históricos: 1964-73 (fechamento do sistema político);
1974-83 (transição para a democracia); 1984-93 (institucionalização da democracia).
O trabalho discute a evolução dos diferentes tipos de associações e as oportunidades
democráticas oferecidas pelo estado. Na fase autoritária, a tendência é em direção a
um tipo não político de associação, mas com o processo de democratização, a
contestação política floresceu.
SCHIAVONI, Alexandre. (Mestre em História) O Louco, seu aparentado e o médico:
Cotejos entre saberes populares e saberes psiquiátricos. Nossa comunicação vai tratar
das relações mantidas entre saberes populares e os saberes médicos no que tange à
construção da loucura. A partir da análise de um caso específico de internação
manicomial buscar-se-á, por um lado, evidenciar as condições de enlouquecimento do
ponto de vista popular e, por outro, estabelecer relações com a recepção que a medicina
psiquiátrica faz deste mesmo caso. A comunicação parte do pressuposto de que a loucura
não se constitui enquanto fato dado, fenômeno obscuro presente em germe na "natureza"
humana; não é tampouco essência naturalizada no corpo. Está-se aqui entendendo a
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loucura como construção histórica, com suporte social e cultural variante no tempo,
possibilitada modernamente, pelo monopólio do saber exercido pela medicinapsiquiátrica. Não é, por outras palavras, um fenômeno que tenha sempre existido nas
formas como se lhe percebe contemporaneamente, ou seja, é uma construção histórica.
SCHLEUMER, Fabiana. Maurício, Luiza e Rita: filhos de Zacarias e Bárbara,
escravos do Inácio Dias Vieira: um caso de família escrava em Cotia colonial. A
partir da década de 80, historiadores brasileiros e brasilianistas estudam a questão da
família entre os negros (escravos e libertos), desde então, emergem livros, artigos e
comunicações. Neste sentido, enquadra-se a pesquisa desenvolvida sobre Cotia nos
anos de 1790 a 1810. Em 1798, a freguesia de Cotia possuía uma economia basicamente
rural, não-exportadora, voltada basicamente para o mercado interno.A produção
concentrava-se na produção de milho, feijão, mandioca, algodão, fumo, açúcar, bem
como na fabricação de aguardente, na criação de potros, bestas, rezes e animais de
condução. Neste contexto, averiguamos as relações de parentesco entre os negros através
das listas nominativas e dos registros paroquiais, ambos localizados em arquivos
paulistanos. Constatamos a presença de famílias estáveis entre os mesmos, estabelecidas
através a consaguinidade e das relações espirituais de compadrio.
SCHMIDT, Benito Bisso. (UFRGS). A biografia entre a história e a literatura. Ao
longo do século XIX, a história, buscando a afirmação de seu estatuto científico,
procurou demarcar nitidamente sua fronteira com a literatura: a esta última caberia a
ficção, enquanto que os historiadores deveriam dedicar-se à realidade. Nesta partilha,
a biografia foi exilada dos domínios da "história científica" (sobretudo na historiografia
marxista e na fase braudeliana dos "Annales"), ficando do lado da literatura. Hoje,
quando estas fronteiras são questionadas e rediscutidas, fala-se da "volta da biografia"
ao campo da história. A intervenção pretende discutir estes "deslocamentos
fronteiriços", bem como apontar para as contribuições da literatura na discussão de
algumas questões cruciais que se colocam atualmente para os historiadores-biógrafos:
a necessidade de se incorporar a dimensão subjetiva dos biografados, a fragmentação
dos sujeitos etc.
SCHMIDT, Benito Bisso. Carlos Cavaco: um galã no movimento operário gaúcho.
Nesta comunicação apresento algumas facetas da biografia do militante socialista Carlos
Cavaco (1878-1961), um dos mais importantes líderes do movimento operário gaúcho
na Primeira República. Cavaco fundou/participou de diversas organizações de
trabalhadores, escreveu em jornais operários e literários e e teve atuação destacada na
greve de 1906. Foi também ator do primeiro filme de ficção produzido no Rio Grande
do Sul, "O Ranchinho do Sertão" (1909). Além disso, sua vida amorosa foi
rocambolesca, incluindo a condenação por sedução e rapto de uma menor. Em 1930,
apoiou a ascensão de Vargas ao poder e, a partir de então, ocupou diversos cargos
públicos, relacionados principalmente com o Ministério do Trabalho. Sua trajetória é
"boa para pensar" as relações entre individual e social, público e privado, afetividade
e política.
720

SCHMIDT, Maria Auxiliadora M. S. (Setor de Educação da UFPR) O conteúdo e o
ensino de história: construindo a sala de aula como espaço do conhecimento
compartilhado. As críticas feitas ao aspecto conteudista do chamado ensino tradicional
de História estiveram presentes em muitas análises feitas a modos de ensinar que
privilegiem o conteúdo. Estas críticas, via de regra, destacavam a face inútil desse
modo de ensinar, evidenciando suas características de memorização, decoreba, etc. A
isto pode ser creditado parte do fato das discussões que envolvem os conteúdos, seu
significado, seleção, organização e transmissão não terem sido suficientemente
relevantes nos últimos tempos.No entanto, a observação mostra que, além da forma de
se ensinar, o conteúdo a ser ensinado é uma variável que, em muitos casos, imobiliza
projetos e propostas interessantes de melhoria da qualidade de ensino de História. A
sistematização das observações realizadas durante estes dois anos estimulou estudos
que buscassem compreender o que é conteúdo e o seu significado.A partir dos
significado intelectualista e culturalista de conteúdos buscou-se estabelecer discussões
em torno do próprio conceito de conteúdo, com a finalidade de buscar sua historicidade,
bem como o de explicitar o que são os chamados conteúdos prévios, conteúdos
experienciais, conteúdos públicos e privados, procurando entender o lugar do conteúdo,
num sala de aula que seja um espaço de conhecimento compartilhado.
SCHMIDT, Róbi Jair Colonização e vida privada: Willy Barth e o Oeste do Paraná.
O trabalho concentra suas discussões junto a compreensão de um modelo de colonizador
que se constituiu no Extremo Oeste do Paraná, tendo como indicativo temporal os
anos de 1945 a 1965, período que corresponde ao auge da colonização desta região,
com a organização sócio-cultural relacionada com o surgimento das primeiras vilas e
cidades, além da implantação de uma economia local basicamente agrícola. O
colonizador a que me refiro é um dos dirigentes da Industrial Madeireira Colonizadora
Rio Paraná S/A - MARIPA, WiIly Barth. Ao analisarmos a atuação de WiIly Barth na
região, é necessário uma análise da vida privada local, tendo em vista a inserção que
tal personagem possuía junto a sociabilidade da região. Tal vida privada teria fortes
laços étnicos-religiosos, intrinsecamente relacionados a constituição deste legendário
colonizador.
SCHNEIDER, Marilia Helena Paulos Leal. As biografias na construção da tradição.
As sínteses biográficas dos magistrados paulistas apresentam duas características
principais: uma seleção de acontecimentos que envolvem a vida pública do magistrado
e pequenas narrativas de caráter laudatório, recheadas de qualificativos exemplares.
Trabalhamos com um estudo genealógico dos desembargadores do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que constitui, pela análise de suas características, uma visão
consistente e bem acabada do magistrado paulista, cuja inserção social através das
constelações familiares sobrepuja a própria atuação na vida pública. A genealogia
comprova a tradição que, a seu turno, consolida a moral e integridade do homem
público. Aos poucos compreendemos como a força da tradição é ela mesma traço da
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cultura política da sociedade paulista. Assim, trabalhamos com uma boa exposição
cronológica de eventos importantes da vida judiciária paulista, que também subsidia a
pesquisa biográfica de todos os desembargadores nomeados para o Tribunal de Justiça
entre 1874 e 1941. Trata-se de fonte imprescindível pelo volume de dados reunidos e
cujo valor transcende totalmente os objetivos explícitos de uma genealogia.
SCHNELL, Roberta Fantin. Professoras: docência, gênero e educação em Santa
Catarina. Os estudos mais recentes acerca da formação de professores têm enfatizado
a história político-social do magistério. Ao mesmo tempo, as perspectivas sóciohistóricas aliam-se a estudos do cotidiano escolar, visando superar análises de cunho
macrossocial. O presente trabalho, utilizando-se do acervo de história oral do Museu
da Escola Catarinense, parte dessa perspectiva para analisar as memórias de antigas
professoras, procurando re-significar o espaço escolar como revelador de questões
fundamentais para a formação de professores. O universo pesquisado é constituído de
relatos de professoras que atuaram entre o início na década de 30 e meados da década
de 60, atravessando um período de grandes transformações no País. Os relatos das
suas práticas cotidianas evidenciam articulações entre memória, gênero e educação,
demonstrando diferentes padrões do que definia uma profissional da educação. Os
dados analisados apontam uma série de questionamentos que contribuem para
desconstruir uma identidade única para a professora primária. Assim, em contraposição
às representações sociais do período sobre a professora como dócil, submissa, tornandose uma mãe espiritual para os alunos, outras representações emergem, tais como as de
professoras articuladas politicamente, mulheres que tinham importante papel público
e possuindo um projeto profissional. O trabalho no magistério pode significar, portanto,
não apenas submissão, mas o espaço possível de atuação para mulheres que desejavam
trabalhar.
SCHREINER, Davi F. (UNIOESTE/PR) Na esteira das fronteiras: valores e conflitos
no processo de organização interna dos assentamentos rurais. O trabalho discute o
processo de organização interna dos Assentamentos e Reassentamentos Rurais, no
Oeste do estado do Paraná, a partir da leitura que os próprios camponeses fazem de
suas experiências cotidianas de luta pela posse da terra e permanência nela. O
Assentamento Rural é analisado enquanto um espaço da produção material da vida,
espaço social onde afloram múltiplas fronteiras, a pluralidade e a heterogeneidade,
permeadas pelas relações de poder, e os conflitos em torno de hábitos, valores e
tradições. O assentamento, síntese histórica engendrada pela migração/emigração e
pelas lutas empreendidas para a posse da terra, configura, ao mesmo tempo, a
possibilidade de restabelecer um modo de ser e a práxis em tomo de um novo projeto
de organização social da produção camponesa. Neste sentido, o estudo analisa em que
medida os camponeses, enraizando no passado suas experiências atuais, procuram
recriar formas de produção anteriores ao assentamento, e, sendo a solidariedade, o
mutirão, o cooperativismo e o comunitarismo, experiências inerentes a trajetória
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camponesa, em que medida a organização social da produção nos assentamentos do
MST (com semicoletivos, coletivos, associações, cooperativas de produção) representa
uma ruptura com a tradição da produção familiar individualizada.
SEGRILLO, Ângelo. (UFF) O socialismo contemporâneo nafronteira da restauração
do capitalismo. A perestroika é analisada aqui não como mero fenômeno histórico
intra-sistêmico da União Soviética e sim como parte do contexto mais global dos
desenvolvimentos da época da Revolução Científico-Técnica. Os conceitos de
revoluções tecnológicas e de paradigmas industriais (fordismo, pós-fordismo) são
utilizados para a análise da ascensão e queda do sistema não - capitalista da URSS.
SEIXAS, Jacy Alves de. Tempos e espaços da memória proustiana: para se (re)pensar
a memória histórica. Há cerca de vinte anos a história vem abrindo suas cidadelas à
temática e às práticas da memória, tendo se multiplicado as obras que tratam de narrar
o que se passou efetivamente ou de revisitar fatos históricos excepcionais ou esquecidos
a partir de relatos de experiências vividas e de biografias e autobiografias individuais
ou coletivas. A constatação desta nova e prolífica proximidade entre memória e história
tem convivido com uma ausência de reflexão historiográfica sobre a memória (e de
sua relação atual com a história), que parece servir de contraponto à multiplicação
mesma das práticas e usos de memória. Essa comunicação propõe-se refletir sobre a
complexa noção de "Tempo" e memória presentes na narrativa proustiana, os "tempos"
descontínuos da memória, ou melhor, sobre o espaço-tempo em que ela se move e
sobre a necessidade dos estudos históricos - rompendo com o monólogo imperialista
que o vem caracterizando - incorporá-Ia reconhecendo e respeitando sua identidade e
movimento próprios. Objetiva, igualmente, estabelecer um diálogo interdisciplinar que
possa informar a história sobre os procedimentos próprios da memória (nem sempre
redutíveis aos procedimentos historiográficos): o espaço onde ela se move, resgatando
seu vínculo com a percepção situada no tempo presente e com a ação, atentando às
duas faces que a constituem intrinsecamente, a memória voluntária e a memória
involuntária (a consideração de que os estudos históricos tem se limitado à primeira,
desprezando ou ignorando o involuntário e afetivo inscrito nos atos de memória).
SEIXAS, Jacy Alves de. (UFU) A prática biográfica: as fronteiras não demarcadas
entre memória e história "As duas últimas décadas tem assistido à crescente
revalorização da memória no interior da historiografia % o boom atual das biografias
é, nesse sentido, bastante expressivo. O acúmulo de falas de memória, sua
operacionalização cada vez mais eficaz, o direito e o dever de memória reivindicado
por inúmeros grupos sociais e políticos em escala internacional constituem um
importante e salutar movimento de (re) constituição de subjetividades. Entretanto,
este "frenesi de memória" tem convivido com um movimento inverso, que aponta
para um descaso ou fragilidade teórica realmente instigantes, o que Pierre Vidal Naquet
designou como sendo "uma espécie de vergonha da memória" por parte dos
historiadores que de "alguma maneira esforçam-se para apagá-Ia como tal". Em uma
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palavra, muito se fala e se pratica a "memória" histórica mas pouquíssimo se reflete
sobre ela. O objetivo desta comunicação é traçar os contornos e conteúdos da discussão
historiográfica sobre as relações tecidas entre história e memória e, paralelamente,
buscar refletir criticamente sobre as problemáticas que informam as recentes
apropriações da memória efetuadas pela história, que vem se colocando como senhora
da memória, como produtora de memórias, fenômeno que Pierre Nora designa, desde
1984, pelo conceito de "memória historicizada".
SENRA, Alvaro de Oliveira. (UFF) Por uma escola "Pública Não-Estatal": Igreja
católica e educação escolar. (Brasil, 1985-1994). Esta comunicação aborda a
apropriação do conceito de "público não-estatal" pela Igreja Católica, e sua utilização
na formulação das propostas educacionais deste sujeito político, no Brasil, no período
posterior ao fim do regime militar, em 1985. Tradicional controladora da formação
escolar das elites brasileiras, a Igreja Católica passa a se deparar, contemporaneamente,
com a massificação do ensino público e com o surgimento de um empresariado laico
do setor de educação, ameaçando um espaço que, historicamente, lhe era privilegiado.
Através da formulação do conceito de "público não-estatal", a Igreja busca se diferenciar
do empresariado laico e garantir uma série de privilégios legais, ao mesmo tempo em
que procura preservar seu espaço educacional, reconceituando-o. Os momentos
privilegiados para a defesa das propostas da Igreja, baseadas no conceito de "público
não estatal" foram a Assembléia Nacional Constituinte e as discussões sobre a nova
LDB.
SERPA, Ivan Carlos. Imigrantes italianos no Vale do Itajaí-Mirim. Um dos aspectos
pouco conhecidos sobre a imigração italiana no Vale do Itajaí-Mirim diz respeito às
revoltas dos imigrantes contra as autoridades coloniais da Colônia Itajaí-Brusque.
Ocorridas entre 1875 e 1895, estas revoltas permaneceram nos submundos da
historiogra-fia catarinense, cujo silêncio é agora rompido numa tentativa de revisão
da história da imigração italiana na região. Nesta comunicação pretende-se dar
visibilidade a estes importantes movimentossociais dos imigrantes italianos em Se.
SERRA, Carlos Henrique Aguiar. (UCS) Direito, condição feminina e método
indiciário. A nossa proposta é trabalhar com o método indiciário, enquanto possibilidade
interpretativa, em dois estudos de caso, a saber: análise do Direito no Brasil durante os
anos 1937-1964 e estudo das representações acerca da condição feminina na imprensa
sensacionalista carioca no período 1954-1984. Defendemos que o indiciarismo,
enquanto método, seguindo os passos dados por Marc B1och, Lucien Fevre, Carlo
Ginzburg, Slavoj Zizek, entre outros, torna-se imprescindível para o analista social
pois propicia um enfoque flexível cujo suporte teórico-metodológico caminha na direção
de se tentar flagrar e compreender os vestígios, as pistas, os fragmentos, enfim, os
indícios presentes em qualquer documento, jornal, peça, discurso.
SERRA, Maurício Aguiar. (LSE/UFPR) Desenvolvimento regional: História e
economia. Este trabalho examina as teorias e políticas que deram sustentação aos

724

programas e projetos de desenvolvimento implementados pelos governos militares a
partir de 1964, focando os impactos sociais adversos gerados pelo Programa Grande
Carajás (PGC) e, particularmente, pelo Projeto Carajás. O trabalho demonstra como a
teoria dos pólos de desenvolvimento, elaborada pelo economista francês François
Perroux (e complementada por trabalhos de importantes autores, tais como Schumpeter,
Hirschman, Rostow e Myrdal), moldou tanto a formulação quanto a aplicação das
políticas de desenvolvimento regional. O argumento central é que a teoria forneceu
uma justificativa teórica conveniente, tanto em termos econômicos (crescimento
econômico acelerado) quanto em termos geopolíticos (integração nacional e ocupação
da Amazônia), para o regime militar. Apesar do considerável sucesso obtido, estas
políticas de desenvolvimento foram responsáveis por significantes impactos sociais e
ambientais, que são ilustrados por Parauapebas, uma cidade planejada e construída
pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) com o objetivo de evitar o surgimento de
uma enorme favela no portão de entrada das minas de Carajás. Entretanto, a CVRD
não conseguiu evitar a formação de Rio Verde, um assentamento periférico e contíguo
à Parauapebas.
SERRAZES, Karina Elizabeth. Cidades: A memória da Revolução Constitucionalista
de 32 na cidade paulista de Batatais. O estudo das cidades alimenta-se da valorização
do local enquanto espaço de identidade, no qual as relações sociais estão concreta e
territorialmente localizadas. Considerando que há uma tendência global de minimização
do Estado, o interesse pelos estudos locais volta-se para as especificidades e
principalmente para os atores históricos. Esta comunicação tem por objetivo trabalhar
questões relativas à estudos locais, ou seja, a possibilidade de preservação da memória,
o restabelecimento da identidade e a análise comparativa. A memória da Revolução
Constitucionalista de 32 na cidade paulista de Batatais é um dos trabalhos de estudos
locais que compõem esta comunicação. Este trabalho analisa o processo de constituição
da memória de um dado acontecimento, no caso a Revolução de 32, buscando os
lugares que possibilitam a sua preservação. Considerando as especificidades do conceito
de memória e principalmente de lugares de memória, pretende-se confrontar o noticiário
jornalístico da época com os relatos orais de seus contemporâneos buscando os seus
possíveis guardiões. Assim, por meio de um estudo local pretende-se averiguar as
ocorrências e representações da Revolução Paulista de 32 na cidade paulista de Batatais
comparativamente ao processo histórico do período buscando suas particularidades
ou similitudes.
SEVCENKO, Nicolau. (USP) A capital irradiante: Técnica, ritmos e ritos do Rio.
Conduzimos esta pesquisa através dos textos de diferentes escritores, na tentativa de
compreender tanto as mudanças provocadas pela introdução das novas técnicas e modos
de vida quanto os efeitos da construção dos mitos da modernidade e da cidade moderna
na experiência pessoal de diferentes grupos da sociedade carioca. O percurso se inicia
com Machado de Assis e João do Rio, incorporando progressivamente outros autores,
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fontes e vozes na medida mesma em que o afluxo das experiências identificadas com
a modernidade vai se adensando e intensificando. Machado e João do Rio são vias
privilegiadas para captar a força e as ressonâncias do impacto tecnológico. Cada um
atua como um sensor de registro diferente mas que se completam às maravilhas.
Machado assinala o ímpeto e a velocidade das mudanças, a surpresa dos seus
contemporâneos e as resistências erguidas como meios de defesa contra um fluxo que
a tudo parecia levar de roldão. João do Rio assinala a ampla difusão, os efeitos de
mitificação e os modos de celebração entusiasmados dessas mudanças vertiginosas.
SEVCENKO, Nicolau. (USP) Ilusões do progresso e astúcias da modernidade. Este
trabalho procura acompanhar o fluxo intenso de mudanças, atingindo todos os níveis
da experiência social, que se concentrou de fins do século XIX até cerca de meados do
XX. Estimuladas sobretudo por um novo dinamismo no contexto da economia
internacional, essas mudanças irão afetar desde a ordem e as hierarquias sociais até as
noções de tempo e espaço das pessoas, seus modos de perceber os objetos ao seu
redor, de reagir aos estímulos luminosos, a maneira de organizar suas afeições e de
sentir a proximidade ou o alheamento de outros seres humanos. De fato, nunca em
nenhum período anterior tantas pessoas foram envolvidas de modo tão completo e tão
rápido num processo dramático de transformação de seus hábitos cotidianos, suas
convicções, seus modos de percepção e até seus reflexos instintivos.
SEVERINO, José Roberto. (UNIVALI) A atual emigração de descendentes de
italianos e o problema da identidade: o papel das entidades étnicas. A imigração
italiana e as leituras que se fazem dela, merece especial atenção por parte dos
historiadores. Os atuais fluxos imigratórios de descendentes de italianos no Brasil que
"voltam" para a Itália, muito têm preocupado autoridades governamentais e estudiosos
do fenômeno. E parece que a relação com o passado tem um papel importante nisso levados em conta os problemas econômicos do país de origem, os meios de comunicação
e transporte cada vez mais velozes e eficientes, e a certeza da volta. Ao mesmo tempo,
e ao contrário da situação do pós-guerra, nos anos setenta a Itália, Portugal, Espanha,
são elevados à CEE. Passam a fazer parte do Mercado Europeu. Os imigrantes
redescobrem - os filhos da terceira ou Quarta geração - que ter uma origem pode ser
um capital simbólico importante, uma saída econômica, uma estratégia social
possibilitada pela segunda cidadania. A busca de dupla cidadania e a emigração para
a Itália tem sido uma constante. Entidades de caráter étnico - como os círculos, na
verdade organizações, que congregam descendentes, etc - procuram reatar laços com
os países de "origem", numa busca constante das "identidades perdidas". É sobre este
fenômeno que proponho uma discussão.
SEVERINO, José Roberto. (UNIVALI) Santa Catarina no plural. A complexidade
do mosaico sociocultural em Santa Catarina e as leituras que se fazem dele vêm
merecendo especial atenção dos intelectuais e dos historiadores locais nos últimos
anos pelas múltiplas implicações que contém. Os atuais fluxos migratórios de
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descendentes de imigrantes europeus (alemães, italianos, poloneses) e seu valorizado
capital simbólico, o surgimento de núcleos e associações promovidas por descendentes
de africanos, a exaltação dos açorianos e de suas tradições vinculadas ao mar, tudo isto
em seu conjunto parece motivar autoridades governamentais, campanhas publicitárias,
empreendimentos turísticos, e estudiosos em geral, para estabelecer vínculos preci~os
e supostamente preservados com um passado que é preciso enaltecer a todo instante.
A busca da dupla cidadania e a emigração, os centros culturais, as entidades incumbidas
de zelar pela manutenção de características étnicas, revelam uma intensa busca para
reatar vínculos com os países ou regiões de "origem", para assegurar aquilo que seriam
as "identidades autênticas". Diante disto, pretende-se aqui uma reflexão sobre este
fenômeno, ou seja, acerca de como operacionaliza-se a busca das origens que
fundamentam as identidades negra, germânica, italiana, açoriana, e tantas outras, num
Estado que denota grande dificuldade em definir-se culturalmente de maneira menos
diversificada e heterogênea.
SGARBI, Antonio Donizetti. (PUC) Escolanovismo Católico construído na CCBE,
divulgado pela Revista Brasileira de Pedagogia. Em 1933, depois da cisão com os
"profissionais da educação" da Associação Brasileira de Educação (ABE), os
educadores católicos fundaram a Confederação Católica Brasileira de Educação
(CCBE), que tinha como objetivo a luta pelo ensino religioso nas escolas e a defesa
das "idéias avançadas" e "progressistas" do mundo moderno, mas lendo-as à luz dos
ensinamentos da Igreja Católica, especificamente da encíclica Divini Illius Magistri.
Essas idéias eram veiculadas pela Revista Brasileira de Pedagogia. Quem liderou esse
processo foi o católico-liberal Everardo Backheuser, fundador e primeiro presidente
da CCBE. Foi um processo cheio de conflitos, como se pode observar ao longo da
leitura da Revista Brasileira de Pedagogia, a qual, apesar das dificuldades, manteve
sua postura inicial até 1938, quando deixou de circular. A Revista divulgou a Escola
Nova nos aspectos pedagógicos, filosóficos, políticos e psicológicos, abrindo um diálogo
com a cultura moderna no campo educacional, o que resultou num movimento novo,
original e independente, denominado Escolanovismo Católico.
SGARBI, Antonio Donizetti. (PUC/SP) Estratégias de conformação da Biblioteca
Católica do Centro D. Vital (1922-1928). Dentro de um amplo projeto que pretende
desenvolver "as estratégias de conformação de uma 'Biblioteca Pedagógica Católica'
destinada aos professores/as das Escolas Normais (1927-1945) estão sendo estudadas
as estratégias editoriais da Igreja Católica em seus diversos níveis: Santa Sé, Bispos do
Brasil, editoras ligadas às Congregações e iniciativas de leigos. Percorrendo este
itinerário, naquilo que diz respeito a atuação dos leigos, não podemos deixar de nos
deter sobre as iniciativas de um grupo de católicos, que sob a liderança de Jackson de
Figueiredo fundaram, no início da década de 20, a Revista "A Ordem" e o "Centro D.
Vital". Esse Centro tinha como objetivo a "defesa dos interesses da Religião Católica ...
propagando e defendendo as suas doutrinas por meio do livro e da imprensa" Editar
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uma "coleção de livros de todos os gêneros, julgados úteis à religião e ao Brasil,"
constituiu uma de suas principais estratégias. Jackson Figueiredo, homem posicionado,
utiliza todos estes instrumentos para defender suas idéias nacionalistas e lutar contra a
democracia liberal, o indiferentismo religioso e o tenentismo. Em 1928 morre Jackson
o principal idealizador e construtor desta estratégia de conformação de uma Biblioteca
Católica, obra que alcançará o seu auge sob a liderança de Alceu Amoroso Lima.
SHIZUNO, Elena Camargo. (UFPR) Conflito e construção de identidade japonesa
no Paraná. É nossa intenção nesta comunicação, baseada em pesquisa recentemente
iniciada, apresentar algumas formulações preliminares a propósito da construção e
manipulação da identidade de imigrantes japoneses e seus descendentes no Paraná,
especificamente na cidade de Curitiba, nas décadas de 30 e 40. Partindo de fontes
jornalísticas e oficiais, tais como relatórios governamentais e policiais, além de textos
"científicos", buscaremos estabelecer como se deu a construção da identidade nipônica
nesta região. A escolha deste período leva em consideração as intensas discussões
travadas durante a Constitúição de 34 a propósito da imigração no interior do projeto
eugenista então em curso, bem como existência de grandes transformações internas ao
grupo de imigrantes japoneses no contexto da II Guerra Mundial.
SIEBERT, Itamar. (UDESC e UNIVALI) Família: o discurso normatizador da
imprensa em meados do século XIX. Na década de 1850, dois polos fundamentais
mantinham em tensão o jornalismo catarinense e o ambiente a ele referido: a polêmica
política e o processo civilizador. Eminentemente político partidários, situados em
campos opostos na arena pública, os jornais comumgavam o mesmo ideal redentor:
fomentar o processo ci vilizador na província. No âmbito da sociabilidade, a instituicão
familiar merecia atenção especial. Em seu fragmentado discurso revela-se uma metódica
necessidade de definir e individualizar as praticas austeras do bom pai", a "ternura
ilustrada da mãe", a conduta cívica dos varões; o pudor, o recato e beleza das jovens.
Embora sejam os homens - amparo da familia - seus grandes interlocutores, eram as
mulheres que mereciam a maior parcela do investimento normatizador da imprensa.
Base da honra familiar e objeto de desejo a posicão da mulher era dúbia e sujeita a
inúmeras polêmicas por parte dos cronistas. Vista enquanto mais belo objeto da criação,
para ela a vaidade era um vício; princípio de toda sociedade humana, para ela o mundo
público era uma ameaça a honra; segundo criador do homem; nela se abrigavam os
ilícitos desejos, assopro para o diabo.
SIEBERT, Itamar. (UDESC e UNIVALI) Os cronistas dos primeiros jornais
desterrenses e seu ideal civilizador. Após a epidemia de cólera de 1856, a Capital de
Santa Catarina assistiu a uma acirrada campanha política para a única vaga que a
Província dispunha na Câmara Temporária do Império. O fim da epidemia revigorou o
universo dos salões e duas Sociedades de Bailes disputavam a concorrência das boas
famílias. As brigas de galo animavam as chácaras da praia de fora. As festividades das
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Padroeiras moti vavam bucólicos passeios a cavalo. Os caixeiros das lojas reivindicavam
o descanso dominical. Um curioso julgamento tentou por fim às inúmeras fraudes que
se cometiam na criação de expostos. Um vigoroso aumento do custo de vida ia tomando
a carne e o peixe proibitivos para a maioria e, graças a um saltimbanco espanhol, um
pré-moderno Gabinete Óptico se instalou na rua da Pedreira. Registando as ínfimas
peculiaridades da vida da cidade, os cronistas de nossos primeiros jornais deram
visibilidade a complexas redes de relacionamentos sociais. Ao reconstruí-los pode-se
perceber a instalação de uma nascente e contraditória ordem burguesa numa região
arcaica de fronteira. Retomando as teses de Norbert Elias esta comunicação propõe
uma análise destas anônimas crônicas enquanto instrumento de persuasão de um
liberalismo oitocentista ainda vinculado com um universo de expressões e raciocínios
paternalistas. As crônicas e folhetins jornalísticos seriam o sucedâneo burguês aos
livros de cortesia do passado absolutista.
SIEWERT, Anelore. Presença da comunidade Menonita na colonização do município
de Witmarsllln. A colonização de áreas de terras devolutas - originalmente de domínio
indígena - no Estado de Santa Catarina se deu por interesses. Isto é, os imigrantes não
vieram por acaso, mas influenciados por autoridades políticas e agentes de colonização.
Os menonitas foram encaminhados pela Sociedade Colonizadora Hanseática, no ano
de 1930, para ocupar a região íngreme do vale do rio Krauel, atual Município de
Witmarsum. Inicialmente, a manutenção das famílias foi assegurada, por um período
de um ano, pela Cruz Vermelha Germânica e por instituições menonitas. Isto contribuiu
para que o grupo alcançasse uma relati va prosperidade material, apesar das dificuldades
econômicas e geográficas da colônia. O desejo de voltar a cultivar terras planas empregando máquinas no lugar de enxadas, picaretas e machados - e de plantar
novamente o trigo, cultivado pelos antepassados na Ucrânia, levou praticamente todo
o grupo a emigrar para o Estado do Paraná. Apesar disto, esta comunidade menonita
participou ativamente no processo de colonização do município de Witmarsum. Esta
comunicação visa expor parte dos resultados de nossa pesquisa. As fontes consultadas
foram as publicações da próprias comunidades menonitas e os acervos do Arquivo
Público do Estado de Santa Catarina e do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva.
Utilizamos também as técnicas da História Oral.
SIGOLO, Renata Palandri. (UFSC) A medicina do futuro: o papel da História nas
concepções homeopáticas no início do século xx. A trajetória da medicina homeopática
ao longo do tempo é marcada pelos vários caminhos que traça, em busca de legitimidade
científica e social. No Brasil do início do século XX, os adeptos do pensamento de
Hahnemann , criador desta corrente médica, ansiavam por romper com a representação
mística com a qual haviam se identificado, durante o período de introdução da doutrina,
no século anterior. Assim, ocorre uma aproximação do discurso homeopático com o
Positivismo de Auguste Comte, cujas idéias também impregnavam a sociedade brasileira
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do período. Várias categorias da filosofia comteana foram utilizadas pelos médicos,
na tentativa de embasar a teoria que defendiam: dentre elas, a idéia de História, que,
entre outras coisas, prometia a vitória da homeopatia sobre sua rival, a medicina oficial
alopática.
SILVA FILHO, Osmar Luiz da. (UFPB, Campus Ve Doutorando - UFPE) Olhares
sobre a cidade: João Pessoa no início dos anos 20. A cidade é como um texto: ela
pode ser lida! Em seus fragmentos e em seus territórios, estão retidas uma diversidade
de linguagens. Seus traços materiais e sua paisagem de símbolos se constituem como
objetos, perpassados por vários fluxos, os quais o historiador deve anunciar. Entendendo
a cidade como um texto de cultura, nossa pesquisa busca compreender como as cidades
de João Pessoa e Cajazeiras incorporaram concepções específicas do moderno tornandose receptivas a formas globais e específicas introduzidas através de emblemas: textos
literários, quadros de arte, cinematógrafos, automóveis, moda, idéias, modos-de-vida,
podendo ser vistos como modernismos em momentos-chave da história, como a década
de 20. Entendendo a cultura como uma mediação, uma relação, uma relação social,
abordamos a cidade como um campo de possibilidades - o que norteia nosso marco
teórico - reunindo para discussão os olhares de governantes, intelectuais e artistas na
leitura do moderno. O passado desses centros urbanos nos gera um conforto, qual seja,
o de trazer sentidos postos que essas referências podem nos revelar em momentos
históricos específicos.
SILVA FILHO, Osmar Luiz da. A projeção dos sentidos: formulação e dissonâncias
do Projeto Moderno em João Pessoa. Esta pesquisa objetiva compreender as cidades
de João Pessoa e Cajazeiras nas décadas iniciais deste século, como um lugar de relações
entre a cultura e a sociedade, onde os atores sociais, expostos ao vórtice modernizador,
e, no segundo caso, à recepção de algumas formas modernas, problematizam a cidade
a partir da introjeção e resignificação de elementos culturais, provocando embates
com a realidade instituída. O fenômeno da modernização, impulsionado pelo ritmo de
velocidade e das grandes transformações materiais e simbólicas, provoca o
deslocamento da noção de espaço e tempo, pela inserção de uma nova plástica para as
cidades, introduzindo mitos (bem-estar social, progresso ... ), instaurando novos
emblemas (modernismos), bem como disseminando novos sentidos - os sentidos que
se emprestam ao projeto moderno - gerando no espaço da cidade, uma questão urbana,
pela problematização dos temas que estão sendo gerados em seu tempo histórico.
SILVA Jr, Adhemar Lourenço da. (UFPEL) Cooperativas urbanas no Segundo
Império (Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 1872). Em 1883, um inventário das
associações de providência no Brasil elencava poucas cooperativas. O trabalho compara
os estatutos - aprovados em 1872 - de três cooperativas de construção civil nas cidades
de Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro, de forma a verificar qual a idéia de
cooperativismo que então existia. Enquanto a primeira tem claramente um caráter
cooperativista, as duas últimas são sociedades empresariais, no máximo com alguns
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arroubos humanitários. Sugiro que isso permita explicar o receio que, posteriormente,
o movimento operário terá para com propostas cooperativistas.
SILVA JUNIOR, Adhemar Lourenço da. Objetivos de mutuais étnicas e classistas
no /I Império. Ainda há pouco estudo sobre as entidades de socorro mútuo no Brasil,
seja porque a atenção a esse tipo de fenômeno foi subsumido à idéia de missão histórica
da classe operária, seja porque a atenção a algumas entidades ficou subordinada à
idéia de ser pouco mais do que uma expressão organizada de etnias, sobretudo as
imigradas. Dessa forma, poucos estudos tomam o fenômeno de constituição de
sociedades de socorro mútuo como algo que pode ocorrer tanto orientado para os
trabalhadores, quanto orientado para etnias. Este trabalho pretende comparar os
objetivos explícitos por estatutos de mutuais étnicas e classistas, de forma a verificar
se a confiança nos "colegas" ou nos "conterrâneos" é orientada, por um lado, pela
obtenção do mesmo tipo de benefício e, por outro lado, pela adesão ao mesmo tipo de
valor.
SILVA Jr, Agenor Soares e. A indústria sobralense e a disciplinarização do trabalho
urbano (19/0-1930). Este trabalho pretende discutir a questão da disciplinarização do
trabalho urbano e do espaço social ocupado pelo trabalhador no período de 1910 a
1930 em Sobral. Cidade no Estado do Ceará, num período em que esteve enquadrada
na política governamental para o abastecimento do mercado externo, em que o governo
incentivou a cultura do algodão cearense, incluindo entre seus projetos, na década de
10 deste século, as Usinas de Beneficiamento do algodão, arroz e a fábrica CIDAO.
Projeto disseminado para o Nordeste que pretendia realizar o benefiaciamento dos
subprodutos e o estabelecimento de estações experimentais de cultura do algodoeiro,
oleogenosas e cereais. Caberia ao Ceará a instalação de duas usinas uma em Sobral e
outra em Iguatu. Nesse momento em que outra relação de trabalho modifica hábitos e
vivências da população trabalhadora, havendo a construção de um ideal social acerca
do trabalho. Nesse sentido a pesquisa questiona que modelo social seria este e de que
forma foi construído em Sobral. Como era visto o trabalhador que não se adequava a
indústria? Como se processava essa mudança do campo para fábrica? Que espaços
eram considerados saudáveis para esse grupo social? Quem estabelecia a ordem e
quem eram os atingidos nessa disciplinarização?
SILVA, Adriane Costa da. As imagens do índio nos livros escolares: relações entre
historiografia e produção didática. As visões sobre a humanidade exótica d'além mar,
reveladas com a conquista do continente americano, desempenharam papel importante
na formação da consciência histórica moderna, elaborada a partir da oposição entre
Europa e América. A figura do indígena é um dos símbolos da nacionalidade brasileira.
Através da sua imagem é naturalizada a relação do povo com seu território. Desde o
seu surgimento nas primeiras décadas do século XIX até os dias de hoje, a disciplina
escolar de História tem influenciado fortemente a consolidação das imagens das
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populações indígenas. É durante o período escolar que a maioria das pessoas tem
acesso a conhecimentos sobre estes povos. Nessa fase, os livros didáticos são fontes
importantes para a formação das imagens sobre o índio e da identidade nacional. Os
autores que analisam a temática indígena nos livros didáticos explicam a recorrência
dos esteriótipos em razão da defasagem entre as pesquisas no campo das Ciências
Humanas e a produção didática. Partindo das reflexões de Bittencourt preocupamonos em identificar os diferentes aspectos que envolvem as relações entre o conhecimento
histórico e o saber histórico escolar.
SILVA, Alberto Moby Ribeiro da. A breve e profícua vida do compositor popular
lulinho da Adelaide. A breve e triste história de Julinho da Adelaide já é bastante
conhecida. Em 1974, duas canções desse até então desconhecido compositor popular
carioca são sucesso de público e crítica na voz do já consagrado Chico Buarque: Jorge
Maravilha e Acorda, Amor, em parceria com seu irmão Leonel Paiva. A curiosidade
dos amantes da música e da imprensa especializada logo se aguça: de onde teria surgido
aquele alegre, sagaz e talentoso compositor? Havia mais pérolas a serem garimpadas
de sua instigante lavra? A curiosidade do público não se faria esperar por muito tempo.
Em setembro daquele mesmo ano Julinho daria uma entrevista ao teatrólogo Mário
Prata e ao jornalista Me1chíades Cunha Jr., do jornal Última Hora. Além de contar
detalhes de sua vida pessoal, de filho de uma favelada, Adelaide de Oliveira Kunz,
com um alemão, Julinho, entre outras coisas, tecia considerações sobre o sucesso de
suas músicas e sobre seus problemas com a censura, afirmando, a certa altura: "O
sujeito que trabalha lá [na Censura Federal], o trabalho dele é censurar música. Então,
eu respeito muito o trabalho do cara ( ... ) Eu também, meu trabalho é esse, é fazer
samba (... ) O dia que eu faço dez eu tÔ ... eu vou dormir em paz com a minha consciência."
Julinho da Adelaide, como Quincas Berro d' Água, de Jorge Amado, morreria duas
vezes.
SILVA, Ana Cristina Teodoro da. Fotografia jornalística, gestus e história. A
fotografia colabora para conformar aparência e identidade. Formato, tamanho, pose,
lugar dos elementos, roupas e acessórios ... componentes de um código que, coloco
como hipótese, pode nos trazer a forma do casamento efetuado entre presente, passado
e um meio de comunicação especialmente poderoso: a imprensa. Penso sobre o que
significa vivermos em uma época em que a história está presente, por exemplo, nas
reelaborações simbólicas da arte e, de uma outra forma, nas representações simbólicas
da imprensa; apesar disso, o conhecimento histórico está em crise. Viveríamos também
uma crise de linguagens e de formas de conhecimento? O gestus (entendido como
conjunto gestual pleno de significados) é considerado expressão da alma, bem como
pode conformá-Ia a condutas morais. É visto como a-histórico e, por vezes, pertencentes
à anátomo-fisiologia humana. O sucesso simbólico de identidades forjadas está
condicionado a esse desenraizamento. Normas e valores naturalizam-se nos discursos
e instituições, negando o tempo. Alguns são quase imemoriais, permanecendo em
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uma longuíssima duração. Como tornou-se possível tal codificação? De que maneira a
imprensa dá sua contribuição? Historicizar trai o objetivo dessas cristalizações, pois
relativiza-as, situando-as em sua condição humana.
SILVA, André Luiz Reis da. (Mestrando em HistóriaJUFRGS) A segurança e o
desenvolvimento articulando a política externa do governo Castelo Branco (19641967). Este trabalho busca identificar os postulados de atuação do Brasil no contexto
internacional durante o governo Castelo Branco (1964-1967), a partir do binômio
segurança e desenvolvimento. Defende a hipótese de que a segurança não subordinou
o desenvolvimento nesse período - como as interpretações correntes costumam sugerir
- mas sim que a segurança articulou-se com uma nova opção de desenvolvimento: o
desenvolvimentismo associado ao capital internacional. Dentro dessa perspectiva, este
trabalho discute e matiza os princípios fundamentais da política externa do Governo
Castelo Branco, sua articulação com o binômio segurança e desenvolvimento e as
principais atuações internacionais.
SILVA, Angélica Aparecida. (UNICAMP) História oral: caminhos e descaminhos.
Neste trabalho, procuramos analisar como a historiografia vem construindo seu discurso,
endossando e/ou refutando o método da História Oral. Portadora de muitas inovações,
mas também apresentando muitos problemas, vem despertando fascínio e medo. Há
muitas controvérsias em torno do assunto que vem sendo tratado de forma diferenciada
por cientistas sociais e humanos. A História Oral não representa necessariamente um
instrumento de mudança, dependendo da forma como é utilizada. Mas pode ser um
meio de transformar o conteúdo e a finalidade da história e proporcionar o
descobrimento de novos campos de investigação. No entanto, devemos estar atentos
para não apresentá-la como um fenômeno novo capaz de solucionar todos os problemas
das abordagens contemporâneas. A História Oral seria uma fonte documental a mais e
que por isso deve estar sujeita aos mesmos cuidados dos outros materiais de pesquisa.
O historiador deve enfrentar o testemunho direto não com uma fé cega, nem com um
ceticismo arrogante, mas compreendendo os processos por meio dos quais todos nós
percebemos e recordamos o mundo a nossa volta e o nosso papel dentro dele.
SILVA, Angélica Aparecida. (UNICAMP) O entrechoque cultural: o advento do
protestantismo no Brasil. Em meados do século XIX o Brasil já estava passando por
profundas mudanças na direção do crescimento e da modernidade. Com isso, novos
grupamentos sociais foram surgindo no combate à sociedade tradicional. Podemos
destacar as lojas maçônicas, os clubes liberais, o espiritismo e as sociedades protestantes.
O protestantismo ia de encontro com as novas aspirações de ordem social, valorizando
o homem e o progresso. A partir desse instante tem início um processo massificador
na tentativa de trazer imigrantes europeus e anglo-saxões como forma de importar o
crescimento e a tão sonhada "modernidade". A imigração em massa resolveria uma
série de problemas: educação mais pragmática, mão-de-obra qualificada,
desenvolvimento econômico e político para contrabalançar a influência da Igreja e a
questão racial. A elite acabou recebendo a influência do pragmatismo protestante, mas
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não a religião, ao passo que a evangelização ficou restrita às classes mais inferiores. A
Igreja, no decorrer desse imenso processo, que buscava minar suas bases e separá-la
definitivamente do Estado, reagiu bruscamente a essas mudanças. O conflito que se
estabeleceu entre Igreja, Estado e sociedade teria favorecido o advento do protestantismo
devido à sua proposta liberal e modernizante.
SILVA, Angélica Aparecida. (UNICAMP) O espiritismo e o advento da modernidade
no Brasil. No decorrer do século XIX, a ciência, a razão e o materialismo consolidaramse como os únicos agentes capazes de conduzir e orientar o pensamento e a ação
humanas. Em conseqüência, instalou-se um crise religiosa. A doutrina espírita, surgindo
no seio desses conflitos como forma de reagir ao avanço do materialismo, consegue
ganhar impulso, pois os seus preceitos estariam permeados pelo ideário vigente no
século XIX, ao incentivar o estudo, o livre-pensamento, o anti-clericalismo e o antiinstitucionalismo, promovendo os ideais de racionalidade, liberdade, progresso e ordem.
Havia uma marcada simbiose entre os espíritas e movimentos políticos e sociais que se
formaram à época, como abolicionismo, republicanismo, emancipação de vários
municípios, rádio, jornais e maçonaria, que ajudavam-se mutuamente. O espiritismo
teria sido um dos agentes de propagação e consolidação dos novos anseios de
modernidade, progresso, ordem, liberdade de pensar e agir, típicos do período em
estudo. Dessa forma, teria contribuído para o surgimento da sociedade moderna, por
congregar em seu corpo doutrinário os ideais ora vigentes. Tal participação se daria
através de suas práticas e instituições que obtiveram uma larga difusão social e cultural
entre os diversos setores da sociedade. O movimento espírita acabaria por constituir
um novo espaço de sociabilidade, de expressões culturais, religiosas e de circulação
de novas idéias.
SILVA, Angelo José da. (UFPR) A formação do militante operário: Anarquistas e
comunistas na República Velha. O presente trabalho pretende dar continuidade a minha
Dissertação de Mestrado, onde trabalhei com as interpretações de Comunistas e
Trotskistas sobre a Revolução de 1930. Aqui, estarei desenvolvendo como tese de
doutorado um estudo sobre a formação do militante operário na assim chamada
República Velha. Defini como recorte geográfico o estado de São Paulo e
secundariamente o do Rio de Janeiro. O local privilegiado para a pesquisa será o Arquivo
Edgard Leuenroth, da Unicamp. Pretendo identificar de maneira sistemática os
instrumentos utilizados tanto por Anarquistas quanto por Comunistas, presentes em
suas publicações, em livros de memórias e correspondência entre militantes, para
construir o perfil do militante operário. Assim, estarei buscando reconstruir, a partir
das mais recentes abordagens historiográficas, levando em conta as diferentes
nacionalidades daqueles militantes, o ser anarquista e o ser comunista.
SILVA, Antonio Marcelo Jackson F. Da. (IUPERJ) Direito político e direito
administrativo na obra de Visconde De Uruguay. Os debates que se apresentaram ao
longo do século XIX referentes ao papel que deveria ser exercido pelo Estado orbitaram
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- e, de certa maneira, até os nossos dias, orbitam - a dicotomia centralização/
descentralização. Neste sentido, a obra do Visconde de Uruguay destoa do cenário por
apresentar de forma lúcida a idéia de que a presença do Estado não determina uma
influência tanto política quanto econômica do governo por sobre a nação. Ao contrário,
para um país de contrastes regionais e locais tão marcantes como era - e ainda é - o
Brasil, o Estado, organizado coerentemente, fornece as garantias necessárias para os
direitos individuais, permitindo, com isso, seu desenvolvimento mais amplo. Ensaio
Sobre o Direito Administrativo, livro originalmente lançado em 1862, torna-se assim
e, antes de mais nada, um texto político e assustadoramente atual, quando lembramos
que nos dias de hoje o Estado se faz cada vez mais ausente dos diversos setores da
sociedade. Uruguay, caricaturando o país, dizia que o Estado brasileiro possuía a
cabeça grande e os braços curtos, como forma de demonstrar a pouca extensão e impacto
dos atos de governo. Ao que parece, talvez por acharmos que o passado é uma terra
estranha cujas lições de nada nos valem, abrimos trilhas em locais anteriormente
mapeados e transformamos a cabeça do Estado cada vez mais proporcional aos seus
braços.
SILVA, Antonio Marcelo Jackson F. Da. (IUPERJ) Eleições e cultura política no
império. Ora entendido como sendo o conjunto de princípios para uma regulamentação
eleitoral ampla que abarcava o direito de voto, a representação das minorias e eleições
sem influência de qualquer parte, ora como a verticalização do eleitorado, o sistema
eleitoral do Império é uma interessante fonte para a análise da cultura política do período.
Mais do que uma série de normas referentes ao Legislativo, ele oferece um panorama
do jogo de forças travado no mundo político, que pode ser compreendido tanto como
o resultado destas mesmas forças em ação, quanto como elemento detonador de novos
interesses dentro da sociedade brasileira.
SILVA, Ari de Abreu. (UFF) Etlzos religioso e moralidade pública em processos
jurídico-políticos de administração de conflitos: o impeachment presidencial Objetivase, numa perspecti va comparada, analisar dimensões religiosas e morais na
administração de conflitos políticos, envolvendo autoridades governamentais, a partir
de casos de impedimento presidencial, principalmente dos EUA e Brasil. Pretende-se
discutir o impacto da racionalização do direito, ou sua secularização, oriunda de
tradições religiosas distintas - notadamente puritana ou católica - sobre os processos
jurídico-políticos contemporâneos de administração de conflitos políticos. O enfoque
faz uso de modelos analíticos da ciência política, da antropologia jurídica, da sociologia
das religiões e da história.
SILVA, Benedita Luiza da. A Era Cassoulet e a prostituição em Ribeirão Preto ( 18841930). Nos~o trabalho pretende analisar as atividades noturnas ribeiropretanas no final
do século XIX e início do século XX como o enfoque especial para as zonas de
meretrício. Inicia com a chegada de um jovem francês em 1884, François Cassoulet,
que constrói na cidade o primeiro cassino, que funcionou na verdade como um cabaré,
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para o qual contratava mulheres de vários lugares: polacas, argentinas, espanholas,
brasileiras de várias regiões, mas todas passavam-se por francesas. Nesse período,
Ribeirão Preto vi via sua fase áurea, chegando a ser conhecida como "Eldorado Paulista",
graças a sua fama de ser a maior região do café do mundo, e a cidade mais rica do
Brasil. A crise de 29 atingiu diretamente os grandes 'coronéis' do café, cujas fortunas
movimentavam a vida noturna da cidade, caracterizada pelo grande número de cassinos,
cabarés, bares noturnos e teatros. Nossa preocupação é buscar compreender essas
relações entre as atividades noturnas ribeiropretanas e os problemas do período estudado.
SILVA, Benedita Luiza da. Missionárias do Sexo: Prostituição e Processo Civilizador
em uma cidade do interior paulista na República Velha. No inicio da República, os
lucros gerados pela produção cafeeira trouxe consigo, a urbanização, modernizando a
sociedade, implantando costumes que formaram novos modelos de comportamento,
criando um clima de deslumbramento nesta sociedade enriquecida com o
desenvolvimento urbano. O objetivo desse trabalho, é a reflexão sobre essa sociedade,
especialmente a prostituição - agente de modernização - que passou a ser vista como
problema social, resultante da urbanização. Abordando a expansão da cidade associada
ao aumento do número de hotéis, cafés, teatros, bordéis e passeios públicos, mudando
as normas de comportamento e as relações entre os sexos. Nesse momento, a figura da
prostituta é redefinida, aparecendo como parâmentro de limite para o comportamento
feminino no espaço urbano, caracterizando-se como marginal dentro da estrutura social.
Essa pesquisa, em projeção, pretende mostrar como Ribeirão Preto, uma cidade do
interior do Estado de São Paulo, reagiu frente a essas transformações sociais, no qual
fora reservada às prostitutas. Palavras-chaves: Modernidade; comportamento; cultura;
prostituição; Ribeirão Preto.
SILVA, Carla Luciana. A "Onda Vermelha" que não respeitava fronteiras: um estudo
sobre o anticomunismo brasileiro no limiar da década de 1930. Nos primeiros anos da
década de 1930 existiram "campanhas anticomunistas", de nível nacional, disseminadas
cotidianamente através da imprensa, e também do mercado editorial, que publicava
grande número de títulos que constituíam a chamada "onda vermelha", que é o objeto
da pesquisa. Com as campanhas era possível articular um "inimigo comum" a ser
combatido, que era o comunismo. A idéia desse inimigo servia para que fossem
secundarizados os projetos políticos em implantação. Além disso, tivemos que nos
deslocar da preocupação sobre a força política das organizações comunistas do período,
pois o referencial dos anticomunistas para seu inimigo não era um ou outro partido. Os
"inimigos" não eram apenas os militantes, ao mesmo tempo em que as técnicas de
"infiltração" do comunismo seriam tão eficientes que todos eram suas vítimas, mesmo
sem perceber. Ressalta-se que a inexistência de uma "revolução", ou mesmo de um
"levante" como o de 1935 não era necessário para a disseminação das práticas
anticomunistas. Foi essencial para que se acreditasse em "perigo" em 1935 o fato de
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que já estavam consolidados diferentes imaginários anticomunistas na sociedade
brasileira, que não surgiram em 1931, ano em que constatamos as "campanhas
anticomunistas para salvaguardar o país da ameaça externa/interna". As principais
construções discursivas desses imaginários giravam em torno da "ilusão comunista"
expressa na incapacidade de resolução dos problemas sociais.
SILVA, Carla Luciana. Reflexões sobre história oral e história política a partir da
constituição do Programa de História Oral do CD-AIBIPRP A partir da experiência
da constituição do Programa de História Oral do Centro de Documentação sobre a
Ação Integralista Brasileira e o Partido de Representação Popular propomos fazer
uma reflexão sobre as especificidades da utilização do método de história oral no
estudo da história política. Além disso, a história oral nos permite emiquecer a discussão
historiográfica sobre a "nova história política". Para tanto, são especialmente
importantes as concepções de: história de vida, método utilizado para além de
reconstituição de dados biográficos; a construção da versão pelo próprio depoente, o
que permite perceber diferentes apropriações dos fatos políticos; os imaginários sociais,
que podem ser pensados como determinantes da ação política; e por fim, a inexistência
de uma dicotomia entre o político, o social e o econômico, o que nos leva a concluir
que os processos históricos devem ser entendidos como uma inter-relação entre esses
fatores, onde o peso de cada um deles é sempre variável. Esses elementos estão no
cerne das discussões sobre a história política e ganham novas possibilidades de
interpretação a partir da história oral.
SILVA, Claudia Neves da. Igreja Católica e poder público municipal na prática da
assistência social em Londrina 1964-1988. A prática da assistência social desenvolvida
pelos membros da igreja católica, mais especificamente aqueles pertencentes a
Sociedade de São Vicente de Paulo, junto aos setores mais pobres da cidade de Londrina,
desvelou uma realidade ausente de uma política social pública voltada para esta área,
levando os católicos que se dedicavam a esta atividade, a mobilizarem a comunidade
em busca de recursos para distribuição as famílias carentes, o que reforçava ainda
mais a omissão da Prefeitura na área da assistência social. O que se observou ao longo
do período de 1964 a 1988, a partir da leitura do orçamento da Prefeitura, foi uma
transferência do governo municipal para as entidades sociais filantrópicas o atendimento
as necessidades mínimas da população carente. E, não obstante o reconhecimento da
assistência social enquanto um direito, garantido pela Constituição de 1988 (Art. 203),
esta omissão ainda se faz presente, reforçando a hegemonia da filantropia no trato da
assistência.
SILVA, Claudionir Borges da. A ecollluseologia e a educação patrimonial. A
ecomuseologia considera o patrimônio cultural como elemento integrante do meio
ambiente. O meio ambiente é entendido como a integração dos elementos naturais e
sociais das comunidades, os quais devem ser igualemente preservados. A educação
patrimonial apresenta-se como uma metodologia fundamental para a ecomuseologia
na medida em que procura sensibilizar a participação ativa das populações no resgate
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e preservação patrimonial como elemento necessário à construção de identidade,
cidadania e sujeitos históricos. É nesse sentido que a ecomuseologia difere da
museologia tradicional por considerar o patrimônio cultural como propriedade coletiva
no qual as comunidades cumprem um papel fundamental, seja na execução de tarefas,
seja na construção de uma consciência de preservação da memória social.
SILVA, Cristiane dos Santos. Fronteiras culturais na Vila Real do Senhor Bom Jesus
do Cuiabá (1727-1808). O presente trabalho resulta de monografia de especialização,
tratando da sociedade e cultura na Capitania de Mato Grosso, em particular na Vila
Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. O intuito do trabalho foi perceber as atitudes
populares, frente aos aspectos ritualizados da ação dos grupos subordinados em
ambientes urbanos, enquanto expressão cultural, assumindo o papel decisivo da cultura
como força motivadora de transformação histórica. A formação de uma sociedade
mestiça na referida Vila Real, modificou o ambiente urbano pois partilhou o poder
político-cultural com as autoridad,es locais; sobrevivendo através de vínculos formados
com as irmandades e com o seu desenvolvimento no universo das artes (músicos,
artistas, etc.), produzindo peças teatrais e criando um mundo cultural diverso e rico.
SILVA, Dalva Maria de Oliveira. (UEMG / PUC-SP) Riqueza e pobreza. práticas
culturais na região do Vale Do Jequitinhonha-MG. O Vale do Jequitinhonha localizase no nordeste de Minas Gerais e se tornou conhecido em todo o país por sua tão
propagada miséria e também pelas riquezas minerais exploradas por grandes
mineradoras. Foi inserido na região da Sudene devido aos longos períodos de seca que
costumam castigar aquela região. A partir da década de 70 a região também ficou
conhecida pela riqueza do artesanato produzido por pessoas simples na luta pela
sobrevivência e que chamou a atenção de instituições que passaram a divulgá-los.
Além do artesanato a região tem também se destacado pela música e pelo teatro que
procuram expressar a realidade vivida por seu povo. O objetivo da comunicação é
apresentar algumas reflexões, originadas de pesquisa para tese de doutoramento em
andamento, que aborda a contradição entre a riqueza e a pobreza presentes naquela
região, a partir da experiência das pessoas que as vivenciam. Experiências peculiares
considerando-se que essas pessoas estão inseridas numa sociedade que tem parâmetros
bastante diferentes daqueles que norteiam as "modernas" sociedades capitalistas.
SILVA, Dinair Andrade da. Domingo Sarmiento e a construção da Hispano-américa:
a/ronteira da modernidade. O objetivo deste trabalho é propor uma análise histórica
que favoreça a compreensão da construção da modernidade da Hispano-América em
Domingo Faustino Sarmiento. A construção sarmientina evidencia as reivindicações
da participação hispano-americana nas conquistas materiais e espirituais do século
XIX. Nosso estudo realizou-se a partir da produção intelectual de Domingo S;..rmiento,
autor que mergulhou, teórica e empiricamente, na realidade hispano-americana, e, ao
mesmo tempo, compartilhou com outros autores a diversidade de interesses, o cultivo
da arte literária e da retórica além de se deixar atrair pela polêmica jornalística e pela

738

prática política. Depreendemos, ao término da pesquisa, que a construção da
modernidade hispano-americana em Sarmiento perpassou uma tendência do
pensamento de então, que indicava para a Hispano-América, considerada por alguns
estudiosos mergulhada no atraso e na barbárie, o referencial do progresso e da civilização
vividos na Europa e nos Estados Unidos. A análise efetuada nos textos de Sarmiento
revelou posturas notadamente críticas na identificação dos problemas; não obstante,
deparamos com propostas de solução de alcance muito reduzido.
SILVA, Edma José da. Os comunistas em Goiás -1945/1964. Resgate da memória de
um grupo social: os comunistas em Goiás. Suas experiências no campo da prática e
teoria revolucionária e como estas se manifestaram no interior das famílias, nos grupos
de referência, nas comunidades ( bairros, vilas, ruas, igrejas, clubes de futebol, etc.) e
nos movimentos sociais e partidários. Nossos objetivos mais gerais referem-se ao caráter
de coleta, organização e sistematização da versão de um dos atores políticos atuantes
tanto na política partidária, quanto nos movimentos sociais do campo e da cidade no
estado de Goiás entre as décadas de quarenta e sessenta. Durante este período, segundo
muitas evidências empíricas e, por certo, até estatísticas, ocorreram algumas
modificações na maneira como forças políticas tradicionais encaminharam as demandas
da população goiana. Tais modificações, segundo nossa concepção, não ocorrem por
acaso e nenhum avanço social e econômico se dá por força da vontade esclarecida de
políticos mais progressistas, e sim ocorrem porque efetivamente o movimento dos
diversos segmentos populacionais agregados em torno de interesses específicos, que
sejam os de cunho econômico, de categoria profissional, religioso ou agrário, se fazem
valer pressionando os políticos a assumir mais ou menos suas demandas específicas.
SILVA, Edma José. (Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão - Anápolis/GO).
Sesmarias: Capitania de Goiás: 1726-1770. Nesse estudo são focalizadas as origens
da ocupação do território goiano e as atividades desenvolvidas pelos paulistas nessa
região que se incorporava ao Império Português. A obra dos bandeirantes destacou-se
tanto pela descoberta de minérios quanto pela incorporação de novas terras e povos
aos domínios lusitanos. Através das bandeiras penetraram eles no vasto interior
brasileiro, e, em várias dessas incursões "visitaram" regiões goianas ainda no final do
século XVI. O bandeirismo voltado para o centro-oeste atingiu seu ápice na segunda
década do século XVIII, quando a expedição organizada por Bartolomeu Bueno da
Silva, a Anhanguera II e outros, sob influxos políticos, econômicos e familiares
promoveu a "descoberta" do ouro de Goiás e a conseqüente ocupação e colonização
dos territórios indígenas da região. À fixação dos paulistas nas terras de mineração e
favoráveis à agricultura e pecuária segue-se o desalojamento e o quase extermínio
total dos indígenas e sua ocupação pelo colonizador, sob o título de sesmarias, que as
tornariam solo "útil" e "proveitoso". Os títulos de sesmaria mostram-nos que a posse
das terras goianas refletiu a incorporação desse novo espaço geográfico à geopolítica
metropolitana portuguesa que assenta-se inicialmente numa atividade subordinada a

739

influxos externos, a mineração, e, simultaneamente, a fatores de desenvolvimento
interno, da agricultura e criatório de gado.
SILVA, Edma José. Sesmarias: Capitania de Goiás 1726-1770. Nesse estudo são
focalizadas as origens da ocupação do território goiano e as atividades desenvolvidas
pelo paulistas nessa região que se incorporava ao Império Português. O obra dos
bandeirantes destacou-se tanto pela descoberta de minérios quanto pela incorporação
de novas terras e povos aos domínios lusitanos. Através das bandeiras penetraram
eles no vasto interior brasileiro e, em várias dessas incursões "visitaram" regiões
goianas ainda no final do século XVI. O bandeirismo voltado para o centro-oeste
atingiu seu ápice na Segunda década do século XVIII, quando a expedição organizada
por Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera II e outros, sob influxos políticos,
econômicos e familiares promoveu a "descoberta" do ouro de Goiás e a consequente
ocupação e colonização dos territórios indígenas da região. A fixação dos paulistas
nas terras de mineração e favoráveis à agricultura e pecuária segue-se o desalojamento
e o quase extermínio total dos indígenas e sua ocupação pelo colonizador, sob o título
de sesmarias, que as tornariam solo "útil" e "proveitoso".
SILVA, Edson Armando. (UEPG/UFF) Projeto Territorial Franciscano. Entre
historiadores o uso dos conceitos de fronteira e território está tradicionalmente associada
à idéia de nação, e conseqüentemente, à história política. Entretanto, abordagens
recentes, desenvolvidas especialmente na geografia, permitem associar estes conceitos
a outros aspectos da cultura. Se compreendermos a territorialidade como uma tentativa
de influenciar, afetar ou controlar objetos, pessoas e relacionamentos pela afirmação
de seu controle sobre uma área geográfica, pode-se admitir a existência de múltiplas
territorialidades segundo percepções culturais distintas do ambiente. Este trabalho
pretende refletir sobre as relações entre o capital simbólico franciscano e as percepções
dos espaços, dos itinerários e das comunidades expressas por missionários franciscanos
alemães que vieram para o Brasil.
SILVA, Edson Armando. (UEPG-Paraná /UFF) O sentido franciscano de morrer. Os
ritos e as idéias acerca da morte fornecem elementos para a compreensão da cultura
dos grupos humanos na medida em que revelam, através das construções dos "sentido
de vida", os valores do grupo. Obituários de frades franciscanos que atuaram no Brasil
no período da pesquisa desvelam significados atribuídos às vidas individuais que
expressam, numa relação dialética, muito mais valores grupais do que sentidos
individuais. Dessa maneira é possível captar mudanças no capital simbólico e na
identidade franciscana relacionando trajetórias pessoais e desafios institucionais.
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. (IFCS/UFRJ) Política e trabalho em
perspectiva: Brasil, Portugal e Estados Unidos nos anos de 30 e 40.
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Segurança e repressão no Brasil recente.
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. (lFCS/UFRJ) Terra e trabalho num sistema
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agrário defronteira. Nosso trabalho se dedica a uma análise das condiçoes básicas de
funcionamento da empresa agrária - produçao familiar, fazenda de criar, sítio - na área
do Sertao semi-árido nordestino. Trata-se, fundamentalmente, de relacionar as condiçoes
básicas de funcionamento e reproduçao do sistema com as condiçoes ecológicas locais,
capazes de condicionar profundamente o uso e distribuiçao de fatores como a terra e o
trabalho. Assim, na fronteira sertaneja, a ecologia exerceria uma pressao mais evidente
sobre a empresa agrária do que nos demais sistemas agrárias desenvolvidos no país.
(MR)
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. (UFRJ) Ditaduras e imaginário popular no
Brasil. Procederemos a uma análise comparada da construção do imaginário sobre as
Ditaduras no Brasil, camparando a percepção dos contemporâneos sobre o Estado
Novo (1937-1945) e a Ditadura Militar (1964-1985) e, em seguida, como tal imaginário
transformou-se em memória e sua relação com a história. Devemos destacar as idéias
básicas sobre como eram vistas as Ditaduras, o elogio à ordem e a análise de sua
"necessidade" histórica, com ênfase na produção cultural da época e na problematização
de categorias substitutivas, do tipo autoritarismo, totalitarismo e populismo. Tal pesquisa
é parte de um amplo trabalho sobre as Ditaduras no século XX realizado em conjunto
com os professores G. Iggers ( University at Buffalo ) e François Bédarida ( Tempo
Presente, Paris ).
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Ditadura e lIlemória no Brasil. Análise dos
processos de construção da memória sobre a ditadura militar a partir do mundo cultural
brasileiro, com ênfase na grande imprensa.
SILVA, Giselda Brito. A Fonte Oral na pesquisa histórica: um debate sobre a melllória
integ ralista da década de 30 e 40. Esta comunicação versará sobre a grande contribuição
da fonte oral no trabalho de pesquisa com os integralistas de Pernambuco na década de
30 e 40. Objetivamos uma amostragem das técnicas e métodos utilizadas para produção
da fonte oral com indivíduos que foram integralistas, parentes de integralistas ou que
presenciaram as atividades integralistas neste período de atuação das atividades da
Ação Integralista Brasileira no Estado de Pernambuco.
SILVA, Giselda Brito. A Lógica da suspeiçüo contra a força do sigma. Esta
comunicação versará sobre o cotidiano da suspeição, vigilância e controle policialesco
dos investigadores do DOPS, organizados no Governo de Getúlio Vargas para controle
sobre a atuação integralista no Estado de Pernambuco na década de 30. A presente
pesquisa tem como base os documentos arquivados no DOPS mantido pelo Arquivo
Público do Estado de Pernambuco, tais como: Termos de Depoimentos, Informes
Policiais, Partes, Relatórios Policiais e outros documentos produzidos diretamente pelos
investigadores desta Delegacia de Ordem Política e Social; bem como algumas
entrevistas orais de ex-integralistas.
SILVA, Giselda Brito. A organizaçüo interna da açüo integralista em PE. A presente
comunicação versará sobre os procedimentos de atuação dos integralistas em
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Pernambuco nos momentos cruciais de organização interna da A.I.B ./PE, que obedeceu
a dois projetos políticos criados por Plínio Salgado: O "Manifesto de Outubro de 1932",
objetivando montar o "Estado Integral" e o "Estatuto da A.I.B." divulgado em 1934
no Congresso de Vitória do Espírito Santo. Trataremos de expor algumas informações
já pesquisadas e defendidas em Dissertação de Mestrado sobre um movimento ainda
muito estudado pela historiografia brasileira, no intuito de oferecer alguma contribuição
para uma melhor compressão do fenômeno integralista no Brasil da década de 30.
SILVA, Heladir Josefina Saraiva. A imigração italiana em Uberaba, Sacramento e
conquista: representação e vestígio da des( vinculação) do Triângulo Mineiro. Uberaba,
Sacramento e Conquista, municípios limítrofes situados no Triângulo Mineiro,
receberam no final do século XIX e início do XX um contigente expressivo de imigrantes
italianos, subvencionados pelo Estado de Minas Gerais e, sobretudo, transmigrados
do Estado de São Paulo. O presente trabalho centra-se na análise e confronto dessa
dupla face (mineira e paulista) e dessa mão dupla da imigração italiana nesses municípios
triangulinos. Nessa apresentação, pretende-se, primordialmente, eleger a imigração
italiana no Triângulo como instrumento de percepção e análise de outros níveis do real
histórico. Ou seja, apesar de voltada para o problema imigratório, a comunicação
embrenha-se e envolve-se numa consideração mais ampla: a natureza da des(vinculação)
do Triângulo. Portanto, o estudo alinhava a imigração italiana, nesses municípios, à
problemática da relação da região triangulina - "distanciada" com o estado incluso e "
estreita" com o Estado vizinho.
SILVA, Helenice Rodrigues da Silva. História intelectual: Razões práticas e práticas
teóricas. Trata-se de uma tentativa de reflexão, através da chamada história intelectual,
de alguns instrumentos teóricos necessários à construção e à análise de um objeto.
Propomos examinar, partindo de áreas distintas, a relação que as disciplinas história e
sociologia entretêm com conceitos e teorias. Partimos das oposições clássicas entre,
entendendo que são, ao mesmo tempo, profundas porque fundadas em diferenças de
tradição e de formação efictícias, urna vez que têm em comum o objeto - a sociologia
trabalha com a história social do presente e a história com a sociologia histórica do
passado. Assim, situada na intersecção de diferentes disciplinas (filosofia, sociologia,
história, etc), a história intelectual pretende, por um lado articular a análise interna de
um texto, a formação social de seu autor e de seu "campo" à conjuntura histórica dessa
produção cultural; por outro lado, retornar a reflexão epistemológica sobre as próprias
disciplinas. Embora ainda falte urna sistematização dos instrumentos teóricos
necessários à sua prática, a história intelectual vem se impondo na França corno uma
nova área de investigação relativa às idéias e à cultura. Para isso, ela tem se beneficiado
dos suportes teóricos da sociologia da cultura e dos intelectuais, praticados por Pierre
Bourdieu, sobretudo dos conceitos de "habitus" e de "campo".
SILVA, Hélio R. S. (FFCH/PUC-RS) A barbárie como categoria crítica à civilização
européia no Brasil do século XIX. Esta comunicação pretende caracterizar o processo
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modernista, iniciado com a Semana, fortemente marcado pelo espírito de "descoberta"
do Brasil, pela consciência de que o século XIX teria experimentado culturalmente
uma europeização que teria atrofiado, minimizado e subestimado o legado popularbarroco do século XVIII e - ainda - discorrer sobre os modelos que presidiram essa
empreitada descobridora que parece colocar em circuito verdadeiros "Cabrais" do século
XX que, debruçando-se sobretudo sobre a experiência colonial dela retira um fado,
um destino, fatalidades essenciais que parecem obliterar a continentalidade do país,
sua pluralidade cultural e a evidência de que o país entrava, exatamente pela amplitude
das séries alteradas - e acima parcialmente listadas - em uma espécie de nova "nebulosa"
da qual sairia reconfigurado para além da imaginação modernista e de sua capacidade
intuitiva de dominar inteiramente a terra a descobrir.
SILVA, I1íada Pires da. (UNESPIFEC- Presidente Prudente - DoutorandaIFEfUSP).
A história no primeiro nível do ensino fundamental. O ensino de História tem início
nas primeiras séries do ensino fundamental, ministrado por professores polivalentes,
em geral com a formação exclusiva em ensino médio (Magistério). A proposta do
PECIFE/USP - POLO 2 tinha como objetivo desenvolver junto com o corpo docente
trabalhos de reflexão sobre o ensino de História para crianças, a partir da perspectiva
da história local.
SILVA, Isabelle Braz Peixoto da. (Univ. Fed. Do Ceará) Aldeamentos indígenas no
Ceará: do período pombalino à extinção. Os aldeamentos indígenas no Ceará
conheceram dois períodos distintos: o primeiro sob a forma missionária, foi conduzido
em sua maioria pelo jesuítas e se estendeu até por volta de 1760. O segundo, sob as
leis do Diretório Pombalino (1757-1798), transformou as aldeias em vilas e lugares de
índios, seguindo até aproximadamente 1860, quando foram legalmente extintos. A
pesquisa que estamos desenvolvendo aborda o período pombalino e parte da hipótese
que os aldeamentos indígenas foram o espaço fundamental do processo de
reconfiguração social e elaboração étnica que as sociedades indígenas no nordeste
viveram após a "Guerra dos Bárbaros". Nesse sentido, entendemos os aldeamentos
enquanto instituição organizadora daquelas populações não só do ponto de vista do
gerenciamento dos fatores de produção (terra e mão-de-obra) mas também, e
principalmente do código de sociabilidade no qual os indígenas estavam inseridos e a
partir do qual interagiam com os outros segmentos sociais. Trabalhando com fontes
arquivistas, procurando inferir, a partir dos documentos, o papel dos aldeamentos no
contexto social e como os indígenas se colocavam em meio às relações internas e
externas ao aldeamento, pretendendo com isso visualizar o processo de reconfiguração
social e suas implicações.
SILVA, James Roberto. Imagem enferma: fotografia e texto nas revistas médicas.
Confrontando artigos médicos e fotografias publicados em revistas médicas paulistas,
este trabalho procura aferir o grau de correspondência entre o conteúdo dos textos e
das imagens e o quanto e como os elementos visuais contribuíam para a definição de
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um perfil editorial nesse tipo de publicação. Entre os periódicos analisados estão a
Gazeta Clínica, os Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia e a Revista Médica de São
Paulo, cobrindo um período que vai de 1898 a 1920. Foi característica marcante dessas
publicações o uso de referências visuais, principalmente a fotografia, para ilustrar
passagens de textos, umas vezes exercendo função descritiva, outras, formulando uma
"imagem" do que seria uma pessoa doente, etc., constituindo assim não só um manual
prático para uso dos médicos, mas também uma peça pedagógica geradora, em seus
leitores, de um imaginário a respeito das doenças e dos doentes. São dados importantes
para uma pesquisa dessa natureza aqueles referentes à construção interna das imagens
e à veiculação, à circulação e ao consumo dessas mesmas imagens. (Fapesp)
SILVA, Jane D. Semeão e. "A mulher já não é mais o sexo frágil": comportamento
feminino em Fortaleza na década de 1940. A década de 1940 ficou marcada na história
e na memória de muitos por mais um conflito cujas proporções atravessam o tempo. A
Segunda Guerra Mundial mobilizou forças e interesses divergentes, e a sua vivência
por parte da população global deve ser buscada guardando-se as devidas
particularidades. Fortaleza, por essa época, apesar de um relativo crescimento em relação
à década anterior, tinha pouco mais de duzentos mil habitantes e era considerada por
muitos ainda provinciana, além de extremamente religiosa. No entanto, em seu cotidiano
Fortaleza experimentava mudanças que iam além de sua dimensão física e organizativa,
foi o que aconteceu, por exemplo, com o comportamento de seus habitantes. Os impulsos
externos chegados durante e após a Guerra, mudaram comportamentos não apenas de
um determinado número de mulheres ou homens, mas atravessaram toda a sociedade,
provocando, devagar, a consolidação de novos hábitos. Entre as mulheres, talvez a
expressão maior das novas formas de se comportar esteja na figura das "Coca-colas",
mulheres que adotaram modos de agir bastante pertubadores para a época: moças de
boa família que "derrubaram tabus, mudaram comportamentos, lançaram modas e
terminologias ... " .(LOPES, Marciano. O baú da donzela. Fort.: Gráfica VT. Ltda, 1991,
p.52).
SILVA, Janine Gomes da. (UNIVILLE e UFSC) Tempo de esquecer, tempo de
lembrar. .. Dos anos 30 às vibrações do Centenário: histórias de Joinville através da
memória feminina. Esta comunicação objetiva apresentar algumas reflexões acerca de
minha pesquisa de doutorado em História, na UFSC, onde procuro desenvolver um
estudo sobre a história de Joinville, durante as décadas de1930 a 1950, visando perceber
as diferentes significações deste período (momento onde a questão da valorização/
desvalorização da cultura germânica foi utilizada politicamente), que abrange desde
as vivências frente a Campanha de Nacionalização implementadas na cidade até os
festejos do Centenário, marcando um novo momento de revalorização da cultura
germânica, através, principalmente, das memórias femininas e da documentação
referente ao Centenário da cidade. As lembranças sobre a cidade de Joinville são
muitas ... No entanto, nem todos os "tempos" costumam ser lembrados com a mesma
intensidade. Nos referimos aqui, a dois períodos significativos para a história local:
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primeiro, o período dos anos 30 e 40 deste século, onde a cidade vivenciou
acontecimentos como a Revolução de 1930, a presença do Movimento Integralista, a
dureza da Campanha de Nacionalização e as angústias da 2a Guerra Mundial; segundo,
um tempo lembrado e muito festejado, pois, no pós-guerra, a comunidade local, ou
boa parte dela, preparou desde 1946 os festejos do seu primeiro Centenário.
SILVA, Jefferson I1defonso da. As iÍlstituições de educação superior do triângulo
mineiro e alto Paranaíba: primeira aproximações. Trata-se da comunicação dos
primeiros resultados de investigação no campo da Educação Superior. Nessa pesquisa,
o olhar desenvolvido é o sócio-histórico e está concentrado no exame da especificidade
do processo de gênese e na configuração atual das Instituições de Educação Superior
que atendem a população do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas Gerais.
Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da implantação
dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a Educação Superior
só se desenvol ve-se em meados do Séc. XX. A região, porém, viveu o boom educacional
do final dos anos sessenta, com a implantação de diversas instituições privadas de
Educação Superior. Nos anos setenta foram implantadas duas instituições de Educação
Superior públicas na região, a de Medicina, em Uberaba e a Universidade Federal de
Uberlândia. Apreender as mudanças sofridas por estas instituições e sua configuração
atual são o mote da investigação.
SILVA, Jorge da. (UERJ) Sobre a democrati::.ação do judiciário. A análise parte do
pressuposto de que o judiciário brasileiro, na mesma linha da sociedade em geral,
move-se entre dois eixos: um eixo formal, oficial, alegadamente igualitário, e um eixo
informal, oficioso, marcadamente autoritário e elitista, fator que pode responder por
grande parcela desse desvio democrático. Muito se fala em controle externo, por esta
e por outras razões. Em face da polêmica, o trabalho procura sopesar as possíveis
vantagens e desvantagens do modelo brasileiro (concurso público para o ingresso e
eleição pelos pares para a chefia do judiciário e do ministério público estaduais) em
relação a modelos em que inúmeros cargos, sobretudo os de maior investidura, são
eleitos pelo povo). O raciocínio se estende à chefia do ministério público estadual.
embora o colégio que elege o procurador geral seja bem maior, com a participação de
todos os procuradores e promotores. (Interessante observar que nem mesmo os juízes
votam para eleger o chefe do judiciário).
SILVA, José Bento R. da. (UFPE) Fronteiras étnicas ou territórios de negros em
espaço urbano (ltajaí - se). O artigo investiga territórios de integração social de negros
na cidade de Itajaí, os denominados "clubes dos negros". Diante da exclusão social
sofrida ao longo dos anos, a população afro-descendente itajaiense criou seus espaços
específicos, como clubes recreativos e times de futebol, como atestam os jornais de
época e os depoimentos orais. Estes territórios de integração social apontam para a
discriminação racial e social, desmistificando a tão decantada democracia racial,
inspirada na obra de Gilberto Freire, na década de 30. Existe uma forte relação dos
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territórios acima mencionados e os trabalhadores da faixa portuária. Aliás, antes da
formação de tais espaços, era na sede da Sociedade Beneficente XV de novembro (
dos trabalhadores do porto) que os segmentos marginalizados se divertiam, mas em
dias diferentes: num dia, os brancos, no outro dia, os negros; até que se fundou o
espaço específico dos negros, na década de vinte.
SILVA, José Maria de Oliveira. (Departamento de Ciências Sociais da Universidade
Federal de Sergipe). O destino do gentio: Escravização de índios no Baixo São
Francisco (séc. XVI e XVII). Desde os primeiros contatos com os brancos, a partir de
meados do século XVI, os índios que habitavam a região foram massacrados ou
escravizados aos milhares. Ainda que pouco estudada pelos historiadores, talvez devido
a escassez de fontes, os relatos deixados pelos cronistas e missionários, na perspectiva
do colonizador, entre os quais - Gabriel Soares de Souza, Claude D' Abbeville, Frei
Vicente Salvador, Fernão Cardim, Pe. Martinho de Nantes, entre outros - evidenciam
freqüentes conflitos e diferentes reações dos povos indígenas (lutas, fugas) até serem
escravizados, apesar de reações contrárias de jesuítas e franciscanos, das Instruções da
Companhia das Indias Ocidentais e dos Regimentos de Portugal que proclamavam a
liberdade indígena. Através da leitura desses relatos depreende-se que o uso da mão de
obra indígena como escrava, permitida por lei somente nos casos de guerras
denominadas ')ustas", foi freqüente na região.
SILVA, José Maria de Oliveira. (UFSelDepartamento de C. Sociais). Um rio sem
história? O "descobrimento" do S. Francisco por Richard Burton e Teodoro Sampaio.
Na conquista e povoamento dos sertões, o São Francisco - como rio de penetração do
litoral para o interior - constituiu-se nos primeiros séculos no "grande caminho" da
civilização brasileira. Inicialmente percorrido por missionários, bandeirantes e
vaqueiros, foi, durante um largo tempo do século XIX, objeto de curiosidade de
cientistas e exploradores estrangeiros. Navegável em grande extensão, vários viajantes
o "descobriram" para os brasileiros neste período: Spix e Martins (1817 -1820), Gardner
(1836-1841), Saint-Hilaire (1842), Henrique Halfed (1852-1854), Krauss (1858) Liais
(1863), Derby (1879) e Milnor Roberts (1879-1880). Este último foi auxiliado por
Teodoro Sampaio na Comissão encarregada pelo Governo para proceder estudos sobre
a navegação do rio. Esta comunicação analisa a visão etno-histórica dos relatos de
viagens de B urton (1867), em sua obra - Viagem de canoa de Sabará ao Oceano Atlântico
- e de Teodoro Sampaio em O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina.
SILVA, Josinei Lopes da. Liberais, conservadores e as fronteiras colombianas no
século XIX. A independência da Colômbia coincidia com a luta pela integração da
burguesia - que desejava libertar-se da metrópole - para integrar-se no mercado
internacional capitalista. Entretanto, essa integração não se limitava à Colômbia, e
incluía Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. Essa luta pela integração regional (GrãColômbia e Nueva Granada) fracassou e essas regiões tornaram-se independentes entre
si. Nossa comunicação visa analisar o processo de separação dessas regiões e o
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estabelecimento das fronteiras colombianas com seus vizinhos. Procuramos, também,
relacionar o debate entre liberais e conservadores - que dominou a cena política
colombiana no período posterior à independência - a respeito, não só das fronteiras
mas também, de seus projetos de Estado e organização da sociedade, no qual a violência
foi, muitas vezes, utilizada como recurso político.
SILVA, Jovam Vilela da. (UFMG) Política de povoamento e população na capitania
de Mato Grosso, século XVII/. A ocupação e colonização do território mato-grossense
esteve aliada a uma geopolítica populacional portuguesa no século XVIII. Política
populacional que deteve objetivos demográficos implícitos e explícitos, que geraram
verdadeiros tratados de integração do nativo ao conjunto da população tida e consentida
por branca e portuguesa, com os mesmos direitos e deveres. Aliada a essa geopolítica
de povoamento, a utilização da migração interna e a incorporação de nativos aldeados
nas missões espanholas de Moxos e Chiquitos, para aumentar a população. Nesse
sentido, constatou-se maioria de nativos de várias etnias no conjunto da população,
pequena quantidade de negros africanos livres e escravos e reduzido número de brancos.
O resultado final foi multidão de mestiços, em que os homens constituíram quase o
dobro do número de mulheres, sendo que estas foram em sua quase totalidade constituída
de nativas. Contudo essa população tida por "branca" garantiu no século XVIII a posse
portuguesa nos vales dos rios Paraguai e Guaporé, que os tratados de limites acabaram
por reconhecer e que hoje integram o território mato-grossense.
SILVA, Letícia Nunes da. (FFLCH-USP) Revista Realidade: um novo discurso
jornalístico. Desde o seu lançamento em 1966, a revista Realidade da Editora Abril é
considerada uma experiência inovadora no jornalismo brasileiro. Não apenas pela
escolha dos temas abordados, quase sempre polêmicos, sobretudo pelo ineditismo que
representavam para aquela época. Pois, nos anos 60, não se falava abertamente sobre
divórcio, liberdade sexual da mulher e dos jovens, homossexualismo, ainda mais numa
revista de grande circulação, e Realidade fez isso. Além da escolha dos temas, a forma
como eram apresentados também fez de Realidade esta experiência jornalística sem
precedentes tal como é lembrada até hoje. A revista na qual este trabalho se fundamenta
fez sucesso com um jornalismo baseado na reportagem e no estilo de texto, que muitos
acreditam revelar uma forte influência do new-journalism norte-americano; um
movimento contemporâneo à Realidade que aproximava literatura e jornalismo ao
empregar recursos literários para narrar eventos jornalísticos ou, simplesmente, nãoficcionais. O objetivo do trabalho ora apresentado é precisamente mostrar como venho
procedendo à análise das reportagens de Realidade, uma vez que optei por empregar
recursos de Análise do Discurso nesta tarefa difícil, porém reveladora.
SILVA, Letícia Nunes da. A revista Realidade e seus leitores: a receptividade de um
periódico. Qualquer periódico tem por objetivo "atrair público e conquistar seus
corações e mentes", já dizia a Profa. Maria Helena Capelato em seu livro Imprensa e
História do Brasil. A revista Realidade, lançada em 1966 pela Editora Abril, não foi
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exceção. Original, tanto pelos temas reportados, como pelo estilo adotado na redação
das matérias, Realidade revolucionou o jornalismo brasileiro em sua busca pela
conquista dos corações e mentes de seus leitores. No entanto, tão importante quanto
saber para que causas um periódico procura conquistar adeptos e quais os recursos
utilizados neste intuito é avaliar a eficácia da estratégia criada para tal propósito, ou
seja, se há de fato adesão do público. A Seção de "Cartas dos Leitores", presente em
qualquer periódico, revela-se um instrumento imprescindível nesta avaliação. Até
porque, muitas vezes, é a única forma de registro da postura adotada pelos leitores em
relação ao periódico, se de adesão ao rejeição às causas por ele propostas. O meu
objetivo no trabalho que aqui apresento é estudar a relação de um periódico - a revista
Realidade - com seus leitores analisada sob o ponto de vista de sua receptividade junto
a este público representado pelos leitores missivistas que tiveram sua carta publicada
na revista.
SILVA, Lúcia Helena Oliveira. (UEL-PR) Fronteiras da liberdade: vidas de libertos
em São Paulo no período pós-emancipação. A partir de um processo-crime e de
depoimentos de libertos e seus descendentes, pretende-se discutir as experiências de
vida tecidas no período pós-abolição. O lugar escolhido para refletir sobre estas
vivências é a província de São Paulo. Ela foi uma área singular por sua grande
concentração de escravos que atuaram na cultura do café e sofreu uma diminuição
significativa da população negra depois da lei Áurea. Recuperar os significados que a
liberdade adquiriu para os negros e para os demais grupos da sociedade é entender
também a natureza das relações raciais brasileiras.
SILVA, Lúcia Helena Pereira da. (Doutoranda PUC-SP) O arrasamento do morro
do Castelo e a Exposição Universal de 1922: a urbanização da cidade do Rio de
Janeiro visto pelos diários cariocas. Através dos principais diários da cidade
acompanhar como parte da sociedade carioca manifestou - se diante destes dois eventos
que foram de fundamental importância para a mudança da configuração urbana do
centro do Rio de Janeiro. O objetivo desta recuperação é ampliar e redimensionar o
debate técnico travado entre engenheiros e arquitetos sobre os problemas da cidade
naquele período. A discussão sobre o arrasamento do Morro do Castelo e a construção
dos pavilhões para a Exposição movimentou a cidade entre os anos 20 e 22,
potencializando o surgimento de um novo campo de conhecimento: o urbanismo.
SILVA, Lúcia. O Rio de Janeiro dos anos 20: projetos de modernidade. Por meio da
apresentação das diversas propostas de intervenção urbanística apresentadas ao longo
dos anos 20 para cidade do Rio de Janeiro, busco não só analisar os discursos produzidos
pelos engenheiros e arquitetos que possibilitaram a construção da imagem da "cidade
moderna", como também explicitar através da abordagem histórica, o meu diálogo
com a nova historiografia do meu campo. O caminho escolhido permitirá traçar um
breve panorama da nova historiografia ( do campo da História), além de trabalhar as
fontes ( os projetos arrolados:) de forma que elas se configurem como indícios para se
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pensar um tipo específico de leitura da cidade: a leitura do técnico. Este olhar carrega
consigo uma forma de problematização, que pode e deve ser entendido na interface
das correlações de forças relacionadas aos processos discursivos sobre a cidade, das
disputas políticas (locais/ nacionais) e do próprio processo de modernização da cidade.
Ao tentar perscrutar o que aqueles técnicos consideravam moderno e quais as questões
que julgavam relevantes para pensarem as soluções dos problemas da cidade procurase conhecer um pouco da História Cultural de uma cidade que é muito falada porém
pouco conhecida.
SILVA, Luciano Pereira da. História, cultura e educação escolar na sociedade
indígena Parintimin. Esse projeto de educação escolar indígena é desenvolvido pela
ong indigenista e ambientalista OPAN- Operação Amazônia Nativa, com os povos
Jahoi, Parintintin, Tenharim e Torá. O trabalho é realizado em aldeias no município de
Humaitá- Am e tem por objetivo a formação de professores índios a partir do princípio
de serem cursos diferenciados, bilíngues e interculturais. O resultado deste trabalho
será a elaboração de currículos próprios e de uma maior compreensão da história e das
relações sociais na região. O projeto iniciou em 1994 com a solicitação de chefes
Parintintin para a realização de um trabalho educacional que contemplasse a questão
da história Parintintin e da língua kagwahiva. Em 1995 dois índios Parintintin visitaram
o Centro MARI, o Museu Plínio Ayrosa e o ISAJCEDI, foram cedidas fotos do período
de contato, relatórios do SPI e textos etnográficos sobre os Parintintin e outros povos
indígenas da região. As fontes foram utilizadas durante os cursos, tendo como
perspectiva a análise da historiografia. Outra temática levantada foi a memória da
trajetória histórica Parintintin, seus relatos possibilitaram compor uma idéia das relações
sociais entre grupos indígenas e não índios na época do contato, realizado em 1923
pelo SPI, planejado e inovado por Curt Nimuendaju, financiado por seringalistas e
acompanhado por religiosos salesianos e Iinguístas evangélicos norte-americanos do
SIL. A partir de 1996, professores índios passaram a participar dos cursos realizados,
colaborando para a construção da história desses índios.
SILVA, Luís Sérgio Duarte da. A refundação do Brasil e a construção de Brasília:
assunção da brasilidade e a ocupação do limite como centro. A utopia nacionalista
visa à inteireza - purificada, seletiva e totalitária. A organização da nação quer integração
e harmonia, mas quer, sobretudo, potência. O tema do grande destino é uma constante.
Um dos atributos do centro é conferir carisma (poder). O projeto da integração nacional
possui embutido em si uma velha idéia imperial. A construção de Brasília foi um velho
sonho e vitória do nacionalismo brasileiro. O projeto republicano de nação (tanto o
liberal como o positivista - este, mais ainda) constituiu-se como um intento de poderio.
A visão de um futuro radioso é proporcional à carência de definição de uma identidade
nacional.
SILVA, Luiz Geraldo Santos da. (UFPR) Religião e controle social: a política
ilustrada na América Portuguesa em fins do século XVIII. Nesta comunicação
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privilegia-se a maneira pela qual um governador colonial de Pernambuco - José César
de Menezes (1774-1787) - redefiniu as manifestações religiosas de negros livres e
escravos da Capitania em fins do século XVIII. Nota-se na documentação referente a
este aspecto que emerge neste período uma mudança significativa no olhar das
autoridades coloniais em torno daquelas práticas religiosas. Enquanto estas eram, até
então, encaradas como amplamente correspondentes às linhas gerais da religião católica
vividas no mundo social em questão, após fins do século XVIII, com a introdução das
concepções políticas do reformismo ilustrado e com o aparecimento, na Colônia, de
grupos religiosos mais afinados com a ortodoxia católica romana - como os frades
capuchinhos, de origem italiana -, a religiosidade de negros livres e escravos começa
a ser observada enquanto aspecto "desviante" daquela ortodoxia, a qual, a partir de
então, começa a se corporificar no mundo religioso do Brasil colonial.
SILVA, Luiz Sérgio Duarte da. (UFG) Teoria da História e ação comunicativa:
aproximação de Habermas e Rüsen. A filiação a uma teoria do conhecimento (que
afirma a especificidade ontológica dos fenômenos simbólicos com a correspondente
singularidade dos procedimentos das ciências hermenêutico-culturais), e a assunção
do caráter conservador dessas ciências no nosso tempo (a afirmação da função
essencialmente reflexiva da consciência histórica, entendida como resistência à barbarie
e condição da produção e reprodução de sentidos) são temas que aproximam as obras
do historiador J6rn Rüsen e do filósofo e sociólogo Jürgen Habermas. Comunico a
hipótese que dirige uma pesquisa em andamento sobre consciência histórica e teoria
da modernidade.
SILVA, Luzia Marcia Resende. (Doutoranda - PUC/SP) Tirando o pão da "Pedra".
Esta comunicação tem como objetivo apresentar alguns resultados da pesquisa que
estou desenvolvendo acerca das experiências dos carregadores de mercadorias em
Uberlândia - MG. Estarei aqui priorizando discutir significados atribuídos a suas
vivências e problemas enfrentados por um determinado segmento da categoria
conhecido entre eles como "Chapas da Pedra". Estes trabalhadores, deferentemente
daqueles que trabalham em cooperativas ou sindicatos, se fixam em pontos estratégicos
da cidade, chamados de pontos ou pedras. Estarei ainda buscando explicitar os
procedimentos adotados na lida com as entrevistas que são a principal fonte deste
trabalho.
SILVA, Manoel Ávila da. (Centro Universitário La Salle) História, poder local e
representação no Rio Grande do Sul: Canoas no período pluripartidário (1946 a
1964). O presente trabalho, de natureza histórico-política, investiga a formação
partidária e das elites políticas no Rio Grande do Sul, entre os anos de 1946 a 1964
numa perspectiva da relação do poder local e do poder estadual. Foi escolhido, para
um estudo de caso, o município de Canoas - região metropolitana de Porto Alegre pela sua importância no estado. A metodologia utilizada foi a realização de entrevistas
em profundidade, semi-estruturadas, com vereadores de diferentes partidos (PTB, PSD,

750

PDC, PRP, PL, MTR, etc.), visando compreender a percepção desses atores, além de
dados eleitorais do período. A partir da análise das entrevistas, em contraste com o
fazer histórico, chegamos a alguns entendimentos sobre a história política municipal,
os seus desdobramentos no que refere a participação política na esfera municipal e o
entrelaçamento com o cenário estadual.
SILVA, Márcia I vana de Lima e. (UFRGS) A representação da história em O Guarani.
O romance O guarani, de José de Alencar, publicado em 1857, apresenta a representação
da História brasileira de forma idealizada, obedecendo aos padrões europeus. Nesse
sentido, encontram-se no texto vários aspectos medievalizantes, como os perfis das
personagens Peri, legítimo cavaleiro medieval, e Cecília, a perfeita donzela. Há, ainda,
a valorização da natureza e o contraponto entre o bem e o mal, como marcas da influência
européia na representação da realidade brasileira, além da ênfase no espírito nacionalista
em busca da autonomia do país.
SILVA, Márcia Pereira da. Os "Subversivos" na Ditadura Militar. Com a instalação
da ditadura militar em 1964 no Brasil, um tipo específico de criminoso emergiu
socialmente: o "subversivo". Acusados de ameaçar a ordem e estabilidade nacional,
representantes dos mais diferentes grupos sociais foram enquadrados no mesmo delito:
Crime contra a Segurança N acionaI. Ao definir o perfil do socialmente perigoso para
o país, a Doutrina de Segurança Nacional estabeleceu e condenou padrões de
comportamento que acabaram por possibilitar que aos militares instrumentos legais
para reprimir e punir todos aqueles que não eram adeptos da ditadura. No entanto,
muitas pessoas, dos mais diferentes grupos se envolveram com manifestações em prol
da democratização, sendo considerados propensos à subversão social. Esse grupo
heterogêneo de militantes deixou sua presença na história, sobretudo nos documentos
produzidos pela ordem estabelecida. Ao intencionar julgar e punir, a ditadura acabou
por registrar sonhos, anseios, ações e frustrações daqueles que chamava de "subversivo"
nos processos e documentos do Arquivo do DEOPS. Assim, pretendemos discutir as
maneiras empreendidas pelos grupos de esquerda espalhados pelo interior do país
para resistir à ordem implantada pela ditadura, bem como o conceito de "subversivo".
SILVA, Márcia Pereira da. (UNIMONTES) Os "subversivos" na ditadura militar.
Com a instalação da ditadura militar em 1964 no Brasil, um tipo específico de criminoso
emergiu socialmente: o "subversivo". Acusados de ameaçar a ordem e estabilidade
nacional, representantes dos mais diferentes grupos sociais foram enquadrados no
mesmo delito: Crime contra a Segurança Nacional. Ao definir o perfil do socialmente
perigoso para o país, a Doutrina de Segurança Nacional estabeleceu e condenou padrões
de comportamento que acabaram por possibilitar aos militares instrumentos legais
para reprimir e punir todos aqueles que não eram adeptos da ditaduta. No entanto,
muitas pessoas, dos mais diferentes grupos se envolveram com manifestações em prol
da democratização, sendo consideradas propensos à subversão social. Esse grupo
heterogêneo de militantes deixou sua presença na história, sobretudo nos documentos
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produzidos pela ordem estabelecida. Ao intencionar julgar e punir, a ditadura acabou
por registrar sonhos, anseios, ações e frustrações daqueles que chamava de
"subversivo" nos processos e documentos do Arquivo do DEOPS. Assim, pretendemos
discutir as maneira empreendidas pelos grupos de esquerda espalhados pelo interior
do país para resistir às fronteiras da ordem imposta pela ditadura.
SILVA, Márcia Pereira da. (UNIMONTES) Os crimes políticos e os arquivos do
DEOPS. Os militares da década de 1960 e 70, ao procurarem razões que enquadrassem
os opositores do regime na figura de "criminoso" e passivo de represália, acabaram
por descrever a história de militantes e grupos da esquerda brasileira. Todos esses
documentos reunidos são indispensáveis para a compreensão da época em questão.
Proporcionar aos ai unos o manuseio de tão rica fonte é oferecer subsídios para a análise
de práticas e vivências cotidianas desse tipo ainda desconhecido: o chamado
"subversivo". Nossa intenção é descrever e analisar o trabalho com documentos e
processos produzidos pela Justiça Militar.
SILVA, Márcia Regina Barros da. (UNIFESP-USP) O saber médico na construção
de São Paulo: os Anos J920-40. A intenção principal deste trabalho é discutir a ciência
como parte da sociedade na qual se insere, pensando as ati vidades científicas como
um conjunto de regras e procedimentos que permitem entender a constituição e
organização das sociedades pela análise dos campos disciplinares e dos conhecimentos
produzidos.
A partir dos trabalhos e das falas de integrantes do campo médico
paulista no período dos anos 20-40, é possível discutir os temas da saúde e do ensino
médico como um conjunto de procedimentos que procurava apontar o saber
especializado e a competência científica como suportes para as mudanças que estavam
se processando na sociedade paulista daquele período. Pretendo, assim, discutir como
um conjunto específico de médicos, aos construir um discurso legitimador do seu
próprio campo profissional, contribuiu para a legitimação de espaços de poder na saúde,
compartimentando a assistência médica e o ensino em nome do bem estar social, do
progresso e da modernização.
SILVA, Márcia Regina Barros da. (USP- Departamento de História e Universidade
Federal de São Paulo - UNIFESP / Doutoranda em História Social) O saber médico
na construção de São Paulo: os anos J920 - 40. A intenção principal deste trabalho é
discutir a ciência como parte da sociedade na qual se insere, pensando as atividades
científicas como um conjunto de regras e procedimentos que permitem entender a
constituição e organização das sociedades pela análise dos campos disciplinares e dos
conhecimentos produzidos. A partir dos trabalhos e das falas de integrantes do campo
médico paulista no período dos anos 20-40, é possível discutir os temas da saúde e do
ensino médico como um conjunto de procedimentos que procurava apontar o saber
especializado e a competência científica como suportes para as mudanças que estavam
se processando na sociedade paulista daquele período. Pretendo assim discutir como
um conjunto específico de médicos, ao construir um discurso legitimador do seu próprio
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campo profissional, contribiu para a legitimação de espaços de poder na saúde,
compartimentando a assistência médica e o ensino em nome do bem estar social, do
progresso e da modernização.
SILVA, Marcos A. da. (USP) Machos rurais e urbanos em Henfil- Baixim, Orelana
e Zeferino .. A questão dos gêneros foi abordada por Henfil, sem suas narrativas e
caricaturas, principalmente através da personagem Graúna, articulada aos debates sobre
direitos da mulher nos anos 7. Simultaneamente, todavia, apareceram caracterizações
do ser macho, ligadas aos contextos gerais de crítica à ditadura militar, que marcaram
a produção daquele Artista.Esta exposição abordará tais identidades masculinas
problematizadas na criação artística de Henfil, associando-as aos espaços míticos e
críticos de cidade e campo, cenários alegóricos daquela produção. Através do debate
dos personagens Baixim, Orelana e Zeferino, discutirei possibilidades (ou necessidades)
de uma História do Masculino, que não se confunde com tradições historiográficas
machistas - História Militar, História Política Institucional- e participa de uma reflexão
crítica sobre a masculinidade. (MR)
SILVA, Marcos A. da. Vanguarda contra ditadura - a radicalidade do poema-processo
(1967/1972). O Poema-Processo surgiu em 1967, através de manifestações públicas
em Rio de Janeiro e Natal, com um Projeto de extrema radical idade no plano de
linguagem e também manifestando posições políticas de esquerda que citavam a Guarda
Vermelha e outras correntes internacionais. Um de seus atos que alcançou maior
repercussão foi o rasga-rasga de poemas escritos por Autores canônicos da modernidade
brasileira, como Carlos Drummond de Andrade - projeto similar foi impedido em
Natal. Simultaneamente, exposições e publicações divulgaram a produção do grupo.Esta
comunicação discutirá aspectos desse trajeto vanguardista a partir de 15 entrevistas
com Autores ligados a essa tradição e também do comentário de alguns de seus poemas,
salientando o silenciamento dessa corrente, que fez parte de alguns exílios internos no
contexto político e social da ditadura militar e do período que se lhe seguiu.
SILVA, Maria Aparecida de Oliveira. A fronteira de tensão espartana. O hilotismo,
sistema de servidão espartano, representa um tipo peculiar de relação servil no mundo
mediterrâneo. A decadência de um regime político restrito a classe dos Iguais agravase com a introdução do hilota (servo) no exército espartano. A participação dos hilotas
no exército representa uma rachadura no sistema. O objetivo dessa comunicação visa
discutir a fronteira de tensão criada a partir da quebra das normas e a conseqüente
inserção dos hilotas na vida política de Esparta.
SILVA, Maria Amélia Gonçalves da. Entre a anarquia e o silêncio: a trajetória de
Elisa Hedwig Augusta. A produção historiográfica sobre a militância anarquista gaúcha
tem se avolumado ao longo dos anos, mas ainda são poucos os estudos sobre o papel
nela desempenhado pelas mulheres. Assim, nesta comunicação proponho-me a resgatar
algumas formas que assumiu essa participação através de alguns aspectos da vida de
Elisa Hedwig Augusta ( ? - 1942). Esta imigrante alemã chega até nós através do
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registro deixado nas memórias de seu marido, o atuante anarquista Friedrich Kniestedt.
Embora em seu relato, Kniestedt dedique poucas linhas a Elisa, sua presença se impõe
silenciosamente, deixando um valioso testemunho de como se processam as relações
de gênero, as interações entre o público e o privado bem como os "esquecimentos"
que compõem a memória histórica.
SILVA, Maria Amélia Gonçalves da. História e meio ambiente. As reflexões de que
o futuro do planeta depende cada vez mais do uso que o homem fizer dos recursos
naturais hoje disponíveis faz-se cada vez mais presente na sociedade. A educação
ambiental é freqüentemente apontada como o meio fundamental para o repensar da
relação entre o homem e a natureza o que reflete-se diretamente na escola tanto por
iniciativa dos governos como das próprias comunidades. A Educação Ambiental traz
em seu corpo teórico a necessidade da interdisciplinaridade, sendo inclusive apontada
nos Parâmetros Curriculares Nacionais elaborados pelo MEC como tema transversal.
Mesmo assim, nas escolas, em geral, os estudos sobre o meio ambiente ficam restritos
às disciplinas ligadas a área das ciências naturais, impedindo uma reflexão mais
profunda sobre o modelo de desenvolvimento econômico vigente e a sua relação com
a sustentabilidade do planeta. Assim, nesta comunicação" pretendo apontar algumas
reflexões sobre o papel do professor de História nas atividades de educação ambiental
escolar bem como elencar algumas das idéias sobre o meio ambiente presentes em
livros didáticos desta disciplina.
SILVA, Maria Antonia da. (Lowtons - MS) . Tratado de Tordesilhas e suas
implicações. O Tratado de Tordesilhas não foi apenas um tratado político, e sim, um
tratado com grandes implicações econômicas de interesse tanto das coroas portuguesa
e espanhola quanto da Igreja Católica. Por esse motivo, os principais documentos que
definiram o tratado de posse das terras do Novo Mundo foram as Bulas Papais, sendo
que a principal delas foi a Dum Diversas de 18 de junho de 1452. Esse tratado tem a
proposta de organizar as boas relações entre Portugal e Castela e de reformar as pazes
antigas e fazer concordar e assentar, capitular, assinar, prometer e juizar de novo pazes
perpétuas. Na realidade, o tratado tem por objetivo ampliar em termos diplomáticos a
divisão de oceano segundo um critério horizontal. Tomando por base esses documentos
religiosos fizemos uma análise da importância do tratado para a economia e a política
das duas coroas e o poder econômico da Igreja.
SILVA, Maria da Conceição. (FECLITA) O universo católico contemporâneo em
Goiânia. A Renovação Carismática Católica é um catolicismo de origem norteamericana que se inseriu em Goiânia, no ano de 1973, pelo empenho de padres jesuítas
que ministraram um retiro espiritual para sacerdotes norte-americanos que se
encontravam em Goiás. Desse evento surgiu na paróquia São Francisco dt; Assis o
primeiro grupo de oração da Renovação que contou com o apoio de católicoscarismáticos da cidade de Anápolis e do frei João Batista Vogel da Ordem Franciscana
do Santíssimo Nome de Jesus de New York e chegou no Estado de Goiás em 1952,
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este sacerdote estava muito entusiasmado com o catolicismo pentecostal (carismático),
principalmente, pelo carisma e pelo batismo no Espírito Santo propostos nos cultos
carismáticos. O movimento de Goiânia incentivado pelos participantes de Anápolis
foi se consolidando nas paróquias da Arquidiocese pela expansão e estruturação dos
grupos de oração, pois, em 1996 enumeramos um total de 206 grupos com mais de
9.0ü0 participantes e também pelos encontros anuais que a partir de 1979 foram se
legitimando pelo número de participantes de várias cidades do Estado e de outras
localidades do país. Considerada como uma matriz católica de reação conservadora
para "dentro e para fora" do catolicismo.
SILVA, Maria da Conceição. (UFG) A criação da arquidiocese de Goiânia e a escolha
de seu primeiro arcebispo. A história da Arquidiocese de Goiânia remonta ao ano de
1956, quando foi criada pelo Papa Pio XII, com a Bula "Ssma. Chistie voluntas". A
Arquidiocese recém-criada compreendia cinqüenta e dois (52) municípios, com uma
extensão territorial 105.000 km2 e de uma população estimada em 800.000 habitantes.
Além disso, a mesma Bula papal colocou, como suas sufragâneas, isto é, como
subordinadas à Arquidiocese de Goiânia, as dioceses de Porto Nacional, Goiás e Uruaçu
e as Prelazias de Tocantinópolis, Cristalândia e Formosa. Já há mais de dois séculos a
Igreja se fez presente no território goiano, mas, em 1956, Goiás ainda foi considerado
uma fronteira e um terreno de missão que a Igreja devia orientar de forma sistemática,
principalmente, em decorrência da transferência da Capital Federal para o território
goiano e das populações que se transfeririam para a região. Foi preocupação da Igreja
assegurar um espaço para exercer sua influência e suas atividades. Dentro deste contexto
de preocupações, foi escolhido por Pio XII, para Metropolita da Arquidiocese recém
criada, D. Fernando Gomes dos Santos.
SILVA, Maria do Socorre do Monte. Aa reformas urbanísticas de Fortaleza: o caso
da Praça do Ferreira (1933-1949). Desde o século passado o projeto de modernidade
para Fortaleza já estava presente no Plano Urbanístico de Adolfo Herbster em 1875. O
processo de crescimento urbano de Fortaleza nas primeiras décadas deste século
reforçam tal projeto através das várias remodelações urbanísticas do período. No início
deste século, a área central da cidade passa por uma grande reforma, na qual a Praça do
Ferreira recebe uma atenção especial do poder municipal, visto que a área concentrava
o comércio e parte dos prédios públicos. A partir dessa reforma, a Praça passa a ser um
dos locais mais belos e frequentados da cidade, sendo chamada de "vitrine da cidade".
A década de 30, inaugura no Brasil o processo de industrialização. Neste período,
Fortaleza já contava com mais de 100 mil habitantes, e evidenciava a necessidade de
uma grande reforma urbanística. As elites locais almejam um projeto de cidade de
progresso e civilização. Assim em 1932, a cidade ganha um novo Código de Posturas
com o objetivo de ordenar e disciplinar o seu crescimento, inclusive as ações dos
poderes constituídos também recaem no controle e disciplinarização dos seus moradores.
As práticas de controle do espaço público são visíveis nas remodelações, demolições,
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aberturas, alinhamentos e alargamento de ruas, como também quanto ao uso de espaços
de lazer. Dessa forma, a Praça constituiu um espaço de conflito e resistência, pois além
de prestigiada pela elite o era também por populares.
SILVA, Maria Manuela R. de Sousa. (IFCSfUFRJ) A teoria da cultura em Dem
Bakhtin: usos e abusos. Na presente Exposição procuramos levar a cabo uma análise
crítica sobre as várias e diferentes apropriações que têm vindo a ser feitas por
historiadores nestas últimas décadas da vasta obra de M. Bakhtin, principalmente no
que se refere à teorização da cultura. A partir de um enfoque que privilegia
fundamentalmente as questões de ordem teórico-metodológica e historiográfica,
pretendemos obter subsídios para uma reflexão acerca da validade, pertinência e
operacionalidade dos conceitos mais utilizados no campo do saber histórico.
SILVA, Maria Manuela R. de Sousa. (UFRJ) Portugueses e brasileiros nas primeiras
décadas do século Xx. Táticas individuais e a construção do sentido dos "outros".
Utilizando basicamente os Processos de Expulsão de súditos portugueses e a volumosa
correspondência trocada entre a Representação Diplomática de Portugal no Brasil e as
autoridades brasileiras existentes nos arquivos do MNE/SE/Lisboa e no MRE/BrasiV
Itamarati), procuramos levar a cabo uma análise dos principais lugares onde melhor se
expressam as tensões e conflitos que, permeando o cotidiano da convivência social
entre súditos portugueses e nacionais nas primeiras décadas da República Velha, evocam
os múltiplos e facetados relacionamentos entre as "táticas" individuais e os símbolos
coletivos que constituem o sentido de construção dos "outros".
SILVA, Maria Manuela R. de Sousa. A teorização da cultura em M.Bakhtin e a
construção da História da Cultura. O tema que esta Mesa Redonda se propõe abordar,
objetiva trazer para o debate acadêmico uma reflexão crítica sobre a adequação,
pertinência e validade da apropriação que tem vindo a ser feita por historiadores do
modelo de teorização da cultura proposto na vasta e diferenciada obra de M. Bakhtin.
O eixo fundamental da discussão e análise centra-se fundamentalmente num conjunto
de problemas que nos remetem tanto para os aspectos teóricos e metodológicos da
proposta quanto para aqueles decorrentes da prática efetiva da pesquisa no campo da
História Social da Cultura. Neste sentido, os trabalhos apresentados procuram articular,
de forma dinâmica e integrada, as questões teóricas e historiográficas com as pesquisas
específicas individuais, através das quais se procura testar a qualidade e capacidade
heurísticas dos principais conceitos enunciados por um dos autores mais criativos de
nosso século.
SILVA, Maria Odila Leite da. Circulação edinâmica social: flexibilidade das
fronteiras sociais nos tempos da escravidão (Bahia, Minas e São Paulo).
SILVA, Marilda Santana da. Poderes municipais e elites locais em Vila Rica: As
representações do Senado da Câmara (1750-1828). A temática proposta nesta
comunicação procura apresentar a pesquisa que desenvolvemos sobre a jurisdição do
Conselho do Senado da Câmara de Vila Rica, a qual busca evidenciar a articulação e
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os jogos de poder travados entre esta instituição e a intervenção política da Coroa
portuguesa, num período em que a "sociedade mineradora" já mostra sinais de
decadência econômica. Propomos aqui considerar, em maior detalhe, o perfil dos
homens que administravam o Senado da Câmara de Vila Rica, ou seja, pretendemos
caracterizar o ambiente político-administrativo da sociedade vilariquenha setecentista
que apresenta traça peculiares devido a rápida e intensa urbanização decorrente da
atividade mineradora. Nosso estudo procura trazer novos elementos para compreender
as tensões sociais desta região, uma vez que em poucos lugares do Império Colonial
português houve uma tentativa de fiscalização tão intensa por parte da Coroa.
SILVA, Marilene Rosa Nogueira da. As fronteiras culturais das Áfricas Cariocas.
Analiso a questão das fronteiras sócio-culturais resultantes do processo de reorganização
do espaço na cidade do Rio de Janeiro. Nesse estudo os parâmetros temporais são
flexíveis devido ao conceito de heterotopia que o orienta, capaz, segundo Foucault, de
superpor num único lugar real diversos espaços, diversos locais que em si são
incompatíveis. Discuto os herdeiros do ganho, ou seja, os ex-escravos urbanos
reexcluídos dos projetos' de modernidade, quer seja numa versão inglesa, voltada para
a questão do trabalho como condição de progresso, ou francesa, na reinvenção do
lazer, como tempo liberado do trabalho, em contraposição ao ócio, condenado e
rigorosamente reprimido. Em meio a essas tentativas de disciplinar a capital da república,
localizo as Pequenas Áfricas, driblando a normatização, construindo no dia-a-dia,
conscientemente ou não, uma outra microfísica, a da resistência, ou melhor, da
sobrevivência. Essa população dos excluídos da urbe, que desaparecia dos censos
oficiais, porém continuava a circular pela cidade remodelada, carregando e
descarregando navios na estiva do cais do porto, fazendo circular as mercadorias pelas
ruas, gingando para se divertir, para se defender, para sobreviver.
SILVA, Marinete dos Santos. (S.M.E./RJ) Gênero, espaço público e participação
política: o caso de Suzanne de Castera. O espaço público tem sido tradicionalmente
vedado às mulheres, consideradas a partir de uma visão essencialista dos sexos como
"naturalmente" ligadas ao privado. Nosso trabalho enfocará o caso de Suzanne de
Castera, que através da sua inserção na vida boêmia da cidade do Rio de Janeiro,
durante a Segunda metade do século passado, atuou no movimento abolicionista
transgredindo normas que impediam a participação feminina na esfera política. (GT)
SILVA, Marinete dos Santos. Gênero e participação política: o caso de Suzanne de
Castera. O avanço dos estudos históricos à luz do gênero tem dado visibilidade às
formas de participação política das mulheres através do tempo e em diversas sociedades.
Prisioneiras do espaço privado a elas destinado como o único possível, em face do
que se considerava as "próprias injuncões da natureza", as mulheres nem, por isso,
desistiram de lutar e opinar sobre as questões políticas candentes que marcaram seu
tempo. Tal foi o caso do movimento abolicionista na cidade do Rio de Janeiro durante
sua fase de efervescência, ou seja, nos primeiros anos da década de 80 do século XIX.
Nosso trabalho procurará mostrar o exemplo de Suzanne de Castera que, aproveitando757

se de sua inserção na vida boêmia da cidade, buscou divulgar os ideais abolicionistas.
Valendo-se de sua atividade como artista e cortesã de luxo chegou a ir além da militância
ideológica, engajando-se em uma luta pela compra de cartas de alforria para escravas.
Transgressora por excelência, sua saga que pode ser considerada emblemática, nos faz
refletir sobre o lugar do feminino na esfera da chamada"grande política".
SILVA, Maurício Higino da. "A Exposição do pintor" - Um Estudo iconológico das
imagens produzidas pelo pintor Eduardo Dias na Florianópolis de 1890 A 1940. As
intenções artísticas de um sapateiro pouco alfabetizado nunca passaram de alguns
esboços e desejos de expressar o seu meio. Iniciou-se como todos os pintores do final
do século XIX, trazendo as suas obras para a rua e a praça sobre os olhares curiosos e
atentos dos populares e dos anseios de uma recente elite política. O pintor criado por
um professor cartunista e aperfeiçoado por sua própria sensibilidade acabou retratando
os rostos notórios da cidade de Florianópolis. No entanto, a sua percepção de um
espaço público transformando-se diante de seus olhos, levou-o a pintar os ambientes
da cidade no passado e no seu presente. A sua importância na descrição visual dos
ilustres, do cotidiano, do urbano e do popular deram-lhe respaldo suficiente até para a
pintura religiosa em afrescos e vias sacras. Em uma cidade onde o convívio entre o
popular e a elite econômica e política era muito estreito nos bulevares e cafés, tornouse pelos contatos um pintor de inúmeros recursos estéticos passando do clássico ao
moderno. No ano de 1929, o seu nome como pintor estava-se consolidando para a
primeira exposição de seus trabalhos guardados somente em seu ateliê ou colecionado
por poucos apreciadores. Entretanto, a perspectiva da elite em possuir um artista de
pouco gabarito técnico deixou-o nesse mesmo ano gradualmente desmerecido nos
jornais.
SILVA, Monica de Carvalho e. (COPPEIUFRJ) A história da construção do Curió um sistema de informação de segurança e administração de dados. Este trabalho
irá contar a história da construção sociotécnica de um software de segurança e
administração de dados para microcomputadores, chamado Curió, desenvolvido pela
empresa Módulo Consultoria e Informática. O Curió foi utilizado nas primeiras eleições
informatizadas no Brasil, premiado em feiras de informática (Assespro e Fenasoft) e
pela mídia especializada (Byte e Exame), e exportado para outros países. Para
entendermos como este software brasileiro alcançou tais conquistas, acompanharemos
a trajetória de seu desenvolvimento desde 1986, ano de seu lançamento, até 1987, ano
em que o Curió recebeu uma nova denominação. Além do nome, muitas modificações
e negociações entre agentes heterogêneos aconteceram para que este produto
permanecesse no mercado por tanto tempo. Desse modo, devem ser coonsideradas
negociações que envolvem aspectos e demandas que parecem "estritamente técnicos"
(como funcionar em microcomputadores XT e AT, com sistemas operacionais DOS e
Windows, em rede ou não), e outras que, embora afastadas do mundo dos bits e bytes,
não podem deixar de ser levadas em conta quando se precisa vender um produto (como
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feiras, mídias, vendas, concorrência, manutenção) sem falar nos aspectos de segurança
e administração de dados (como usuários, privacidade, vírus, funcionários insatisfeitos,
espiões, hackers ).
SILVA, Mônica Martins da. (UFGO) A Festa do Divino em Pirenópolis. Nesse
trabalho discutimos uma das festas populares mais expressivas no contexto das
manifestações populares nacionais: A Festa do Divino Espírito Santo que viveu seu
apogeu na Europa medieval sobretudo na Península Ibérica e como parte da cultura
religiosa européia adaptou-se ao Brasil dentro de seu respectivo processo de colonização.
As festas do Divino Espírito Santo tiveram seu auge em algumas regiões do Brasil
durante o século XIX, embora fosse uma prática coletiva desde o início da colonização.
Caracterizaram-se sobretudo pela adaptação às diversidades culturais do país e pela
continuidade de alguns elementos em comum sem perder a sua identidade estrutural.
Nesse quadro diverso de infinitas particularidades regionais, a festa do Divino
popularizou-se em Goiás a partir do século XIX, período quando estrutura-se uma
sociedade que embora tenha vivido as problemáticas da exploração aurífera, criou
uma dinâmica própria de funcionamento. No contexto goiano verticalizamos a análise
para o arraial de Meia Ponte, atual cidade de Pirenópolis procurando compreender
através das formas de envolvimento dessa sociedade com os festejos do Divino as
características e especificidades culturais da região, durante o século XIX e as primeiras
décadas do século atual.
SILVA, Narciso Larangeira Telles da. (UFU) O teatro de rua do Rio de Janeiro:
fronteira entre a cena e a sociedade. A história do teatro de rua brasileiro vive um
momento de ampliação de seu campo de pesquisa. A presente comunicação busca
analisar a partir das experiências dos grupos: Revolucena (Angra dos Reis), Guarda a
chave no Trombone (Parati) e Dia a Dia (Rio de Janeiro), como a cena, pensada e
construída como obra artística, abarcou elementos presentes na história de cada cidadesede desses grupos durante a década de 80. Aqui privilegiaremos a análise dos
espetáculos de rua, buscando, também, compreender a escrita da história doteatro de
rua em nosso país a partir da perspectiva cênica.
SILVA, Regina Helena Alves da. (FAFICHI UFMG; coordenadora da equipe de
elaboração da Proposta Curricular de História - SEElMG) A proposta curricular de
História para o 2° Ciclo - SEE/ MG: o processo de elaboração e pressupostos. O
objetivo dessa comunicação é relatar o processo de construção da Proposta Curricular
de História - 2° Ciclo apresentando seus eixos e pressupostos teóricos. Este projeto
faz parte do Programa Piloto de Inovação Curricular para o Ensino Fundamental da
Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais. Esta proposta esta sendo elaborada
por um grupo de consultores em conjunto com os professores de História da rede
estadual a partir da participação destes nos cursos de capacitação oferecidos pela SEE/
MG.
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SILVA, Regina Helena Alves da. (UFMG) O legislativo e a cidade: domínios de
construção do espaço público (Belo Horizonte. 1897-1997). A proposta deste trabalho
foi iniciativa da Câmara Municipal de Belo Horizonte que em 1996 procurou a
Universidade Federal de Minas Gerais, propondo uma parceria. A primeira questão
que nos propusemos foi a de definir qual o objeto da pesquisa: a Câmara Municipal de
Belo Horizonte, ou suas contribuições à história da cidade. O levantamento do material
nos fornecia elementos da história da Instituição, suas relações com o Executivo, suas
diferentes formas, composição, atribuições, etc. A história do Legislativo Municipal
não poderia, pois, ser desconsiderada, tendo em vista que, ao longo de um século,
assumiu pelo menos duas formas institucionais distintas: Conselho Deliberativo e
Câmara Municipal. A decisão que tomamos firmava-se em que o resgate das
contribuições da Câmara para a história da Cidade não poderia passar ao largo dessas
mudanças institucionais, mas seria a atuação do Legislativo Municipal na Cidade.
Optamos, então, por trabalhar com o Legislativo atuando na cidade e não só como
ordenador de um espaço urbano.
SILVA, Renata Augusta dos Santos. História e sociologia: um estudo sobre a
produção de significados sobre o trabalho ambulante e a cidade do Rio de Janeiro no
início do século Xx. Este trabalho pretende refletir sobre as relações entre História e
Sociologia, no que se refere ao estudo dos bens simbólicos e da produção de sentido
sobre as prática sociais de um dado período da história da cidade do Rio de Janeiro.
Segundo o sociólogo Eliseo Veron, um dos trabalhos da ideologia é o de produzir
práticas sociais a partir do comportamento dos indivíduos na sociedade, tomados estes
como matéria significante a ser investida pelos sistemas ideológicos Esta abordagem
transdisciplinar faz parte do quadro teórico de minha dissertação de mestrado. Na
dissertação analisei a construção de representações sobre o trabalho ambulante na
cidade do Rio de Janeiro, em meio as reformas ocorridas no início do século XX. A
ordenação do espaço físico, impôs a sociedade civil e política, a necessidade de ordenar
também práticas sociais típicas da cidade, como a venda ambulante de produtos na
rua, identificadas a cidade colonial e por isso considerada. atrasadas e insalubre. A
recodificação da atividade comercial do ambulante se fez através da produção de vários
discursos como, as posturas municipais. crônicas, caricaturas e da fotografias, minha
principal fonte de pesquisa. A dimensão simbólica presente nas imagens, fez com que
as fotografias se transformassem em um bem simbólico valioso ao projeto de
remodelação da cidade e de construção de novos padrões sociais de comportamento.
SILVA, Ricardo Mariella. (UFF) Mar de ilhas e marinha de cidades: a mobilidade
das fronteiras. Trataremos na nossa comunicação dos deslocamentos de uma fronteira
e de um sonho. Muitas viagens realizadas pelos portugueses no Atlântico, buscavam
encontrar lugares de sonho. As ilhas pontuavam o mar de esperanças e maravilhas. No
seu interior a vida transcorreria em ritmo paradisíaco. Elas eram fronteiras erguidas
no vazio, que separavam a semi-eternidade edênica da constante deterioração temporal.
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Quando os portugueses enfrentaram o plano de colonizar as terras do Brasil, a marinha
foi o foco de ocupação possível. Ao longo da sua extensão sem fim ergueram-se
povoados e cidades enquanto fronteiras com o selvagem e o indômito. A marinha se
construiu em um espaço de segurança e produção de riquezas, no qual a vida colonial
transcorria baseada no trabalho de ampliar as suas fronteiras O desconhecido recuava
na medida em que a marinha se fortalecia e avançava .. Nas ilhas edênicas, da qual a
Ilha Brasil é a que mais nos interessa, as fronteiras eram includentes. Era no interior
que se localizavam as maravilhas ansiadas. Na marinha, pontuada de povoados e vilas,
as fronteiras foram excludentes. Estavam localizadas além delas os elementos oníricos.
O deslocamento de fronteiras e sonhos, no caso, foi pontuado por um antagonismo
entre encontro e construção.
SILVA, Ricardo. (UFSC)A ideologia do estado autoritário nos anos 20 e 30. Partindo
do exame das principais idéias políticas de Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e
Francisco Campos - intelectuais influentes na década de 30 e que estiveram
profundamente ligados à ditadura estadonovista -, esta comunicação tem por objetivo
explicitar a estrutura dos argumentos da ideologia política mobilizada para legitimar
as instituições do Estado Novo. As idéias políticas desses pensadores, especialmente
suas concepções de Estado, revelam uma ideologia que se define essencialmente pela
articulação de três elementos: 1) o estatismo - que apresenta o Estado como princípio
tutelar e ente civilizador da sociedade; 2) o caráter tecnocrático - que apresenta as
elites técnicas e científicas como as mais aptas à elaboração e à gestão das políticas
estatais, tendo em vista a suposta necessidade de uma política objetiva para cumprir-se
a meta de organização da nação; e 3) o caráter desmobilizador - que apresenta toda
mobilização social autônoma em relação ao Estado, sobretudo a mobilização das classes
populares, como expressão de uma desordem que deveria ser evitada pelo acionamento
da força desmobilizadora estatal. Nesta comunicação será desenvolvido o argumento
de que a suposta finalidade liberal ou democrática do "autoritarismo isntrumental" dos
ideólogos dos anos 20 e 30, finalidade que explicaria o caráter transitório dos Estado
autoritário, representa antes uma racionalização da hipertrofia dos poderes das elites
estatais - principalmente das elites técnicas.
SILVA, Roberta Maria Lobo da. Da imaginação histórica: as raízes da historiografia
na visão de Sérgio Buarque de Holanda. Aproximar -se do narrador e da narrativa de
Sérgio Buarque de Holanda é quase que imediatamente ver uma opção historiográfica
distinta da tradição brasileira, tanto na escolha dos objetos quanto no modo de narrálos. Sua escrita enquanto método que postula uma não unicidade irrevogável da verdade,
impõe um universo dinâmico de interpretações de alcance histórico que muito destoam
de fins concludentes como de resoluções definitivas do problema que propõe. Assim a
riqueza de erudição, de imaginação e de crítica histórica que compõe a narrativa de
Visão do Paraíso. Sérgio Buarque de Holanda tem como possível marca de suas reflexões
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a situação de fronteira como lugar da produção do conhecimento histórico. As questões
que propõe partindo da condição móvel e imprevisível do tempo como do pensamento
e das ações humanas, possibilitam um outro modo de escrita da história. Contrapondose a uma visão da história cerceadora de sentidos fixos, faz das situações de fronteira
o elemento propulsor do confronto histórico, visão que tem no horizonte o mover-se
extensivo da crítica histórica.
SILVA, Roberto B. Dias da. (PUC/SP) A justiça da infância e adolescência no Brasil
e a abolição do sistema penal. Em 1990, tivemos a promulgação do Estatuto da Criança
e do Adolescente e, com ela o fundamento legal para que as crianças e os adolescentes
deixassem de ser tratados como objetos do direito e passassem a ser sujeitos de direito.
No entanto, o que se notou foi a aplicação distorcida do Estatuto - mesmo porque ele
dá margem a este tipo de atitude - , principalmente opor parte dos juizes, promotores,
advogados e técnicos atuantes nos processos envolvendo adolescentes em situaçõesproblemas. Diante da chamada "infração", o Estado impõe sua violência - procurando
pacificá-la artificialmente -, especialmente aplicando uma pena, até mesmo porque a
burocracia estatal, mais do que servir sua clientela, busca sua própria sobrevivência.
Esquece-se que já vivemos em uma sociedade sem pena (confira a denominada cifra
negra) e deixa-se de lado o Estatuto como um todo, que permite tratar as situaçõesproblema como uma conduta do campo civil e não penal, propiciando respostas
conciliatórias, compensatórias, educativas e terapêuticas, não punitivas, às situaçõesproblema surgidas. Mostra-se a desnecessidade da mediação do Estado para estes casos,
indicando para extinção dos organismos encarceradores. Mais do que uma tese voltada
à abolição de algo, tem-se, sim, uma análise voltada à criação da liberdade.
SILVA, Rogério Forastieri da. (Doutorando em História Social pela USP) A
Historiografia dos movimentos nativistas no período colonial. Trata-se de um estudo
historiográfico sobre o tema: "movimentos nativistas no período colonial"especialmente os movimentos de revolta ocorridos na América portuguesa que são
considerados por parte significante da historiografia como expressões de "nativismo"
ou mesmo como "movimentos precursores da independência". Por meio de um
levantamento e uma análise da bibliografia selecionada é feito um repertório da
ocorrência do que se considera expressão de "movimentos nativistas. Observa-se que
o "nativismo" está comprometido e integra parte de um quadro explicativo do qual
constitui um elo entre "colônia" e "nação". Desta maneira "colônia-nativismo-nação"
cumpre aquilo que Gramsci assinalou ser uma maneira de conceber a história como
uma "biografia da nação". No caso brasileiro, a nação estaria contida no passado colonial
e procura-se qualificar no passado "movimentos nativistas" que atestaria a existência
de uma nação emergente.
SILVA, Rogério Souza. O enigmático espaço urbano do Belo Monte. Nessa
comunicação observo o século XIX como um período marcado por uma série de
reformas urbanas na Europa. O Brasil, como parte do mundo ocidental e um dos eixos
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fundamentais do capitalismo, estimulado por transformações internas, realiza uma série
de mudanças em sua estrutura urbana. Essas mudanças têm, como decorrência, uma
nova visão do brasileiro sobre si mesmo. Se, no Império, a busca das raízes indígenas
foi fundamental para a auto-afirmação nacional, na República, a França tornou-se um
referencial quase religioso. É dentro desse imaginário social que se dá a guerra de
Canudos. A partir daí, pretendo expor como se realizou a leitura da estrutura urbana
daquele povoado, na visão de militares e jornalistas que lá estiveram. Além disso, há
um dado extremamente instigante: Canudos, que é relacionada, na época e na posterior
produção historiográfica e literária, com os desamparados, tem uma estrutura urbana
onde formas de desigualdade e dominação não deixam de existir. Com isso, afirmo
que o oprimido reinventa a opressão.
SILVA, Rogério Souza. A travessia da terra do Sol: Deus e o Diabo na alma de
Antônio Conselheiro. Nessa comunicação acompanho o início da epopéia de Antônio
Vicente Mendes Maciel pelo sertão nordestino e sua transformação gradual em Antônio
Conselheiro, observo, a partir daí, a permeabilidade entre a ficção e a história, que
passam a existir na vida do beato. Além disso, o peregrino forma uma esfera de poder
que, durante décadas, foi analisada pela historiografia, principalmente de tendência
marxista, como sendo uma contestação da ordem instituída. Dentro disso, discutirei a
questão dos possíveis contatos externos de Canudos, no nordeste baiano, com um
chefe de polícia e dois padres. Palavras-chave: Biografia; ficção; história; religiosidade;
guerra; exclusão social.
SILVA, Rogério Souza. Antônio Conselheiro: o anunciador das crises da razão.
Nesta comunicação voltarei meu olhar para uma controvérsia importante no final do
século passado: a fronteira entre razão e desrazão. A República brasileira, dentro do
espírito da época, vê em Canudos a encarnação de tudo o que havia de mais arcaico,
bárbaro e seI vagem. Antônio Conselheiro surgia, na imprensa, como representante das
trevas do passado colonial e imperial. Através desta análise, procuro provar que, da
mesma forma que os conselheiristas eram vítimas de uma espécie de manipulação, os
arruaceiros urbanos, que empastelaram jornais monarquistas, após a derrota da terceira
expedição, eram tão manipuláveis quanto os moradores do Belo Monte. A partir disso,
faço uma aproximação entre a pretensa prática racional da República e a religiosidade
dos conselheiristas, analisando discursos e ações de ambos. É nesse momento que
fica clara a fragilidade entre o que os termos bárbaro e civilizado.
SILVA, Roseli Correia da. Pesquisa ação: Desafios. A pesquisa ação caracteriza- se
pelo duplo objetivo: intervenção/ transformação da realidade e produção de
conhecimentos concernentes a esta transformação. Pretende-se refletir nesta
comunicação a respeito das razões da escolha dessa perspectiva de pesquisa e os desafios
por ela colocados. Nesse sentido, discutiremos: a adequação da mesma para o objeto
de estudo em questão ( a construção do conhecimento e raciocínio históricos); a
adequação para o seu campo de aplicação: descompasso entre o ritmo da produção de

763

conhecimentos produzidos pelos procedimentos da pesquisa e as exigências postas
pelo cotidiano escolar; a relação entre pesquisa e formação.

SILVA, Sergio Francisco Serafim Monteiro da. Introdução ao estudo das imagens
visuais em Arqueologia : o caso dos registrosfotográficos dos enterramentos humanos
exumados no sítio Tenório, Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O presente trabalho
presta-se à identificação e esquadrinhamento do potencial fornecido pela análise e a
interpretação da categoria imagem fotográfica, produzida enquanto parte do
conhecimento arqueológico sobre o fenômeno morte entre as populações litorâneas
extintas no estado de São Paulo. O documento fotográfico sobrevive em função do
discurso arqueológico. Textos escrito e visual relacionam-se em propósitos, interesses,
funções e finalidades definidas. A informação se estabelece enquanto testemunho visual,
com caráter de "objetividade", e enquanto "prova" de um vestígio encontrado durante
à escavação. Por meio da análise dos aspectos denotativos / iconográficos e conotativos
-iconológicos das imagens fotográficas em sua relação serial, com outras referências
de textos, imagens e o conhecimento do observador- pesquisador, poderá ser sugerida
uma metodologia para os direcionamento quanto à obtenção, uso~ e reeleituras de
séries fotográficas de antigas escavações arqueológicas.

SILVA, Sônia Maria de Meneses. "Corpo que cala consente ": medidas civilizatórias
sobre os enterros e internações em Fortaleza no século XIX. No dia 19 de agosto de
1851, o editorial do Jornal Cearense, órgão representante do Partido Liberal,
apresentava-se sob um clamor desesperado frente à epidemia de febre amarela e à seca
que faziam dezenas de vítimas na província cearense. Os doentes estavam em todos os
pontos da cidade, os mais ricos recebiam a visita do médico em suas casas, os mais
pobres, eram levados, muitas vezes à força, às enfermarias improvisadas do governo.
Durante todo o século XIX, a capital cearense esteve sob os "sinais" da morte e da
doença que se manifestavam como "anjos exterminadores" presentes intensamente no
cotidiano da cidade. Entretanto, é também durante esse período, que ocorre a inserção
de práticas civilizatórias na capital cearense, por parte do grupo dominante local, com
objetivo de transformar Fortaleza em cidade, e sua construção deveria acontecer em
dois sentidos: material e simbólica. A partir da criação de novas instituições sociais
como as cadeias, cemitérios e casas de saúde, estabelecia-se uma nova lógica sobre os
comportamentos mais comuns relacionados à morte e à doença.

SILVA, Sônia Maria de Menezes. As chaves da cidade: o controle da violência e a
questão nacional- Fortaleza -1850 -1900. A proposta de pesquisa aqui apresentada
é analisar o desenvolvimento de um conjunto de práticas e discursos, vinculados à
organização da justiça criminal na capital cearense, dando ênfase à ação policial e a
implantação das cadeias, penitenciárias e casas de correção, apresentados como
mecanismos que visavam estabelecer uma lógica civilizatória tendo como pano de
fundo a construção de um sentimento de nacionalidade associado à centralização
política, no período de 1850 a 1900. Essa centralização política não poderia acontecer
se antes, não se desenvolvesse mecanismos que proporcionassem a aceitação a uma

764

comunidade nacional capaz de submeter toda a população à instituições legais que
amparassem a própria noção de sociedade e cidadania sob seus preceitos. A justiça
apresenta-se então, como o mecanismo que tinha a "missão" de levar a civilização e
restabelecer, ( ou estabelecer) a moralidade pública entre todos os cidadãos da província.
Chamamos a atenção para o fato de que há, nesse momento, uma acentuada preocupação
em controlar estas ações, submetê-Ias a uma atuação legal e institucional
SILVA, Tania Brandão da. (UNI-RIO) Historiografia e história do teatro brasileiro.
Por tradição, a História do Teatro Brasileiro se insere em larga medida nas categorias
de relato cronológico, inventário dramatúrgico, vivência pessoal ou crônica
impressionista, com freqüência misturando procedimentos de cada uma. A partir das
proposições de Falcon (1996), é possível fixar a identidade dos historiadores do teatro
brasileiro e propor referências conceituais e metodológicas para o trabalho com a história
do teatro brasileiro do século XX. A reflexão sobre a Historiografia, no caso, deve ser
realizada em função de dois grandes objetivos, considerados fundamentais - a revisão
analítica da Historiografia da História do Teatro Brasileiro, enfocada a partir da ótica
da história do teatro moderno, e a reflexão a respeito das fontes, tanto no que concerne
ao próprio conceito de fonte, quanto às usadas pelas vertentes tradicionais desta mesma
Historiografia. Em decorrência deste dois objetivos, torna-se necessário o debate
específico a respeito dos métodos e técnicas de pesquisa, com a consideração de
procedimentos ainda pouco difundidos nos estudos teatrais, a saber a História Oral, a
História do Tempo Presente e a História das Imagens, essenciais para a História do
Teatro Moderno.
SILVA, Tania Brandão da. (UNI-RIO) Itália fausta: a musa moderna. Indagar a
respeito da identidade conceitual de um artista parece ser a forma mais pertinente para
a definição de seu papel histórico. A partir de documentação inédita descoberta
recentemente - em especial o caderno de direção da montagem de Romeu e Julieta, de
Shakespeare, peça dirigida por Itália Fausta (1890 ?-1951) em 1938 - é possível
estabelecer o significado da atuação da atriz no meio teatral brasileiro. O ponto básico
a considerar é a contradição acentuada entre a sua integração - razoável - às práticas
teatrais cariocas rotineiras do início do século, amigas, o teatro de sensações ligeiras,
e a sua aclamação, pelas novas gerações, nos anos quarenta e cinqüenta, como musa
dos modernos. É preciso, portanto, realizar uma arqueologia desta liderança,
desvendando projetos e conceitos, para abolir a imagem de monstro sagrado sem
identidade nítida, cada vez mais esquecido.
SILVA, Tania Brandão da. (UNI-RIO) Peripécias modernas: Companhia Maria Delta
Costa. O teatro moderno, na Europa da virada do século, afirmou a encenação e
transformou radicalmente o palco, derrubando antigas tiranias - do texto, da palavra,
do ator histriônico e das hierarquias e convenções, que faziam do palco um ofício
técnico menor. Mas o teatro moderno não se apresentou como herói - o seu desejo,
antes, era a recusa em cumprir qualquer ação dramática, com ou sem peripécia. No
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teatro brasileiro, o moderno foi episódio 'tardio', formulado pela primeira vez em
1938, com a apresentação deRomeu e Julieta, de Shakespeare, pelo Teatro do Estudante
do Brasil, de Paschoal Carlos Magno e Itália Fausta. No Rio de Janeiro, contudo,
existia uma prática teatral antiga consolidada; por isto parece discutível fixar a estréia
de Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues, em 1943, com o grupo amador Os
Comediantes, como o início do teatro moderno no País; na verdade, o ciclo moderno
se efetivou a partir de 1948, quando Sandro Polônio, Maria Della Costa e Itália Fausta
iniciaram as atividades do futuro Teatro Popular de Arte, e Franco Zampari inaugurou
o Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo. O TPA transferiu-se para São Paulo,
para ter continuidade; São Paulo tornou-se a capital teatral do Brasil e o teatro moderno
herói de uma geração: herói de vida curta. O palco moderno teve no TPA uma espécie
de protagonista anônimo. No entanto, a pouco e pouco, por diferentes caminhos, o
teatro moderno foi sendo condenado à redução de si.
SILVA, Tânia Maria Gomes da. (FAFIJAN) Uniões consensuais nas camadas
populares de Mandaguari. O objetivo deste estudo é traçar um paralelo entre as uniões
destituídas de oficialização, aqui denominadas uniões consensuais, e a situação
econômica dos cônjuges que por ela optam, em abandono da oficialização civil e
religiosa do casamento. Segundo definição de Edy Luiz Kougt, pesquisador da Fundação
Getúlio Vargas "no Brasil, parafins legais, considera-se que os casais vivem em união
consensual quando mantêm um lar sem terem um casamento civil"(Kogut,1976:5). O
crescimento das uniões consensuais no Brasil é um fenômeno inquestionável. Os 3
últimos censos apontam crescimento de 6,5%, 6,9% e 11 ,8% para os anos de 1960,
1970 e 1980, respectivamente, de casais que optam pelas uniões consensuais. No Paraná,
em 1960, 2,4% dos casais viviam em livre união. Em 1970, o índice era de 3,2%.
Dados do censo de 1980 revelam que a percentagem no Estado era de 6,7%. Embora
não se tenha dados mais recentes pode-se inferir que o crescimento permanece, uma
vez que as condições formadoras das livres uniões não se alteraram significativamente.
As pesquisas indicam que as uniões consensuais são fenômenos que ocorrem
majoritariamente entre pessoas de baixo poder econômico, cuja opção pela mesma
faz-se em virtude da inexistência de patrimônio a ser protegido pelo casamento civil
que é, sem dúvida alguma, a forma legítima de proteção e resguardo dos bens adquiridos
ou vindouros do casal.
SILVA, Valdeilton Francisco da. Um estudo histórico sobre o município de Cantá
(RR). Organizados através de pequenos núcleos urbanos, os municípios do interior do
Estado de Roraima, parecem, não terem sido ainda descobertos pela literatura. Quase
todos serviram em décadas passadas como postos de abastecimento aos inúmeros
comerciantes e aventureiros que buscavam o interior do estado na expectativa de
lucrarem com suas riquezas. Foi assim, que os colonizadores violaram suas matas a
procura das "drogas do sertão", seguidos dos "soldados da borracha" e depois deste as
centenas de garimpeiros que escavaram a terra na ânsia de encontrarem o "el dorado".
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Muitos dos que por aqui passaram, deixaram suas marcas ou descendentes que ajudaram
na construção destes municípios. Portanto, um dos objetivos deste trabalho é o de
resgatar e refletir os fatores que contribuiram para a história de um destes municípios
- Cantá.
SILVA, Valéria Fernandes da. (Mestranda - UFRJ) As Fronteiras entre o discurso
masculino e Feminino na Idade Média através da análise das atas do processo de
canonização de Santa clara. As Atas do Processo de Canonização de Santa Clara de
Assis, do século XIII, representam um dos primeiros documentos do gênero de que se
tem notícia. Esta fonte, ao colher depoimentos de homens e mulheres, religiosos e
leigos, nos fornece uma oportunidade inestimável para que analisemos as fronteiras e
clivagens entre os diversos discursos possíveis dentro da Sociedade Medieval. Neste
trabalho, que é parte da pesquisa que estamos desenvolvendo com objetivo de escrever
nossa dissertação de mestrado, analisaremos as relações e limites entre o discurso
feminino e masculino e sua visão sobre uma mesma questão, a vida e santidade de uma
mulher que representou uma das figuras emblemáticas da espiritualidade Franciscana
no século XIII.
SILVA, Vera Lúcia Gaspar da. Professoras: docência, gênero e educação em Santa
Catarina. Os estudos mais recentes acerca da formação de professores têm enfatizado
a história político-social do magistério. Ao mesmo tempo, as perspectivas sóciohistóricas aliam-se a estudos do cotidiano escolar, visando superar análises de cunho
macrossocial. O presente trabalho, utilizando-se do acervo de história oral do Museu
da Escola Catarinense, parte dessa perspectiva para analisar as memórias de antigas
professoras, procurando re-significar o espaço escolar como revelador de questões
fundamentais para a formação de professores. O universo pesquisado é constituído de
relatos de professoras que atuaram entre o início na década de 30 e meados da década
de 60, atravessando um período de grandes transformações no País. Os relatos das
suas práticas cotidianas evidenciam articulações entre memória, gênero e educação,
demonstrando diferentes padrões do que definia uma profissional da educação. Os
dados analisados apontam uma série de questionamentos que contribuem para
desconstruir uma identidade única para a professora primária. Assim, em contraposição
às representações sociais do período sobre a professora como dócil, submissa, tornandose uma mãe espiritual para os alunos, outras representações emergem, tais como as de
professoras articuladas politicamente, mulheres que tinham importante papel público
e possuindo um projeto profissional. O trabalho no magistério pode significar, portanto,
não apenas submissão, mas o espaço possível de atuação para mulheres que desejavam
trabalhar.
SILVA, Wellington Barbosa da. (UFPE) A 'soldadesca desenfreada' e a pena da lei:
uma análise das primeiras tentativas de disciplinamento da força policial
pernambucana no século XIX. Cada Estado, como enfatizou Gramsci, tende a criar e a
manter um certo tipo de civilização e de cidadão. E a lei é o instrumento para este fim.
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Mas, por outro lado, se o Estado não dispuser de uma força policial, eficiente e
disciplinada, para reprimir as ações ou omissões criminosas que corroem as condições
que são criadas pela pena da lei, esta tende a virar letra morta. Sendo assim, não foi à
toa que, além da elaboração de novas leis, as frações da classe senhorial que tomaram
conta dos aparelhos de Estado, após a abdicação de D. Pedro I, em 1831, trataram logo
de dissolver as insubordinadas e pouco confiáveis milícias e ordenanças que existiam,
até então, no Império e se preocuparam com a organização e o disciplinamento de
novos aparatos repressivos. Esta comunicação pretende, justamente, discorrer sobre
os primeiros regulamentos que foram criados para disciplinar os integrantes do Corpo
de Polícia de Pernambuco e evitar, dessa forma, que os quartéis onde eles eram
aquartelados se transformassem em renitentes focos de desordem e de insubordinação.
SILVA, Wlamir. (FUNREI) Pedro, de Perpétuo a Panaca: elites políticas regenciais
em combate ao poder simbólico imperial. As elites políticas da Província de Minas
Gerais compreenderam a abdicação de D. Pedro I e a experiência regencial como a
oportunidade de realizar o self-govemment, onde a boa sociedade das províncias poderia
construir e conduzir o Estado, afirmando-se como a própria nação. A ausência de um
monarca politicamente efetivo e a manutenção do regime na pessoa de uma criança
tutelada, significou a possibilidade da paulatina ocupação de espaços de poder pelas
elites sociais e políticas, suas representantes, delineando uma monarquia decorativa
ou a evolução para a república. Destarte, por meio de periódicos, como o Universal de
Ouro Preto e oAstro de Minas de São João dei Rei, mobilizações e cerimônias públicas,
esta elite política procurou criar uma rede de sociabilização de uma nova cultura política,
buscando redimensionar a figura do Imperador. A elite política liberal mineira intentou,
então, minimizar o peso simbólico de D. Pedro I, como Defensor Perpétuo e principal
artífice da Independência, buscando afirmar o auto-governo da sociedade das províncias.
Esta afirmação surgiu representada na fraseologia liberal, com ênfase na Constituição
e na representação política, e na busca da substituição da ritualística imperial por
símbolos nacionais e cidadãos.
SILVEIRA, Alessandra da Silva. (Doutoranda - UNICAMP) O amor possível: Um
estudo sobre o concubinato e o divórcio entre homens pobres 110 Rio de Janeiro em
fins do Período Colonial. Há alguns anos, a história da família no Brasil tem produzido
trabalhos sobre as expectativas e as experiências familiares de grupos sociais diversos,
até então nunca estudados. Dentre estes grupos, podemos destacar os forros, libertos,
pardos livres e brancos despossuídos, a que chamaremos de homens pobres livres.
Escolhemos dois aspectos que informavam sobre a experiência familiar destes grupos:
o concubinato e o divórcio. Nosso objetivo é mostrar em que medida estes dois
elementos se relacionavam. A sede do Bispado do Rio de Janeiro e áreas mais próximas
a ele em fins do século XVIII até meados do século XIX., foi a área escolhida para esta
exposição. Este corte temporal se deu por dois motivos básicos. Por um lado, este
período foi marcado por movimentos migratórios e crescimento da população. A
colônia, nesta época, tinha a imagem de um local onde haveria enriquecimento fácil
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para os portugueses. Por outro lado, muitos homens recém saídos da escravidão
costumavam deixar o lugar onde haviam sido cativos como o primeiro exercício de
liberdade e migravam para regiões onde pudessem constituir uma "nova vida". Tentamos
relacionar estes aspectos com a formação de concubinatos e divórcios, e mostrar como
estes dois elementos podiam representar uma das formas da experiência familiar de
homens pobres livres neste período.
SILVEIRA, Anny Jackeline Torres. (UFMG) Centro da Memória da medicina da
UFMG: projeto de organização e possibilidade de pesquisa. Anny Jackeline Torres
Silveira A ampliação dos problemas que a História tem se proposto nos últimos anos
coloca em questão a disponibilidade de novos acervos documentais. A medicina pode
ser apontada como um desses novos campos explorados pela pesquisa histórica, e,
entre os diversos assuntos que trabalhos recentes que privilegiam é possível citar as
discussões relacionadas à saúde pública, ao discurso médico e científico, aos paradigmas
que norteiam teorias distintas, à constituição das redes institucionais, à formação da
estrutura percepti va, das práticas e das terapias populares relati vas à imagem da doença,
da saúde, da cura, da salubridade entre outros. Através desta comunicação pretendemos
apresentar alguns dados sobre o trabalho de organização do conjunto documental do
Centro da Memória da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), além de algumas possibilidades de abordagem que seu material
oferece. A nosso ver, sua diversidade temática e tipo lógica faz dele um importante
espaço para a ampliação das pesquisas de natureza histórica e aos trabalhos de caráter
interdisciplinar.
SILVEIRA, Anny Jackeline Torres. A experiência da gripe espanhola numa capital
planejada - Belo Horizonte, 1918. O final do século XIX marcou um período de debates
em que se buscava apontar soluções para o problema das condições sanitárias e da
saúde pública no Brasil, e os primeiros anos do novo século testemunharam diversas
ações no sentido de solucionar tais questões. Neste momento o discurso higiênico
tomou corpo nas políticas dos governos, nos periódicos e nas imagens divulgadas
sobre alguns centros urbanos do país. O ano de 1918, porém, colocou em tal imagem
em questão. A epidemia de gripe espanhola trouxe para as páginas dos jornais uma
realidade que a muitos parecia presa ao passado, incompatível com o cotidiano dos
espaços urbanos reformados segundo os preceitos do sanitarismo. Este trabalho busca
discutir a experiência da epidemia de gripe espanhola na cidade de Belo Horizonte,
capital construída na última década do século XIX, segundo os preceitos em voga.
Através desse episódio, buscamos pensar de que modo o discurso da salubridade foi
assimilado ao imaginário coletivo e no modo como os habitantes da cidade reagiram à
ameaça da epidemia.
SILVEIRA, Claúdio de Carvalho. (Pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos
- UNICAMP; Professor de Ciências Sociais do Centro Universitário Augusto Motta)
A política do Exército e o Estado Novo. Esta comunicação pretende tratar da importância
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de Góis Monteiro para a constituição do pensamento social e político dos militares
brasileiros no período do Estado Novo (1937-1945). O general elaborou uma
determinada forma de entender o Estado, a sociedade e a corporação militar, em especial
o Exército, e contribuiu de modo significativo para consolidar uma das tendências
principais do autoritarismo republicano brasileiro. Nesse sentido, o trabalho apresenta
as influências e as características de seu discurso sobre a Revolução de 30 e seu
desdobramento ao longo do tempo, chamando a atenção para o significado da "política
do Exército" e da "Dourina militar do Estado Novo". O tratamento dado aqui ao tema
considera os aspectos organizacionais próprios da corporação militar (cf. Edmundo
Campos Coelho e José Murilo de Carvalho), combinados com os aspectos mais amplos
da realidade social (cf. Samuel Huntington, Nelson Werneck Sodré e João Quartim de
Moraes). Por último, são levantadas as questões consideradas mais importantes para
entender o contexto desse período histórico à partir da óptica da relação entre o Estado,
as Forças Armadas e a Sociedade.
SILVEIRA, Edvanir Maia da. A resistência conformada. A modernidade sintetizase como tempo das ambigüidades, onde público e privado, antigo e moderno, razão e
emoção se confundem tomando também ambígua a sua reflexão. Esta comunicação
pretende discutir o processo de disputas diante da submersão de uma cidade no Ceará,
entre 1985 e 1995. Tais disputas políticas entre governo e sociedade são marcadas por
ambigüidades onde ambos impõem e cedem mutuamente. Um contexto em que a
dicotomia dominantes versus dominados não dá conta de explicar. Palavras-Chave:
Modernidade; ambiguidades; poder político; Nordeste; cidades.
SILVEIRA, Edvanir Maia da. Exclusão e modernidade: o repensar de um conceito.
Embora muito antigo, o tema da exclusão social mantém-se vivo no debate histórico.
Como tantos outros conceitos, a névoa cinzenta da modernidade toma nebuloso a
compreensão do que essencialmente constitui a exclusão. É imprecisa a fronteira entre
exclusor e excluído.Essa comunicação se propõe repensar o conceito de exclusão, a
partir do estudo de caso de uma cidade que vai ser literalmente excluída do mapa. Tal
ação não leva em conta condição social, partido ou religião.O excluído visivel é o
habitante da cidade, e o exclusor o Estado. Entretanto, ambos comportam-se como
agentes ativos tornando confuso o limite do apartheid. Palavras-chaves: Modernidade;
exclusão; fronteiras; ambigüidades; limites.
SILVEIRA, Edvanir Maia da. A "Atlântida" Cearense. O Sertão vai virar mar e a
cidade naufragar. A profecia bíblica repetida pelo beato Conselheiro parece se
concretizar no Ceará, criando consigo, uma "Atlântida Cearense". O objeto em estudo
é o município de Jaguaribara no Ceará. A cidade será submersa com a construção da
maior obra hídrica do semi-árido brasileiro e uma nova cidade, a primeira cidade
planejada do Ceará, substituirá a primeira. O objetivo desta comunicação é interpretar
o processo de desconstrução/construção dessa cidade. Palavras-Chave: Sertão;
Jaguaribara; cidade planejada; desconstrução/ construção urbana.
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SILVEIRA, Gláucia Regina. (UNICAMP) Fronteiras Etéreas: a mediunidade como
canal de interação entre vivos e mortos. O espiritualismo caminhou lado a lado com
movimento materialista e racionalista, fazendo com que os séculos XVIII e XIX
conhecessem uma nova postura do homem frente as manifestações supra-renais. As
incertezas sobre a vida após a morte levaram alguns homens a tentar encontrar uma
saída racional para as dúvidas que pairavam sobre o mundo espiritual. A morte foi o
grande impulso para o florescimento dos movimentos espiritualistas do período. A
ânsia por transpor a barreira entre a vida e morte, tornando o mundo espiritual passível
de ser apreendido, conhecido e questionado, permitiu que um novo olhar fosse lançado
sobre a morte e seus desdobramentos. Pensar o último suspiro como o fim da existência
humana não convencia a todos e incomodou alguns homens que passaram a buscar
uma interação entre vivos e mortos. Esta nova postura frente a morte e a vida fora da
matéria abriu espaço para a aparição da figura do médium como canal de acesso entre
o mundo material e o espiritual.
SILVEIRA, Sirlei. Amazônia: Mitos e história. A Amazônia vem sendo descoberta
e reinventada há mais de cinco séculos. Nasce como desdobramento da conquista de
terras e gentes do Novo Mundo. Foram muitos os personagens que protagonizaram
essa história, movidos pelo sonho mítico da abundância, da riqueza e da liberdade; o
maravilhoso foi e continua sendo um componente importante na conquista e
colonização dessa região. A procura do El Dorado atraiu no passado, e continua atraindo
no presente, legiões de homens em sua direção. Recria-se, a cada época, a legendária
promessa de conquista da terra rica das Amazonas. Esta dimensão constitutiva da história
da Amazônia está por merecer maiores investigações e debates. Assim sendo, é que
nos propomos a apresentar uma interpretação acerca do Mito das Amazonas enquanto
um dos elementos fundadores do processo civilizatório no interior de suas fronteiras.
A compreensão deste imbricamento entre mito e história, além de sugestiva na
perspectiva analítica, sugere respostas para muitas das questões presentes no espaço
amazônico, muito em particular sobre os movimentos migratórios para vários pontos
do seu território.
SIMAN, Lana Mara de Castro. (Fac. Educação da UFMG) O desenvolvimento do
raciocínio histórico: uma revisão das perspectivas de ensino na escola elementar. O
objetivo desta comunicação é o de apresentar, em linhas gerais, o delineamento da
pesquisa, ressaltando seu objeto e questões, o universo pesquisado, as referências
conceituais e a perspectiva metodológica adotada. Trata-se de uma pesquisa-ação
desenvolvida com alunos dos primeiros ciclos do ensino fundamental do Centro
Pedagógico da UFMG, por uma equipe de professores/pesquisadores da FAE- Centro
Pedagógico e estagiários de iniciação científica da UFMG. Interessa-nos, nesta pesquisa,
acompanhar e analisar o percurso do desenvolvimento cognitivo das crianças no que
toca os elementos centrais do desenvolvimento do raciocínio histórico, tomando como
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referências teóricas: a) os estudos já realizados neste campo, as críticas a estes
levantadas, assim como algumas hipóteses que, ao longo de nossa prática, vimos
elaborando com relação às capacidades e dificuldades das crianças em relação ao
desenvolvimento deste raciocínio; b) a concepção da produção do conhecimento
histórico como uma operação explicativa de um determinado problema e de sua função
social como formadora de identidades sociais ( relação memória vivida!coletiva!
memória histórica); c) concepção do processo de ensino que privilegia tanto o papel
ativo do sujeito na aprendizagem, como o papel do ambiente sociocultural no
desenvolvimento cognitivo.
SIMILI, Ivana. (DFE - UEM) A transformação da mulher em personagem política:
o Estado Novo e Darci Vargas.No intuito de refletir sobre algumas questões relativas
aos personagens na cena histórica e contribuir com conhecimentos sobre a temática
quando vinculada às mulheres, irei apresentar os resultados parciais do estudo
exploratório que venho realizando acerca das razões e motivações políticas do Estado
Novo, para a promoção de Darci Vargas, mulher de Getúlio Vargas, em personalidade
política.
SINOTI, Marta Litwinczik. A arquitetura como suporte da memória: a experiência
do Inventário do Patrimônio Cultural de Planaltina, DF. As metodologias para
realização de inventários comumente utilizadas pelos órgãos de preservação privilegiam
os levantamentos arquitetônicos enfatizando fachadas, janelas e portas. Na metodologia
de inventário proposta pelo Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do DF
(DePHA), utilizada em Planaltina- DF, articulamos história e arquitetura por meio da
história oral e da sintaxe urbana. Apresento aqui os resultados dessa metodologia que
propiciam levantamentos mais amplos e referenciados sobre o patrimônio cultural da
cidade e de seus habitantes
SINOTI, Marta Litwinczik. (DePHA/SCE/GDF-NECOIM/CEAM/UnB). Da
gravação à gravação: o processo de pesquisa na produção de documentários
Izistoriográficos. A metodologia de pesquisa desenvolvida pelo NECOIM/UnB para a
investigação histórica e produção de documentários tem como base a utilização de
entrevistas de história oral. A gravação em cassete e a gravação em vídeo são fases
distintas desse trabalho, articuladas entre si, e possuem suas especificidades no que se
refere à produção de conhecimentos. Nesta comunicação discutirei como são tratadas
as narrativas dos diferentes sujeitos entrevistados. nessas duas fases, durante a realização
do documentário Memórias de cá e de lá - ParanoálDF, apoiado pela FAPIDF e realizado
em parceria com o Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito Federal.
SIQUEIRA, Tatiana Lima de. (UFPB) Fronteiras do feminino, limites do masculino:
a relação de gênero no traçar das identidades no Nordeste. O modelo de mulher
idealizado na construção imagético-discursiva do Nordeste é o da mãe prendada e
esposa dedicada à casa e ao marido. Da aceitação ou transgressão desse paradigma
duas práticas discursivas e não discursivas são demarcadas. Uma que busca qualificar

772

e diferenciar a mulher entre a "perfeita" na aceitação de suas atribuições, portanto,
exemplar, daquela que ultrapassa essa fronteira, tendendo quase sempre a ser
classificada como a "desonrada" ou "masculinizada". A outra prática se localiza na
afirmação ou negação de um lugar limite cobrado ao homem nordestino, lugar este
marcado pelo signo do "cabra macho" e do chefe da casa e senhor da esposa e dos
filhos; portanto a depender do posicionamento da mulher essa identidade do forte,
destemido e viril pode ser legitimada ou contestada. A (re)produção desses códigos se
inserem num jogo de poder, de astúcia e angústia desses homens e mulheres, que ao
construir uma relação de gênero desigual e estrategicamente complementar atende à
lógica de um espaço notadamente marcado pela centralidade do masculino, como é o
Nordeste.
SIQUEIRA, Tatiana Lima de. (UFPB) Filme: agente viável, fonte desconfiável. O
uso do filme como instrumento de ensino e aprendizagem em história. Trabalhar com
filme em sala de aula, mais do que "ilustrar" alguma coisa, é trabalhar com uma fonte
historiográfica riquíssima que exige cuidado e discussão. Entendemos um filme como
um discurso que fala de um discurso e produz outro discurso, logo como um documento,
que como outro, parte de um olhar, de escolhas, da seleção de determinados fatos,
imagens e lugares em detrimento de outras e além disso se insere num contexto, que
fala dele e se inscreve nesse. Acreditamos, portanto, que o filme deve ser encarado
enquanto um agente histórico viável na produção e (re)produção no imaginário de seu
público de uma certa experiência, como também, como uma fonte, que como qualquer
outra fonte, deve ser olhada com desconfiança e nunca enquanto 'verdade absoluta".
Portanto, fonte riquíssima que ajuda a fazer, (re)fazer e contar a História.
SIQUEIRA, Tatiana Lima de. (UFPB) Fronteiras do feminino, limites do masculino:
a relação de gênero no traçar das identidades no Nordeste. O modelo de mulher
utilizado na construção imagético-discursiva do Nordeste é o da mãe prendada e esposa
dedicada à casa e ao marido. Da aceitação ou transgressão desse paradigma duas práticas
discursivas e não discursivas são demarcadas. Uma que busca qualificar e diferenciar
a mulher entre a "perfeita" na aceitação de suas atribuições, portanto, exemplar, daquela
que ultrapassa essa fronteira, tendendo quase sempre a ser classificada como a
"desonrada" ou "masculinizada". A outra prática se localiza na afirmação ou negação
de um lugar limite cobrado ao homem nordestino, lugar este marcado pelo signo do
"cabra macho" e do chefe da casa e senhor da esposa e dos filhos; portanto a depender
do posicionamento da mulher essa identidade do forte, destemido e viril pode ser
legitimada ou contestada. A (re)produção desses códigos se insere num jogo de poder,
de astúcia e angústia desses homens e mulheres, que ao construir uma relação de gênero
desigual e estrategicamente complementar atende à lógica de um espaço notadamente
marcado pela central idade do masculino, como é o Nordeste.
SIQUEIRA, Tatiana Lima de. (UFPB) Valor de mulher, avaliação de homem: o
(de )marcar das fronteiras do feminino na Literatura de Cordel. A Literatura de cordel
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é uma dessas novas fontes, de que a história vem se utilizando. Nela percebemos que
há uma idealização do comportamento masculino e feminino que demarcam fronteiras
de ação, pautada numa divisão hierárquica de papéis e funções. Os cordelistas em sua
maioria homens do povo, procuram avaliar a mulher por valores que não altere sua
identidade de homem forte, destemido e viril, ou seja, esse discurso vai engendrando
uma figura feminina repleta de atributos que fazem com que afirme a dominação
masculina. A partir de leituras teóricas que embasam a discussão e principalmente do
uso e análise da literatura de cordel, de folhetos, em que a relação de gênero recorta
grande parte de sua atenção e preocupação, observamos como essas narrativas
constróem uma visibilidade e uma dizibilidade do ser homem e mulher no Nordeste.
SIQUEIRA, Vera Beatriz Cordeiro. (IFCS/UFRJ) A cultura de Raymundo de Castro
Maya - modernidade pela tradição. A presente comunicação visa refletir sobre a coleção
Castro Maya como um processo de culturalização, enfatizando a relação dialética entre
modernidade e tradição que fundamenta o seu colecionismo e as suas opções estéticas.
Assim concebida, a sua coleção atesta uma certa concepção de cultura, que busca
definir a própria modernidade como uma tradição. Só assim, o seu ato individual e, no
ambiente brasileiro, heróico de colecionar obras de arte moderna poderia se auto superar
e dar origem a um mínimo de materialidade social à esfera cultural. Nessa confluência
entre público e privado, entre a gratuidade do gosto e o compromisso cívico com o
desenvolvimento cultural brasileiro, entre o moderno como ato transgressor e a sua
comunicabilidade enquanto valor, situa-se o colecionador Castro Maya e sua fidelidade
a uma concepção simultaneamente moderna e tradicional de cultura. As escolhas e
recusas de sua coleção permitem uma investigação sobre esta concepção, além de
propiciar uma análise da relação entre a arte moderna e seus mecanismos de
institucionalização no Brasil dos anos 40 a 60.
SOARES, Angélica Maria de Anunciação Reis. Qualificação industrial: A
experiência do SENAI da Bahia. Nessa pesquisa procuro refletir sobre o SENAI, o
discurso que gerou a sua criação, os objetivos da Instituição, as transformações que
ocorreram em sua trajetória durante os primeiros 25 anos de trabalho (1945 /1970), e
estudar o seu papel como elemento propulsor da Educação Profissional e sua efetiva
participação no desenvolvimento social do Estado. Procuro focalizar as mudanças
ocorridas no mundo do trabalho e o conjunto das relações sociais, bem como as
possibilidades de identificação dos sujeitos dessa pesquisa (trabalhador do SENAI ou
da fábrica), com os sujeitos sociais (patrão x colegas de trabalho) com quem convivem.
Concentro a problemática em dois pontos principais: 1. Como o SENAI se estruturou
como uma entidade de ensino na Bahia; 2. Como o SENAI, nesse período, constrói
uma concepção e práticas de Formação Profissional. Tudo isso visando enfocar o egresso
do SENAI - o operário aprendiz. Utilizarei como espaços de pesquisa o bairro de
Itapagipe - primeiro local onde a indústria baiana se instalou e onde o SENAI escolheu
para construir o seu primeiro Centro de Formação Profissional. Procuro reconstruir a
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memória do SENAI, através, também, da memória das pessoas que já estudaram e/ou
trabalharam nela, o que me ajudará a analisar como o SENAI se fez presente na formação
do trabalhador fabril, na Bahia.
SOARES, Carlos Eugênio Líbano. O portal do Atlântico: o arsenal de marina do
Rio de Janeiro, 1808-1850. Esta comunicação visa estudar as relações tecidas entre
escravos e marinheiros estrangeiros no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro no período
que vai da Abertura dos Portos até o fim do tráfico atlântico de escravos. Nesse período
uma grande população de marujos - majoritariamente ingleses - freqüentava a área da
estiva da Corte, principalmente as cercanias do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro,
e constantemente se socializavam com escravos, africanos e crioulos, pretos livres,
etc. Muitas vezes estes contatos resultavam em desordens de rua, que eram fortemente
reprimidas pela polícia. Mas era no Arsenal que esta troca social era mais visível. A
documentação de marinha testemunha enfaticamente as freqüentes fugas coletivas de
escravos e marinheiros estrangeiros, as rebeliões no presídio que se localizava no centro
do Arsenal - na Ilha das Cobras - e como estes contatos resultavam numa interação
maior, aí já fora das celas do Arsenal - que era o ponto de detenção obrigatório no Rio
para homens do mar presos. Estes contatos contribuiram para desestabilizar a longo
prazo o comércio de "peças" da Guiné, como eram chamados os africanos embarcados
nos negreiros, e tiveram impacto quando da ofensiva britânica que deu fim ao tráfico
atlântico de escravos africanos em 1850.
SOARES, Gabriela Pellegrino. Circulação de literatura infantil norte-americana
na Argentina, no Brasil e no Uruguai entre 1900 e 1950. Esta comunicação visa analisar
o crescimento da circulação de literatura infantil norte-americana na Argentina, no
Brasil e no Uruguai durante a primeira metade do século XX .. Ao longo do século
XIX e princípios do XX, o incipiente mercado editorial voltado ao público infantil
nesses países alimentou-se sobretudo de títulos europeus, trazidos em malas de
viajantes, importados por livreiros ou traduzidos e adaptados por editoras. Por outro
lado, em fins do século XIX, já eram visíveis nos três países os esforços para a criação
de literaturas infantis nacionais, que tematizassem os respectivos territórios, histórias
e culturas. Gradativamente, essas produções literárias foram se desprendendo das
preocupações didáticas e moralizantes que marcaram as primeiras obras, a fim de
assumir um tom mais lúdico e imaginativo. O desenvolvimento do novo estilo ia ao
encontro das tendências européias nesse campo literário, mas também coincidia com
um momento de ampliação dos canais de circulação cultural entre os Estados Unidos
e a América Latina. Pretendo, nesta comunicação, discutir as influências que os contos
infantis norte-americanos passaram a exercer sobre a formação das literaturas infantis
argentina, brasileira e uruguaia, bem como os mecanismos e critérios de seleção que
definiram os títulos traduzidos que nesses países alcançariam maior repercussão.
SOARES, Luiz Carlos. (lCHF/UFF) Construindo novos paradigmas do conhecimento.
A partir do final dos anos 1960, foi desencadeado um processo de crítica contundente
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à racionalidade e à ciência ocidentais, identificadas genericamente como "modernas".
As criticas abordavam diversos aspectos, mas sua central idade residia no ataque à
idéia de razão pura e absoluta (criada pelo Humanismo Renascentista e reafirmada
pela Ilustração no século XVIII) e à pretensão da ciência matematizada, laboratorial
experimental (introduzida a partir da Revolução Científica, no século XVII) se constituir
no único e verdadeiro meio de acesso à verdade acerca da natureza e do mundo em
geral. Se na primeira metade do século XX, existiam os primeiros indícios de
esgotamento de um modelo ou paradigma racionalista absoluto do conhecimento, com
as críticas desencadeadas a partir do final dos anos 1960, esta situação de esgotamento
tornou-se clara. As diversas escolas do pensamento filosófico e científico continuam a
debater a "crise dos paradigmas do conhecimento", mas até agora não se colocou a
necessidade de construção de um novo e único paradigma que pudesse ser aceito
"consensualmente" pela comunidade científica. Efetivamente, cada vez mais se coloca
a necessidade de alternativas para o conhecimento que levem em consideração a
multiplicidade e a pluralidade das realidades cognitivas, não numa perspectiva
fragmentadora, mas sim afirmadora de que essas realidades complexas são relacionais
e o seu estudo requisitaria, hoje, a constituição de novos campos transdisciplinares do
saber.
SOARES, Luiz Carlos. (ICHF/UFF) O mecanicismo e as bases intelectuais da
revolução industrial Inglesa. Este trabalho pretende relacionar o processo de emergência
da Revolução Industrial Inglesa ao desenvolvimento de uma concepção filosóficocientífica Mecanicista, consagrada pela Física Newtoniana e pela Ilustração no século
XVIII, que concebia a Natureza, o Mundo e o Universo a partir de uma ordem mecânica
objetiva e exterior ao Homem. No decorrer deste século, a ampla divulgação do
Mecanicismo possibilitou que esta concepção se tomasse uma das poderosas alavancas
da grande transformação técnico-produtiva e social que se verificou na Inglaterra a
Os "Filósofos" da Ilustração, a
partir dos anos 1780 - a Revolução Industrial.
partir de Voltaire, desenvol veram uma concepção de organização da sociedade também
baseada numa idéia de ordem regular, constituída por leis invariantes, inspirada na
Física Newtoniana e na idéia de existência de uma ordem natural mecânica e universal,
exterior e anterior ao Homem. Assim, se a sociedade passou a ser concebida dentro da
mesma lógica estabelecida pela idéia da "Machina-Mundi" Newtoniana, nada mais
natural que esse Mecanicismo Social fosse também estendido ao mundo da produção
da vida material. Adam Smith, na História da riqueza das nações, expressou muito
bem esta compreensão ao falar que o "mercado" tem as suas próprias 'leis"
independentes da vontade humana individual. (GT/GEHCT)
SOARES, Luiz Carlos. (ICHF/UFF). Por uma genealogia da noite na cultura
ocidental: o desencantamento da noite na sociedade contemporânea. Nesta exposição,
procurarei fazer uma reflexão sobre as diversas formas de "desencantamento" da noite
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existentes no interior da cultura ocidental contemporânea. A representação da noite no
imaginário ocidental cristão, desde os primórdios da Idade Média, adquiriu um conjunto
de significados relacionado à perspectiva de "encantamento" religioso ou mágico, seja
pela via da sua "negativização", como apontou o próprio Cristianismo, ou pela via da
sua "positivização", como afirmaram as bruxas, os mágicos, os boêmios e, mesmo, os
bandoleiros. A partir do advento da Ciência Moderna, com a nova Astronomia
Heliocêntrica e Mecanicista, houve um primeiro movimento no sentido do
"desencantamento" da noite, processo este que estaria se efetivando séculos mais tarde,
com a emblemática chegada dos astronautas norte-americanos à Lua (1969), e com os
princípios científicos vinculados à Física Relativista de Einstein e à Cosmologia do
"Big Bang". Por outro lado, o advento da sociedade industrial capitalista, com uma
ideologia do trabalho baseada na disciplinarização e na racionalização do tempo de
trabalho e na normatização do lazer do trabalhador, contribuiu de forma significativa
para o "desencantamento" da noite, podendo-se dizer que esta foi transformada num
lucrativo negócio, com o advento do "showbusiness", dos bordéis higienizados, dos
cassinos, das "boites, etc. (MR)
SOARES, Mariza de Carvalho. (UFF) Os pretos mina do Império de Santo Elesbão.
Rio de Janeiro - século XV/ll. Esta comunicação apresenta a história da criação de
uma folia (o Império de Santo Elesbão) no interior da Irmandade de Santo Elesbão e
Santa Efigênia, constituída por africanos forros e escravos, na cidade do Rio de Janeiro,
no século XVIII. Tem como principal objetivo discutir a relação das folias com as
irmandades através de sua inserção regimental. A análise do papel do Império de Santo
Elesbão permite entender que o exercício do poder no interior da irmandade está
diretamente ligado à capacidade de administrar as tensões e disputas entre pequenos
grupos étnicos. Paralelamente mostra como essas organizações eram não apenas espaços
de devoção, sociabilidade e disputa de poder e recursos, mas também de organização
de grupos étnicos com finalidades diversas.
SOARES, MarÍza de Carvalho. (UFF) Os "mina" em Minas: tráfico Atlântico, redes
de comércio e etnicidade. Já nos primeiros asnos do século XVIII, na capitania do Rio
de Janeiro, são frequentes as denúncias de evasão de ouro através do comércio de
escravos com a Costa da Mina, rota pouco considerada pelos historiadores. Esta
apresentação pretende mostrar que o tráfico entre a Costa da Mina e o Rio de Janeiro
é uma rota que data pelo menos do início do século XVII e que sua extensão até Minas,
vigora a partir do início da exploração do ouro. Durante toda a primeira metade do
século XVIII escravos de diferentes grupos étnicos da Costa da Mina são enviados
para as Minas, tanto pelo Rio de Janeiro quanto pela Bahia. A identificação desses
grupos, todos falantes da "língua geral da mina", entre eles os maki (ou mahi), mostra
a extensão e a conexão dessas rotas, sendo possível encontrá-los na Bahia, no Rio de
Janeiro, em Minas e mesmo em Goiás. A identificação destes grupos étnicos permite
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ainda pensar a noção de etnicidade já que, mesmo partindo de um arcabouço cultural
comum, os diferentes segmentos do grupo assumem formas diferentes de organização
e diferentes inserções na sociedade escravista, sem com isso perder a sua identidade
étnica.
SOARES, Mariza de Carvalho. O espaço urbano e as análises históricas da curta
duração. Esta comunicação tem como objetivo levantar algumas questões sobre os
textos apresentados, com vistas ao debate. Embora tratando de temas bem diversos as
três comunicações partem todas da idéia de que, no seu cotidiano, a cidade é representada
e vivenciada de forma diversa, de acordo com os grupos e com os objetivos traçados
por aqueles que escrevem sobre ela (os viajantes estrangeiros), que nela intervém (os
intendentes do Conselho) ou que simplesmente, nela vivem (os irmãos e as mulheres
do Recolhimento). As três comunicações detêm-se em períodos que, embora remotos,
são e apresentam fontes que permitem uma apreensão da cidade sob três óticas bem
diversas, permitindo perceber como a construção da noção de "espaço urbano" deve
submeter-se à lógica dos grupos que a ocupam.
SOFFIATI, Arthur. (UFF) A ecohistória como fronteira entre a natureza e cultura: o
caso dos manguezais do norte do Estado do Rio de Janeiro - Brasil. O que distingue
a ecohistória das histórias econômica, social, política e cultural é a transformação dos
domínios físico-químico (abiótico ou biótopo) e biológico (biótico ou biocenose) em
agentes de história, não mais reduzidos à condição de palco para a história humana.
Assim, a ecohistória opera nas fronteiras dos campos físico, biológico e cultural,
exigindo, no mínimo, a ampliação da abordagem interdisciplinar, com a inclusão das
ciências humanas sobre a natureza não- humana e, mais adequadamente, a
transdisciplinaridade, que permite a circulação de conceitos aplicáveis às três áreas,
reunidas agora num único domínio. Partindo de tais pressupostos, o autor está
empreendendo um estudo de ecohistória em nove manguezais (ecossistemas na fronteira
entre a terra e a água( da ecorregião norte fluminense. Para tanto, escuta a fala humana
e a fala dos manguezais numa dimensão diacrônica. Vale-se de depoimentos orais, de
fontes textuais, iconográficas e objetais, bem como de manifestações do solo, da água,
da flora e da fauna. Os ecossistemas e as antropossociedades interagem como atores
mantendo equilíbrio ou provocando desequilíbrio.
SOHIET, RacheI. (UFF) Populares nas noites do Rio ( 1890-1940). O cotidiano e as
manifestações culturais populares no período em foco já têm sido razoavelmente
estudado. Discorre-se, acerca da intolerância ideológica e repressiva, nos anos da Belle
Époque, com relação aos populares portadores de uma cul tura que diferia do paradigma
desejado. Outros têm apresentado novas contribuições acerca de contatos ocorridos,
naquele mesmo momento, entre intelectuais e alguns membros da elite com os primeiros
sambistas cariocas, ou mesmo nos locais onde se praticava o candomblé. De qualquer
forma, com o advento do modernismo e do governo Vargas, há uma mudança naquele
panorama, do que decorreu a ascensão das manifestações culturais daqueles segmentos.
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Com base na literatura, como os escritos de João do Rio, autor que traz à tona, mais
especificamente os marginais da cidade, em Lima Barreto que privilegia o mundo
suburbano, além de crônicas de época e jornais, buscarei desvendar alguns aspectos
presentes nessas representações sobre um momento não devidamente particularizado
nas análises historiográficas - a noite dos homens e mulheres dos segmentos subalternos.
Nesse sentido, além da perspectiva de classe, utilizarei aquela de etnia e de gênero,
evitando incorrer nos enganos das análises voltadas para um sujeito humano universal.
(MR)
SOIHET, RacheI. (UFF) Em avanços sutis, as rupturas (Rio de Janeiro: 1890 1940). A partir da análise de romances e crônicas de época, esta comunicação procura
discutir que as personagens femininas, embora de forma paulatina, apresentam condutas
que denotam mudanças nos seus padrões de comportamento, evidenciando avanços
na consciência de gênero, expressos numa maior participação na vida social.
SOIHET, RacheI. (UFF) Gênero: deslocando fronteiras. Esta comunicação coordenada
pretende enfocar, em quatro experiências distintas - três no Rio de Janeiro e uma em
São Luís do Maranhão, tensões e embates nos processos de alargamento das fronteiras
de gênero, bem como nos de normatização das relações familiares e de gênero, em
diferentes conjunturas do século XIX até 1940.
SOLAZZI, José Luis. (UNISUL) Estratégias políticas da crueldade pública e seus
fundamentos criminológicos no Brasil. William Goldwin, em "Justiça política", afirma
que o direito de castigar é a adoção interna de práticas de punição pertinentes às guerras
internacionais. Assim, o direito penal é o espaço de legitimação e exercício internos de
práticas de defesa da existência da sociedade política contra o inimigo nacional externo
e poderoso, e que determina a completa utilização de quaisquer meios de força para
que se mantenha a soberania e autonomia políticas nacionais. Analisa-se aqui a s
diferentes operacionalizações entre a construção criminal com evidência de um conjunto
de indivíduos considerado "inimigos internos" que, num paralelo, são merecedores de
aparatos militares estratégicos e de sistemas políticos e jurídicos específicos e
independentes. Destacam-se as estratégias políticas da crueldade pública sobre os seus
cidadãos submetidos a tratamentos penais através das discursividades clássica, positiva
e crítica. As estratégias abolicionistas de delimitação do campo penal observam a mistura
destes diferentes fundamento punitivos na internalização da guerra na sociedade
bFasileira. Se a teoria da punição entendida como "clássica" assinala que o castigo é a
reciprocidade pública da violência sofrida por determinado indivíduo e a sua aplicação
garante o temor dos demais às regras formais, a teoria criminológica positivista, ao
medicalizar a abordagem destes "inimigos", parte do atavismo biológico para enfrentar
o positivismo jurídico.
SONDA, Valdemir José. BRAS1GUAlOS: a formação de uma identidade pátria na
fronteira Brasil-Paraguai -anos 70-80. A presente comunicação visa discutir a respeito
dos elementos sócio, econômicos, políticos e culturais, que culminaram com o
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surgimento de uma identidade pátria singular na fronteira entre os dois países. Os
processos migratórios do Brasil em direção ao Paraguai, tiveram início a partir do
final dos anos 50, intensificando-se nos anos 70, como conseqüência das
desapropriações provocadas pela construção da Itaipu Binacional. Num momento
histórico em que o Brasil tecia interesses subimperialistas sobre o Paraguai. Nos anos
80, nos movimentos de retorno organizados dos migrantes brasileiros que viviam no
Paraguai, cunhou-se a o termo brasiguaio. Nesse sentido, os brasiguaios são
conterrâneos despossuídos de diversas regiões brasileiras - mineiros, paulistas,
nordestinos, gaúchos, paranaenses - trabalhadores do campo, seja como pequenos ou
médios agricultores, ou mesmo, meeiros, arrendatários, bóias-frias, que viviam no
Paraná principalmente, atraídos pela propaganda binacional de uma vida promissoira
no vizinho país, que, diante da realidade concreta, transitam pelos caminhos da fronteira,
na busca incessante pela cidadania subtraída de ambos os lados.
SOUSA, Fábio Gutemberg Ramos Bezerra de. (UFPB) Cidade, cultura e novas
sensibilidades: imagens do moderno. Nas primeiras décadas do século XX as cidades
brasileiras recebem o impacto dos novos símbolos modernos que surgem na Europa e
se espraiam pelo mundo. Estes novos artefatos - trem, rádio, cinema, imprensa, energia
elétrica, etc, vão marcar significativamente a vida dos habitantes de nossas cidades.
Noções de tempo, espaço e lazer vão ser inventadas, rei ventadas ou instituídas. É um
pouco desse processo de transformações que tentamos acompanhar em nossos projetos
de doutorado.
SOUSA, Fábio Gutemberg Ramos Bezerra de. (UFPB) Cristino Pimentel, as
invenções do historiador e outras artes. Teve uma vida atribulada. Seu pai, de origem
humilde, para sustentar a família teve que viajar ao Amazonas, tendo lá perecido.
Primogênito, órfão do pai, desde cedo teve que trabalhar, junto com a mãe, para ajudar
no sustento dos irmãos mais novos. Foi carregador de balaio na feira da cidade, auxiliar
de sapateiro, ajudante de ferreiro e, finalmente, tipógrafo, atividade que parece tê-lo
introduzido no mundo das letras e do jornalismo, nos anos 30. Junto com as atividades
de cronista de periódicos locais e da capital, ingressou no ramo do comércio, tendo
uma mercearia em um beco situado no coração da cidade, ponto de encontro de sua
sobrevivência e de letrado e amigos, e onde municiava sua metralhadora giratória de
palavras e letras contra administradores municipais e estaduais. Tinha lá seus sonhos e
projetos, entre os quais, transformar a cidade onde havia nascido em uma "metrópole
sertaneja", "civilizada"e "progressista"', pareciam ser os principais. Para efetivar esse
projeto, terminou deixando um significativo legado em crônicas sobre a cidade, ou
melhor, sobre a sua vida e a vida cotidiana de seus habitantes, ricos e pobres. Em cerca
de 350 crônicas e com um olhar eivado de um certo discurso do progresso, descreveu
de forma relativamente densa as suas andanças pelas ruas, avenidas e becos de Campina
Grande, e, principalmente, sobre muitos de seus moradores.
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SOUSA, Ione Celeste Jesus de. Luz aos sertões: professoras na região de Feira de
Santana nos anos 30. Esta proposta de comunicação, parte da dissertação de mestrado,
toma as designações e locais de trabalho de ex-alunas/os da Escola Normal Rural de
Feira de Santana, cidade do interior da Bahia, nos anos 30, para buscar as experiências
e relações vividas por estes sujeitos enquanto tensão entre projetos e possibilidades.
Criadas em 1925 por Anísio Teixeira, tendo como corolário afastar a Bahia do atraso
e da ignorância, representados pelo analfabetismo, via a escolarização racional e
cientifica, as Escolas Normais objetivavam formar e multiplicar os arautos do saber
e da civilização - os professores primários, expressando a disputa entre o urbano e
rural; o "civilizado" e o atrasado. Das três instaladas, duas situaram-se em cidades
sertanejas, com o intuito de formar professoras para os sertões. A partir de fontes
variadas como jornais; a burocracia escolar; fotos, relatórios; relatos orais, rastreei
quais moças e rapazes, enquanto professores e professoras primárias, foram para o
sertão da região de Feira de Santana, levando a" luz aos sertões", pensando que a ida
e as vivências foram perpassadas pelas clivagens de gênero e de classe.
SOUSA, Marquilandes Borges de. Os projetos do Office ofthe Coordinator of lnterAmerican Affairs (OCIAA) para a América Latina durante a II Guerra Mundial: os
casos do Brasil e do México". O governo de Franklin Delano Roosevelt foi caracterizado
desde o seu início pela implantação da Política da Boa Vizinhança, em que a intervenção
armada norte-americana deu lugar ao diálogo com os países latino-americanos. Com a
eclosão da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos preocuparam-se mais ainda
em fortalecer o contato com a América Latina, pois havia o receio que algum país
desta região pudesse se aliar às forças de Hitler e da Alemanha nazista. Desta forma,
diversas agências de esforço de guerra foram criadas pelo governo norte-americano,
destacando entre elas o Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA).
Subordinado ao Conselho de Segurança dos Estados Unidos, este órgão atuou entre
1940-1946 em toda região abaixo do Rio Grande. A intenção aqui é apresentar os
projetos de algumas divisões do OCIAA - cinema, rádio e imprensa - para o Brasil e
para o México, que tinham como objetivo construir uma imagem positiva dos ideais
norte-americanos nestes países.
SOUSA, SilvaDa Vieira de. Experiências femininas: Mulher e abolição da escravidão
na Paraíba. A historiografia da Escravidão e o processo de abolição têm sido temáticas
privilegiadas para estudo e pesquisa nas últimas décadas. Trata-se de uma produção e
análise de cunho social que enfoca as formas de resistência, lutas políticas, manifestações
culturais: projeções imaginárias e simbólicas. Este trabalho é resultado de investigação
acerca da participação da mulher paraibana no processo de abolição. Estudos sobre
esta temática em outros Estados dão conta de uma variedade de formas participativas.
Na Paraíba, a pesquisa se apresenta em estágio inicial, devendo estender-se às cidades
de Cajazeiras, Sousa, Pombal, Catolé do Rocha, Patos, Campina Grande, Areia e João
Pessoa. De natureza interdisciplinar, esse estudo aglutina História e Literatura no
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rastreamento de fontes que como romances, poesias, diários, cartas, jornais, e outros
periódicos, registros iconográficos e depoimentos orais podem informar sobre o caráter
dessa participação ou de sua ausência. Partindo do entendimento de que as
representações do universo feminino foram pouco expostas e desconsideradas pelo
seu meio e pela historiografia, sabemos das dificuldades de cunho metodológico
apresentadas por esta situação. Todavia, qualquer que seja a realidade da pesquisa, sua
realização se impõe como possibilidade e necessidade de resgate do silêncio ou das
vozes dos vencidos.
SOUSA, Vera Lúcia Puga de. Entre as fronteiras da memória e da história - um
diálogo possível. Por acreditar que a preservação da memória histórico social faz-se
necessária para o reconhecimento dos caminhos percorridos por uma sociedade,
desenvolvemos através do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica - CDHIS, do
Departamento de História da UFU o projeto de pesquisa intitulado: "O Caminho das
Pedras - roteiro das fontes documentais de Uberlândia: discursos políticos da ordem e
da resistência, aprovado pela FAPEMIG e pelo PIBIC/CNPq. A organização de um
vasto e diversificado conjunto documental (S.OOO peças) composto de Atas da Câmara
Municipal, Processos-crimes, artigos da imprensa local, Códigos de Postura, Atas de
Sindicatos Patronais, de Trabalhadores, de Instituições Assistenciais, mapas, dados
estatísticos, entre outros, sistematizados resultarão na publicação de um guia das fontes
documentais e num "inventário dos Processos crimes", fornecendo aos pesquisadores
o embasamento para a compreensão do ideário político da "Ordem e d do Progresso"
que permeia a história de Uberlândia e região. Como resultados preliminares esta
pesquisa tem gerado entre seus pesquisadores (professores e alunos) um núcleo de
debates e discussões acerca da Preservação e das temáticas da História Local, das
questões de gênero, da violência, criminalidade e assistencialismo, estimulando a
realização concreta de sub-projetos a nível de aperfeiçoamento, iniciação científica e
monografias de curso, ora em desenvolvimento
SOUSA, Vera Lúcia Puga de. Códigos e posturas: violências que permeiam o rural
e o urbano -Uberlândia,1960/S0 O êxodo rural para Uberlândia dos anos 60/80 não
difere muito da situação nacional, seja pela expropriação da terra, pelo início da
mecanização, ou mesmo pelo reflexo da política desenvolvimentista federal. O
município vai conviver com um acelerado desenvolvimento e, ao mesmo tempo, com
o assustador fenômeno da migração desordenada, que se traduz muitas vezes em
desemprego, miséria e mendicância. Sendo a maior parte dos migrantes advindos do
campo, sem qualificação e experiência no mundo urbano, a favelização desse
contingente é inevitável, assim como o é a violência. Esta se expressou nestes tempos
tanto no espaço específico da cidade, quanto nos arredores dela, caracterizada, nos
processos crimes, tanto pelas profissões de lavradores, magarefes, pedreiros, pintores
e motoristas, quanto pelos instrumentos utilizados, como a foice, o machado, o facão,
assim como se justificaram pelo ciúme, adultério e defesa da honra.Valores morais,
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tradições rurais, sexualidades diversas, poder e emoções se mesclam às necessidades
básicas de sobrevivência. As fronteiras entre o rural e o urbano são tênues, sendo
possível observar crimes ligados à "sexualidade animal" (assim considerada pelo mundo
civilizado), pais estupram filhas e homens e mulheres que assassinam seus
companheiros. Cabe ressaltar que nos crimes pesquisados, a sua quase totalidade referese às classes menos favorecidas economicamente, o que não significa que os ricos não
espanquem, não estuprem, não matem. A invisibilidade da violência é ainda grande no
Brasil.
SOUSA, Vil ma de Lurdes Barbosa de. Um olhar interdisciplinar entre as
licenciaturas: a articulação ensino-pesquisa e extensão. Este trabalho tem como
objetivo a apresentação dos resultados de um projeto executado pela Coordenação das
Práticas de Ensino do Departamento de Metodologia da Educação do Centro de
Educação da Universidade Federal da Paraíba. Baseia-se numa proposta pluridisciplinar
envolvendo variadas áreas do conhecimento científico e desenvolve-se de forma
articulada nas Licenciaturas da UFPB. A sua execução esta sob a responsabilidade
dos professores e alunos bolsistas da referida instituição e encontra-se hoje com os
seguintes resultados: banco de dados acerca das condições de ensino nas escolas públicas
de João Pessoa), com documentos em forma de questionários, formulários e
depoimentos de diretores, funcionários, professores e alunos; um livro publicado sob
o título: Revelando o Ensino Público - O entendimento de professores e alunos sobre
o ensino de Biologia, Geografia, História e Psicologia; um segundo livro sob o título
de Desvelando o Ensino Público de 10 grau: Um Olhar Interdisciplinar; a aplicação de
Oficinas Pedagógicas para os professores da rede pública que participaram da pesquisa,
enfocando a superação de deficiências detectadas durante a pesquisa de campo.
SOUTO, Américo Augusto da Costa. Os CTGs em Santa Catarina: conflito e
identificação culturais. Os Centros de Tradição Gaúcha datam dos anos 40. Seus
objetivos são resgatar a tradição épica gauchesca e o mito do gaúcho heróico, defensor
da fronteira e rebelde da Farroupilha. A partir dos anos 80 dá-se a "diáspora gaúcha",
com forte migração de contingentes gaúchos para o resto do Brasil. Entram maciçamente
em Santa Catarina. Com eles vêem os CTG. A identificação de Florianópolis com o
Rio (praia, carnaval e futebol, torcida do Flamengo) traria conflitos com a proposta
gauchesca de cultura pastoril e épica. De outro lado, descendentes de alemães e italianos
se identificam com certos aspectos simbólicos: o cavalo, por exemplo, além de ser
símbolo heróico, é, na Europa, símbolo de nobreza
SOUTO, Cíntia Vieira. (Mestre em Ciência Política) A política externa do governo
Médici: uma nova proposta de inserção internacional do Brasil. O governo Médici
(1969-1974) é associado, de forma geral, ao chamado "milagre econômico" e ao
rigorismo da repressão política. Sua política externa permanece ainda negligenciada,
mesmo pela literatura especializada. O governo posterior, do General Ernesto Geisel
com seu "pragmatismo responsável é o que mais desperta interesse entre os
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pesquisadores que se ocupam da política externa dos governos militares. Todavia,
uma análise cuidadosa desse período do ponto de vista da política externa revela, a um
só tempo, a originalidade de suas formulações e o peso do fator "continuidade" na
política externa brasileira. Num período de profundas mudanças no cenário internacional
e nas estruturas econômicas internas foi concebida uma nova proposta de inserção
internacional do Brasil: uma inserção dentro do sistema capitalista, mas desvinculada
de alinhamentos de qualquer tipo - seja com a potência dominante, seja com os países
do Terceiro Mundo. Ao mesmo tempo, observam-se áreas de continuidade: a retomada
de projetos da Política Externa Independente, como a aproximação da África; o discurso
multilateral; e o próprio status diferenciado dentro da América Latina.
SOUZA, Adriana Barreto de. Caxias na memória nacional- uma análise de textos
biográficos. Em 1875, Caxias era chamado pela terceira vez a assumir a presidência
do Conselho de Ministros e a pasta da Guerra e, como afirmam seus biógrafos, aceita
o pesado encargo, num ato de completa abnegação. É nesse momento que pronuncia
uma frase que fundaria a sua memória como patrono do exército. Após uma vida
dedicada à pátria, confessaria a um amigo, que também é seu mais famoso biógrafo,
" ... que preferia anos da guerra mais dura, a meses de ministério". Referenciar com
precisão essa fala tornou-se num primeiro momento impossível. É citada pelo padre
Joaquim Pinto de Campos como um desabafo, daqueles que só ocorrem em conversas
particulares. O fato é que, com algumas variações, essa imagem é retomada por grande
parte dos livros e ensaios sobre Caxias. Ela sintetiza os traços que fazem de Caxias um
herói nacional. A idéia central é destacar a vocação militar do marechal e, num outro
plano, procura indicar a sua indisposição para a política. Exemplo de obediência e
disciplina, Caxias é a expressão maior de um exército nacional, um militar que só se
envolveu em questões políticas para defender e salvar a própria integridade do país.
SOUZA, Antonio Cícero Cassiano. (UFFIFEUC). PCBIPTB: questão nacional e
guerra fria. O objetivo do trabalho é discutir a prática política de trabalhistas e
comunistas frente à questão nacional, observando, em especial, a nacionalização de
setores industriais e a política do Brasil em relação aosEstados Unidos no contexto de
expansão do socialismo (Guerra da Coréia). Recebem especial atenção os momentos
de inflexão na história dos dois partidos: a guinada esquerdizante dos comunistas no
Manifesto de Agosto de 1950 e na Declaração de Março de 1958, e a orientação,
considerada nova, adotada pelos trabalhistas a partir do início da década de cinqüenta.
Procuro identificar elementos de continuidade que estas rupturas não devem obscurecer.
Como hipótese, apontamos para a significativa inversão de sinais ao fim da experiência
de atuação conjunta dos partidos: o reformismo como moeda única no relacionamento
de ambos e a surpreendente imagem que a crise política de 1964 apresentou: o
radicalismo trabalhista e a moderação comunista.
SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa de. (UFPB) Cidade, cultura e /lovas
sensibilidades: imagens do moderno. Nas primeiras décadas do século XX as cidades
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brasileiras recebem o impacto dos novos símbolos modernos que surgem na Europa e
se espraiam pelo mundo. Estes novos artefatos - trem, rádio, cinema, imprensa, energia
elétrica, etc, vão marcar significativamente a vida dos habitantes de nossas cidades.
Noções de tempo, espaço e lazer vão ser inventadas, rei ventadas ou instituídas.É um
pouco desse processo de transformações que tentamos acompanhar em nossos projetos
de doutorado.
SOUZA, Carlos Alberto Alves de. (UFAC) lmig rantes Sírio-libaneses na Amazônia:
experiências sociais vividas e a constituição de modos de vida. A grande problemática
desta pesquisa é o interrogar de como os Sírio-libaneses, na Amazônia, conseguiram
organizar seus modos de vida, em suas diversas dimensões, constituindo identidade e
estabelecendo papel social na região, quando de suas lutas pela sobrevivência e de
suas práticas sociais estabelecidas. Estudar Sírio-libaneses, na Amazônia, implica numa
opção por um método que não exclua esses sujeitos sociais do cenários histórico. Não
adiante apenas colocá-los como "novos objetos". É necessário também uma
preocupação em privilegiar como importantes suas experiências sociais, vendo-os como
reais sujeitos dessa pesquisa. A pesquisa está sendo desenvolvida inicialmente na região
acreana. Os registros nos apontam evidências de que Sírio-libaneses, homens e mulheres,
ajudaram a formar fronteiras amazônicas em várias dimensões da vida. Foram
importantes no comércio e abastecimento regional, a partir da segunda metade do
século XIX, com a explosão da produção da borracha, ajudaram a formar cidades e
bairros, a criar costumes locais e a influenciar na constituição de uma cultura na
Amazônia.
SOUZA, Carlos Alberto Alves de. (UFAC) Mulheres seringueiras no modo de vida
dos seringais acreanos: A construção de muitas fronteiras. O "fazer-se" de uma história
das mulheres seringueiras do Acre se firma a mim, por questões medotológicas, como
uma prática que deve lidar com sujeitos sociais e coletivos que viveram e que vivem
num mundo formado por muitas fronteiras e por diferentes modos de vida. Essas
mulheres vivem suas lutas, "visíveis" e "invisíveis", no interior de suas culturas, onde
os problemas e as dificuldades são de várias ordens, onde as saídas encontradas também
são de várias maneiras. Daí, a importância de se estudar essas mulheres seringueiras
articulando suas vidas em diversos momentos do seu cotidiano, em um seringal, que
fortalecem uma tradição que se faz presente no viver dos homens e mulheres da
Amazônia. Em todos os momentos de suas vidas, essas mulheres demonstraram as
condições históricas que as designam como parte do que chamamos de povos da floresta,
porque são momentos todos singulares em que elas tecem suas resistências e formam
um viver. As fronteiras de um seringal não estão apenas em seus limites territoriais,
estão também no "fazer-se" de suas gentes. Essas mulheres foram vítimas de dominações
de todas as ordens, mas também foram agentes de constituição das mais variadas formas
de resistência. Enfim, são com essas fronteiras, muitas vezes desconhecidas, que temos
um "olhar" voltado para essas mulheres seringueiras. que nunca estão
"desacompanhadas". (MR)
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SOUZA, Claudia Moraes de. O Estado e as fronteiras do Analfabetismo: Projetos
de Educação de Adultos do Desenvolvimentismo. A década de 50 no Brasil, apresenta
os elementos fundantes de uma nova reconfiguração do Estado que se realiza pelos
processos resultantes tanto da crise da oligarquia agrário-exportadora como dos novos
elementos oriundos da articulação do capital nacional com a internacionalização dos
processo produtivos no pós-guerra. Ao Estado Nacional, cabia o papel de adaptar as
instituições e o espaço nacional às novas características da acumulação. Nesta
perspectiva, deparando-se com o "atraso" de determinadas regiões, ou melhor, diante
da Questão Regional, o Estado populista atuou no sentido de apresentar Questões
Nacionais que pudessem, ao mesmo tempo, encobrir desigualdades e contradições,
efetivar seu papel de gerenciador, e ainda, atuar sobre a desigualdade no intuito de
promover a homogeneização do território. A Questão Educacional, neste momento,
foi eleita Questão Nacional. Supunha-se que a Nação, apenas atingiria sua maturação
e conseqüente modernização quando a Educação tivesse atingido a todos os cidadãos.
O Estado, a Igreja e a sociedade civil elaboraram diferentes formas de intervenção
sobre esta Questão. A Educação de Base e a Educação de Adultos segundo esta ótica
trariam resoluções aos impasses relacionados à modernização, industrialização e
urbanização crescente do país.
SOUZA, Etiane Caloy Bovkalovski de. Neopentecostalismo: a figura do diabo na
A palestra, inicialmente, situará o ouvinte sobre o
obra literária de Edir Macedo.
pentecostalismo no Brasil. O tema será abordado desde 1910, quando temos a fundação
da primeira igreja pentecostal, a Congregação Cristão no Brasil e que está situada em
um movimento que, para efeitos didáticos e de estudo histórico, denominamos de
Primeira Onda ou Pentecostalismo Clássico. Em seguida, temos a Segunda Onda ou
Pentecostalismo Neoc1ássico, que começa em 1950 e conta com a fundação das igrejas
do Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, Brasil para Cristo e outras de pequeno
porte. Por fim, do final da década de 70 até nossos dias, a Terceira Onda ou
Neopentecolismo, com as Igrejas Universais do Reino de Deus, Internacional da Graça,
Comunidade Evangélica Sra Nossa Terra e Renascer em Cristo. Serão colocadas as
características das diversas Ondas, tendo em mente que não são movimentos estanques,
mas que se influenciam mutuamente.
Finalmente, o tema será verticalizado
sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977, no Rio de Janeiro, sob a
liderança do Bispo Edir Macedo. Este trabalho de pesquisa considera como fonte de
análise os livros escritos pelo próprio Macedo, fazendo um recorte específico que
busca caracterizar a figura do Diabo em sua obra e a abordagem por ele utilizada para
levar esta idéia/conceito até seus leitores.
SOUZA, Fernando Ponte de. (UFSC) Relações de trabalho sob a "Aliança do Mal".
Palavras como "reestruturação", "globalização", "competitividade", "flexibilidade",
"comércio exterior", "mercado", "concorrência", etc. têm sido apresentadas como
explicativas a até mesmo determinantes de profundas mudanças paradigmaticas
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definidas nesta passagem de milênio. Parece teimosia, mas é preciso insistir que se
tratam de palavras vazias se não relacionadas com categorias "trabalho", "força de
trabalho", "capital", "mercadoria", "classes sociais". E estas últimas, por sua vez,
também são vazias de conteúdo, para além do enunciado meramente ideológico, se
não abordadas pela historicidade que lhes propõe sentido, pelo menos enquanto a
produção planetária ainda estiver dependendo das atividades dos que vivem do trabalho.
SOUZA, Flavia Miguel de. (UFRJ) A cultura portuguesa sob a perspectiva da revista
"Convergência Lusíada" (1976-1998) Embora tenham sido realizados vários trabalhos
acerca da história da imprensa no Brasil, a produção que versa sobre as publicações
empreendidas por grupos imigrantes permanece escassa. O interesse pela revista
Convergência, publicada pelo Centro de Estudos do Real Gabinete Português de Leitura
do Rio de Janeiro - que mais tarde passou a se chamar "Convergência Lusíada" advém não só por este ser um material ainda pouco explorado, mas pela sua estrutura
e pelas representações de ordem sócio - cultural que a envolvem. O Real Gabineteconstituído por uma elite e para uma elite - busca engendrar a construção de uma dada
imagem de nação portuguesa como berço de uma cultura dita civilizada. Neste sentido,
a Convergência, criada em 1976 pelo Centro de Estudos desta instituição, cristaliza-se
como a voz de uma elite. Esta revista semestral, publicada a partir de 1976 e que ainda
é publicada até os dias de hoje, constitui, ao nosso ver, um instrumento onde podemos
visualizar as relações mantidas pela intelectualidade portuguesa e brasileira no Rio de
Janeiro, bem como a retórica mobilizada na construção de uma dada imagem do
imigrante português: a do imigrante intelectualizado.
SOUZA, Francisca Simão de. Fortaleza história e memória: O olhar popular. A
pesquisa visa apreender o processo sócio-histórico de fortaleza no século XX através
da memória individual mediante depoimentos de personagens idosos e representativos
dos setores populares fortalezenses. O olhar marginalizados desses atores sociais sobre
a cidade é relevante não só pelo registro do cotidiano urbano, mas também no sentido
de informar como tais personagens sentiram e perceberam as mudanças de valores e as
transformações da capital cearense. A utilização da técnica de história oral para obtenção
dos depoimentos, permitirá recolher a fala descriminada e silenciada desses sujeitos
excluídos e, por meio dela, recompor a experiência de vida que embasam seu fazer
cultural, além do resgate de aspectos da história do lugar por eles vivenciados. O
estudo busca ainda enriquecer o acervo de história oral do Núcleo de Documentação
Cultural (NUDOC) da Universidade Federal do Ceará
SOUZA, Iara Lis Franco Schiavinatto Carvalho. (UNESP-Assis) As narrativas de
viagem: entre a natureza e a história. A Academia de Ciências de Lisboa promoveu
em fins do século XVIII uma série de viagens de saber pelo Império Português,
principalmente ao Brasil, estabelecendo um parâmentro para narrá-la, um modo de
empreender uma viagem de saber, definindo as categorias de conhecimento capazes
de capturá-la. Almejava-se ao fim e ao cabo desvendá-la em sua organização e

787

funcionamento para torná-Ia mais rentável para o poder metropolitano. Estas viagens
acabaram por forjar uma noção de natureza brasílica enquanto acervo do Império,
montando um pequeno, mas competente, museu imaginário deste universo. Gostaria
de matizar esta produção letrada, suas diretrizes delineadas por Vandelli, indicar sua
difusão no Brasil no início do século XIX e como ganhou força e pujança dentro do
IHGB à medida em que tais relatos foram sucessivamente republicados em sua história.
Cabe notar, entretanto, a inflexão que a noção de natureza brasílica sofreu quando a
análise de Humbolt a introjetou, estabelecendo uma noção de temporal idade que lhe é
inerente. Ora, apesar dos textos patrocinados pela Academia serem repetidos pela
RIHGB, seu significado e lugar de enunciação tinham sido reordenados pela visão de
Humboldt.
,
SOUZA, Iara Lis Franco Schiavinatto Carvalho. (UNESP-Assis) Cultura política
no império luso-brasileiro: a noção de direito natural. A Academia de Ciências de
Lisboa promoveu em fins do séc. XVIII e início do séc. XIX uma série de viagens de
estudo pelo império português, sobretudo o Brasil, a fim de descrever, apreender,
observar a natureza e suas potencialidades que deveriam ser reaproveitadas na geração
de riquezas. Inaugurava-se aí um padrão de narrativa para esta natureza que, no caso
brasileiro, encontrou eco na leva de viajantes europeus que percorreu este território no
começo do oitocentos. Simultaneamente, a Academia debateu internamente a noção
de Direito Natural em consonância com as mudanças que ocorriam na Universidade
de Coimbra. Aliás, ambas as instituições valorizavam este conceito, instrumentalizaramno e produziram vários textos de diversas abordagens que o matizavam e o difundiam
na camada letrada. Estes estudos concorreram para a reordenação das idéias de natureza
e política no império. Gostaria de analisar esta noção de direito natural aí elaborada,
sua eficácia nesta camada letrada luso-brasileira que veio a participar do processo de
autonomização do Brasil perante Portugal na década de 1820, quando defendia-se um
liberalismo constitucional que explicava a fundação da sociedade no contrato social,
onde o direito natural ganhava suma importância.
SOUZA, Iara Lis Franco Schiavinatto Carvalho. (UNESP-Assis). Aclamação de
D. João VI: a linguagem do poder. Faz-se uma análise da aclamação de D. João VI no
Rio de Janeiro em 1818, privilegiando várias entradas: seus sentidos políticos dentro
do Reino Único naquele momento, a magnitude da festa no Rio de Janeiro, sua
organização, modos de financiamento, mas principalmente atenta-se para sua ordenação
imagética, seu percurso pelas ruas da cidade, seus momentos-chave, enfim a linguagem
poética, lúdica, política, arquitetônica que a engendram. Enfoca-se a aclamação de D.
João VI, mas dialoga-se com as aclamações dos reis portugueses no século XVIII,
percebendo suas diferenças e continuidades, bem como nota-se de que maneira outras
festas comuns no império participavam da aclamação, por exemplo as cavalhadas e
touradas. Por último, discute-se o caráter efêmero das construções cenográficas,
observando a maneira com que os integrantes da Missão Artística francesa acabaram
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por conferir a esta arquitetura efêmera uma vontade de permanecer, perdurar, que
atendia aos interesses mais imediatos e nevrálgicos da monarquia naquele momento.
SOUZA, Ivonete da Silva. A autoridade da/onte. Metodologia de ensino em livros
didáticos de história. O projeto de pesquisa que ora apresentamos tem como foco de
análise as metodologias de ensino em livros didáticos de história. O livros didático é
considerado um documento importantíssimo por pesquisadores que atuam na área da
História do ensino e na História das disciplinas escolares, campo de investigação que
vem abrindo enormes possibilidades ao trabalho de historiadores. Atuando na interface
de categorias de análise entre livro didático enquanto documento histórico, ensino de
história e construção do conhecimento escolar, pretendemos operar com instrumentais
como: circularidade do saber, conforme as análises de Ginsburg; cultura escolar, segundo
as definições de Forquim e disciplina escolar, de acordo com as reflexões de chervel.
Nossa questão é: até que ponto os professores constroem novos conhecimentos
metodológicos de ensino quando formalmente adotam o livro didático? até que ponto
as metodologias recomendadas pelo livro didático estão coerentes com o paradigma
de construção do conhecimento os quais afirmam adotar? Para tanto, analisaremos a
relação entre as metodologias de ensino contidas em livros didáticos de História e a
forma como o professor se utiliza delas em sua atividade docente cotidiana.
SOUZA, Jessie Jane Vieira de. Sacralização do trabalho. A Igreja Católica e o Estado
Novo levaram a sério a luta de classes. Acreditavam que a classe operária brasileira
fosse capaz de colocar-se como alternativa de poder. Diante desta ameaça, forjaram
um Estado nacional autoritário baseado na sacralização da ordem do trabalho. Persigo,
nesta comunicação, o envolvimento do catolicismo social, pela via do circulismo, nesta
idéia; como este se estruturou e se moveu na institucionalidade católica no momento
em que o Estado sepultava definitivamente a pluralidade sindical e impunha uma
alternativa de poder centralizada e repressiva. Parto da premissa de que, neste processo,
a problemática do trabalho, como fundamento da 'questão social', terminou por
constituir-se para a Igreja em uma moeda de troca; ela emprestava seu apoio à
sacralização do mundo do trabalho sem estabelecer qualquer concorrência institucional
com o Estado. Por outro lado, este Estado lhe emprestava o necessário apoio institucional
para que ela pudesse legitimar sua política de neocristandade. Abria-lhe plenamente
os espaços do mundo do trabalho para que este fosse ordenado na conjugação das suas
forças simbólicas.
SOUZA, José Carlos Lima de. (UFF). O PCI e a via italiana para o socialismo. A
via italiana para o socialismo elaborada pelo PCI(Partido Comunista Italiano) deve ser
ressaltada como uma proposta alternativa para a superação do capitalismo, tendo como
elemento de reflexão a própria história da formação nacional italiana, o desenvolvimento
do capitalismo na Itália, e a influência do catolicismo sobre as massas populares.
Fortemente marcado pela Revolução de Outubro de 1917 na Rússia e pela 3"
Internacional Comunista, o PCI, no entanto, assiste a vitória do fascismo na Itália em
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22, elaborando no âmbito do partido um ampla política de alianças com vistas à derrotar
o regime de Mussolini. Vitorioso em 1944, juntamente como com outras forças
consideradas democráticas, como socialistas e democratas-cristãos, os comunistas
italianos insistirão numa política de alianças, desta feita reelaborada, no contexto ainda
mais dramático de um país destruído pela Guerra, à beira da revolução social, porém
situado sob a zona de influência americana na Europa do pós-guerra Eis o caminho
italiano para o socialismo, marcado pelo apoio à URSS, mas crítico com relação aos
caminhos da revolução bolchevique, em especial após o XX Congresso do PCUS, em
1956. A via italiana para o socialismo afirma sobretudo o caráter indissociável entre
comunismo e democracia.
SOUZA, Josinete Lopes de. Infância "Desvalida ": Secas, epidemias e orfandade
em Fortaleza no final dos Século XIX. A partir da imagem de infância desvalida
presente nos relatórios dos Presidentes da Província, procuramos discutir os significados
sociais que dão sentido às diferentes estratégias de recolhimento e assistência às crianças
órfãos na cidade de Fortaleza, particularmente após a seca de 1877-79. Após a seca,
vemos emergir entre os segmentos dominantes a preocupação com a população infantil,
cujos pais foram vitimados pela fome e varíola, e que, segundo os relatórios oficias,
vivem a "perambular" na cidade sem ocupação e "entregues à própria sorte". Esse
olhar que se volta para as crianças órfãs está permeado pela intenção de coibir a
vadiagem, vista como tão perigosa à ordem estabelecida quanto as epidemias. É nesse
período que os órfãos adquirem o significado de grave problema urbano a ser
solucionado pela intervenção dos poderes públicos. Com a incorporação de alguns
textos literários foi possível alargar as reflexões em torno das ambigüidades que
marcaram as relações entre essas crianças e a população da cidade.
SOUZA, Laura de Mello e. Cotidiano e conflito no processo de constituição territorial
da América Portuguesa: as capitanias do Centro-Sul.
SOUZA, Marco Antônio de. Ociosos e perigosos: a imagem da pobreza em Belo
Horizonte de 1900 A 1920. Investigando principalmente os jornais que circulavam em
Belo Horizonte no período proposto, este trabalho encontra junto aos discursos
publicados nesses periódicos, diversas evidências que demarcavam as fronteiras que
separavam os trabalhadores dos não-trabalhadores, que possibilitavam a construção
de uma imagem do pobre e da pobreza como aquilo que era produto da ociosidade e,
por essa razão, perigoso à sociedade. Algumas propostas do Congresso Agrícola,
Industrial e Comercial de 1903, que reuniu as principais lideranças empresarias e
políticas do Estado, serão cotejadas com a imagem dos pobres produzidas pelos jornais.
O que se pretende ao final é demonstrar que essa imagem era de fato uma estratégia
das elites empresariais e políticas mineiras para consolidarem um mercado formal de
trabalho a partir da nova realidade que surgiu com o fim da escravidão e da monarquia.
Essa estratégia estava plenamente afinada com os planos para construir Belo Horizonte
para ser uma cidade onde a exclusão social da pobreza fosse desde seu início pensada
por aqueles que a planejaram.
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SOUZA, Maria Beatriz de Mello e. História da arte cristã. O objetivo deste trabalho
é estudar os programas iconográficos das duas capelas construídas no século XVIII
pela Venerável Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis. Desde 1975,
os estudos sobre as capelas indicam os temas principais das representações artísticas
sem aprofundar o significado das obras consideradas em conjunto. A primeira capela
é perpendicular à nave da igreja do Convento de Santo Antonio, da Ordem Primeira,
de frades. A segunda encontra-se ao lado desta igreja, com uma entrada independente.
Trata-se do mais elaborado local de culto setecentista no Rio de Janeiro, comparável à
igreja seiscentista barroca do mosteiro de São Bento. A Ordem Terceira de leigos
franciscanos desempenhou um papel notável no mecenato da construção e ornamentação
de igrejas no mundo luso-brasileiro. O objetivo deste trabalho é analisar o conjunto de
representações religiosas pintadas e esculpidas das duas capelas. Trata-se de um
programa iconográfico rico e diverso, incluindo temas bíblicos, apócrifos, patrísticos,
hagiográficos. Cumpre comparar as capelas cariocas com suas similares dos leigos
franciscanos nas Minas Gerais setecentista (em particular, Ouro Preto e São João dei
Rei) para salientar seus aspectos tradicionais e os singulares.
SOUZA, Maristela Coccia de. Estudo do meio: o ensino de História/ora da sala de
aula. Esta comunicação pretende apontar como o estudo do meio, alternativa de
aprendizagem extra-escolar, propõe abordagens que, explorando o uso de fontes e
registros históricos diversos tanto na área rural como no espaço urbano, visam a
compreensão de uma História construída por homens e, por sua vez, presente na vivência
do aluno com a realidade em que está inserido. Desta forma, o estudo do meio configurase, no ponto de vista pedagógico, um resgate a reflexão e posicionamento frente ao
objeto que foi estudado em sala de aula.
SOUZA, Nelson Rosário de. (UFPR) Planejamento urbano, poder e sociedade: o
caso de Curitiba. O presente trabalho pretende investigar o papel dos arquitetos
urbanistas na distribuição diferenciada do espaço na cidade de Curitiba, mais
precisamente, o vínculo destes agentes com os mecanismos de demarcação das
diferenças sociais e da consolidação de uma hierarquia urbana. Curitiba viveu suas
primeiras transformações urbanas planejadas no final do século passado, neste momento
o sanitarismo comandava a partilha do espaço e do poder. Médicos e engenheiros
disputavam a hegemonia na ordenação urbana. Nas primeiras décadas deste século os
engenheiros consolidaram sua posição à frente do urbanismo modernista curitibano.
Uma mudança significativa acontece, entretanto, no início dos anos sessenta, não só
em relação ao passado urbano da cidade, mas também, diante da história urbana
brasileira. Os arquitetos urbanistas, hábeis na manipulação do instrumental técnicoestético e na abordagem de uma temática 'humanista', constituem, a partir de então,
um predomínio técnico-político na cidade promovendo transformações sensíveis. A
análise de intervenções como a construção dos eixos de transporte, o calçamento da
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rua XV de Novembro e a padronização do mobiliário urbano permitem perceber a
formação de uma certa governamentalidade que diz respeito não só à ordenação de
grupos e classes na cidade, mas também, à normatização dos corpos pelo espaço urbano.
SOUZA, Néri de Almeida. Fronteiras sociais: o parentesco na Idade Média. A
comunicação pretende, apresentar um balanço historiográfico a respeito do problema
das relações de parentesco na Idade Média. Recorrendo a fontes secundárias a
comunicação também visa discorrer sobre a importância da noção de parentesco para
o conhecimento dos contornos sociais e políticos próprios da sociedade cristã ocidental
durante o período.
SOUZA, Océlio Teixeira de. Religiosidade popular: entre o controle e a autonomia.
O caso do Cortejo do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha. Ce. (19281995). O presente trabalho é parte da pesquisa que estamos desenvolvendo junto ao
Programa de Mestrado Interinstitucional em História Social mantido pela UFRJ em
convênio com a UFC e conta com o apoio da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa
- FUNCAP. O Cortejo do Pau da Bandeira de Santo Antônio ocorre anualmente na
cidade de Barbalha, Ce. O Cortejo marca a abertura das comemorações em homenagem
ao padroeiro da cidade e tem como símbolo maior o mastro no qual será hasteada sua
bandeira. Realizado num clima de muita alegria, fé e diversão, o Cortejo é marcado
por uma relação tensa entre seu caráter popular-carnavalesco e a Igreja Católica. Esta
mantém uma posição dúbia em relação ao Cortejo. Por um lado, ela busca exercer um
controle, determinando certas normas, como comportamento dos carregadores do pau
e horário de chegada do pau em frente à Matriz. Por outro lado, ela não assume de
forma concreta o evento enquanto festa religiosa. Por sua vez, os carregadores do pau
e acompanhantes do Cortejo procuram manter certa autonomia, através de práticas
não bem vistas pela Igreja, como a utilização da cachaça e da dança e da música
"profanas". Dessa forma, estabelece-se um conflito, surdo e silencioso, em torno do
Cortejo. Conflito de símbolos e significados, práticas e representações.
SOUZA, Raimundo Nonato. A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos de Sobral - um estudo de caso. As fontes de pesquisas formam uma rede de
informações que expõem contradições em seu bojo e que dão margem para pensar que
negros, escravos e libertos, ao viverem os conflitos de uma sociedade escravocrata,
reelaboram formas de sobrevivências que podem parecer banal, mas que no universo
das estratégias de controle, ganham sentido. Sobre esse aspecto pesquiso em SobralCe, a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos e a festa dos Reis Congo, como uma
espécie de filtro em que pudesse penetrar para compor um conjunto de ações desses
sujeitos na cidade e assim ampliar o olhar para a temática, problematizando as
temporal idades e espacial idades que se engendram no cotidiano como estratégias de
sobrevivências. Uma das relações possíveis para pensarmos algumas formas de
sobrevi vências, o dia-a-dia dos negros, é a religiosidade e a festa. Discuto a Irmandade
do Rosário dos Homens Pretos de Sobral como espaço de resistência e solidariedade,
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mostrando como negros(escravos e livres) souberam movimentar-se dentro dos espaços
permitidos, pela Igreja e senhores, reelaborando seus significados e transformando-a
em defesa de sua vida, fazendo uma inversão da ordem vigente.
SOUZA, Rogério Luiz de. (UFSC) Uma raça mista, uma sociedade homogênea:o
projeto étnico do catolicismo em Santa Catarina. Reconduz-se a presente pesquisa no
momento em que se estabeleceu o início de um processo de mudança na perspectiva
eclesiológica e na concepção de Estado Nacional, consoante à prática política da
Segunda República. Foi a partir daí que a Igreja de Santa Catarina abriu-se para uma
política nacionalizadora, reforçando um relacionamento estreito com o Estado ao buscar
adquirir prestígio e influência junto ao poder Estadual e comprometendo-se com um
projeto que visava à regeneração social e à recondução das colônias estrangeiras a
uma postura de identificação com os paradigmas de brasilidade. A estrutura de poder
político-religioso reclamava por uma sociedade homogênea em termos de língua,
costumes, religião e território. A diferença racial não consubstanciava o maior problema.
O ser brasileiro se identificava por um projeto e não por uma raça específica. A
brasilidade era um conceito em construção, abalizado pelos preceitos morais e
tradicionalmente cristãos. A multiplicidade racial brasileira era sinal de que o Brasil
era uma pátria acolhedora, uma mãe gentil, que se orgulhava dos que combatiam ao
seu lado e faziam-se filhos obedientes. Assim, a identidade nacional estava acima do
aspecto étnico. A preocupação maior estava em formar uma raça sadia, de olhos voltados
para a construção da pátria brasileira, onde se podia plasmar um tipo-ideal brasileiro.
Daí o interesse pela puericultura e por uma medicina social que garantisse a higiene, a
saúde físico-espiritual e a procriação saudável.
SOUZA, Rosa Fátima de. (UNESP/Araraquara) A militarização da infância:
Expressões do nacionalismo na Cultura Brasileira. Este trabalho examina práticas
escolares de natureza cívico-militar vigentes na educação pública do Estado de São
Paulo, no período de 1890 a 1940. Trata-se da ginástica e exercícios militares e do
escotismo que compuseram o programa do ensino primário. Busca mostrar como estas
práticas de educação física, moral e cívica constituíram-se em um projeto cultural a
favor da construção da nação brasileira articulando-se com o projeto político social de
modernização da sociedade e de moralização e civilização das massas. No início da
República, a introdução da ginástica e exercícios militares no programa de ensino da
escola primária compreendeu uma inovação educacional justificada por sua função
higiênica e moralizadora. Além da defesa da nação, buscava-se desenvolver nas crianças
do sexo masculino as virtudes varonis do patriotismo. A prática dos exercícios militares
gerou a formação dos batalhões infantis. À semelhança das organizações militares,
estas corporações infantis, reunindo pequenos soldados "caricaturas do guardanacional", contribuíram não apenas para a "invenção das tradições" como ajudaram a
reforçar o imaginário sócio-político da República No início dos anos 20, a educação
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militar revitalizou-se no Estado de São Paulo, mediante a introdução obrigatória nos
currículos escolares do escotismo e da linha de tiro vistos como fator de educação do
caráter e de defesa da pátria.
SOUZA, Sandra Mara Silva de. (PROBICIUNIVALI) Cotidiano e transformações:
balneário de cabeçudas nas primeiras décadas do século (1900-1930). Olhando hoje
Cabeçudas, bairro das elites da sociedade itajaiense, vários questionamentos surgem
pois, sua praia traz características de ter sido uma vila de pescadores. Teria sido? E se
foi, como este espaço passou a ser considerado pelas elites o ideal para as práticas de
sociabilidades? Através de pesquisa em jornais, cronistas, memorialistas , códigos de
postura e das entrevistas com antigos moradores do local, enfim fontes que descortinam
a história de Itajaí e consequentemente de Cabeçudas, percebemos as transformações
ocorridas no cotidiano dos antigos moradores. Com o aparecimento e a convivência
com os novos sujeitos, um outro mundo começa a ter visibilidade para os antigos
moradores, que passam a ver e vivenciar novas experiências e representarem "eles"
como fortes, determinados, ricos e detentores do saber e "nós", pobres, sem forças,
ignorantes. Com relação ao banho de mar, diferenças também são vivenciadas, seja no
horário, na vestimenta, como nos novos significados que são veiculados na enunciação
de novos discursos. Para além destas transformações, o uso do espaço aos poucos
também foi modificando-se, a medida que os "novos" afastaram a população local. Os
novos freqüentadores foram convivendo com os antigos enquanto serviam ao seus
propósitos, porém quando não cooperavam para estas mudanças, eles tal qual "Fausto"
na obra de Goethe, na sua fase de fomentador, expulsa-os.
SOUZA, Silvana Vieira de. (UFPB/Cajazeiras) Curriculo e ensino de história: Limites
das desobediências. A discussão proposta neste trabalho é proveniente de uma trajetória
de reflexões a cerca das condições do ensino de história, junto aos professores de
algumas escolas públicas da Paraíba, aos alunos do curso de história do Centro de
Formação de Professores da Universidade Federal da Paraíba, e colegas professores
de outras instituições de ensino. O enfoque que proponho para a análise da questão
curricular e do ensino de história se desloca de um olhar sobre a dimensão da natureza
política e ideológica caracterizadora das propostas curriculares para um olhar a cerca
da mentalidade e cultura daqueles que compõem e são responsáveis pelo ensino desde
as secretarias e delegacias de ensino as escolas e demais estabelecimentos. Estudos
sobre ensino e currículos que maximizam o problema do ensino responsabilizando a
forma centraliza de produção destes pelas instituições superiores, só em parte dão
conta da realidade e dos problemas da relação estabelecida dia a dia entre professores
escolas e currículos. Um fazer novo no âmbito do ensino de história já é algo distante
no tempo, apesar da retórica da questão curricular, e informam sobre transposições de
barreiras que extrapolam a dimensão do institucional. Redimensionar as bases da
discussão é urgente para a inclusão de elementos e temas da ordem do poder, dos
sentimentos e da visões de mundo que perpassam os muros da sala de aula.
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SOUZA, Susana Bleil de. (UFRGS) Estâncias brasileiras na fronteira uruguaia.
Desde o início da década de 90, ruralistas rio-grandenses vêm intensificando o
movimento de compra de terras novas, boas e baratas na fronteira do lado uruguaio,
para a criação de gado e a plantação de arroz. Fugindo das dívidas e dos elevados juros
praticados no Brasil, estes proprietários procuram comprar campos no corredor de 200
km de largura que se estende ao longo dos 700 km de fronteira do Uruguai com o Rio
Grande do Sul, para eles uma "imensa estância, com campos férteis e vazios". Este
fluxo de proprietários brasileiros, que na última década deste século volta a intensificarse, já foi uma preocupação para as elites intelectuais e políticas uruguaias, durante o
século passado. A presença de proprietários estrangeiros marcava os sete departamentos
da fronteira, com o predomínio dos brasileiros. Pelo censo de 1908, visualizava-se o
problema do latifúndio rural tradicional e da desocupação da mão de obra, nesta zona
de fronteira, onde os brasileiros, donos de 6,9% das estâncias, possuíam cerca de 21,6%
do solo.
SOUZA, Valéria Floriano Machado de. (Universidade Tuiuti do Paraná) História
social e representações. As representações sociais constituem um campo relativamente
novo na historiografia e vêm se fortalecendo na medida em que, a história procura
resgatar o estudo das sociedades e o modo de vida das pessoas nas suas relações
quotidianas, adotando para isso instrumentos metodológicos da sociologia, antropologia
e psicologia. O que justifica a criação de uma linha de pesquisa voltada para este
campo na UTP é seu caracter multidisciplinar, comportando pesquisadores ligados à
diferentes áreas do conhecimento. As pesquisas abaixo relacionadas ilustram o
encaminhamento desta linha.
SOUZA, Valéria Floriano Machado de. (Universidade Tuiuti do Paraná) Menoridade
e vagabundagem: infância paranaense e as formas de controle e punição 1926-1928
. Tendo como ponto de partida os processos criminais, esta pesquisa pretende verificar
as formas de controle e punição sobre a infância moral e/ou materialmente abandonada,
que se instituíram em Curitiba no período anterior e posterior à homologação do Código
dos Menores - 1927.
SOUZA, Valéria Floriano Machado de. (Universidade Tuiuti do Paraná) Pediatria,
puericultura e eugenia em defesa da infância: reflexões acerca das teses apresentadas
no Primeiro Congresso de Proteção à Infância - 1922. Este estudo consiste numa
reflexão sobre as intervenções do saber médico sobre à infância. Ao analisar as
produções referentes à eugenia, puericultura e pediatria, tem-se como alvo as produções
científicas divulgadas pelo Primeiro Congresso de Proteção à Infância (1922), que
indicavam a necessidade de se instituir uma ação dos governantes, bem como a
propagação das novas descobertas que garantiriam a qualidade de vida das crianças
brasileiras.
SOUZA, Wlaumir Doniseti de. Poder local e política: As fronteiras do poder local
da oligarquia cafeeira de Ribeirão Preto frente ao Estadismo e o federalismo na
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Primeira República. A proposta desta pesquisa é compreender as múltiplas relações
do poder local de Ribeirão Preto com o poder político central do Estado de São Paulo
e da Federação. A partir deste trinômio, compreender-se-á as inter-relações com o
capital internacional, decorrentes do processo de cultivo cafeeiro. Como pano de fundo
à pesquisa da influência política de Ribeirão Preto e os seus determinantes, far-se-á o
levantamento histórico do processo de constituição do poder local. Ou seja, da década
de 1850, com o processo de apropriação da terra da região e o seu desenvolvimento
junto à antiga elite política do País, ao longo da Primeira República, até a eleição de
1933, para compreender-se as implicações do início do Governo Vargas. Por outro
lado, para se constituir uma visão de conjunto mais ampla, levantar-se-á as relações
entre o poder local e a Igreja Católica. Primeiro, no regime de padroado, como
oficializante, depois, na República, como cordialidade legitimadora do status quo da
oligarquia cafeeira, mas, por vezes, concorrente com a estrutura do Estado, sobrepondo
às divisões políticas administrativas e eleitorais, as circunscrições episcopais.
SPINI, Ana Paula. A primeira noite de um homem: as representações do masculino e
feminino através da análise fílmica. Nesta comunicaçãp proponho discutir tanto o
modelo de relação entre os gêneros, quanto o modelo de comportamento e valores
presentes no filme, tanto para os homens quanto para as mulheres. Este trabalho está
inserido em um estudo que tem como objetivo analisar o conteúdo ideológico das
representações masculinas e femininas presentes em filmes emblemáticos realizados e
exibidos nos anos 60. Com isso procura-se colocar em evid6encia o lugar social
destinado ao homem e a mulher em filmes que marcaram época e o peso dos valores
tradicionais e emergentes presentes na narrativa. A principal hipótese proposta por
este estudo é que o cinema não realiza simplesmente uma transposição do real ao
écram. O cinema além de legitimar velhos padrões de comportamento e de relações
afetivas, produz novos modelos que são ou não incorporados pelas diversas culturas
consumidoras de filmes.
SQUEFF, Letícia Coelho. Entre a arte e a técnica: a reforma da Academia Imperial
de Belas Artes (1854-57). A Academia de Belas Artes marca de forma definitiva quase
todas as manifestações artísticas do século XIX, centralizando o ensino e a produção
de arte da corte durante o Segundo Reinado. Nesta comunicação pretendo refletir sobre
o significado da chamada Reforma Pedreira, promovida sob a direção de Manuel de
Araújo Porto Alegre (1806-1879), no âmbito das mudanças políticas e sociais ocorridas
no império a partir da década de 1850. É atra vés desta reforma que a Academia consolida
seu lugar entre as instituições culturais do império. No contexto do fim do tráfico
negreiro, os estatutos da reforma, em vigor a partir de 1855, davam à Academia a
função de não só formar pintores e artistas, como também artífices qualificados, visando
preparar a instituição para seu papel no processo de construção do Império como nação
'civilizada' .
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SQUINELO, Ana Paula. (Pós-Graduanda em História do Brasil pela UFMS) Rio
Paraguai: Centro do conflito na guerra da Tríplice Aliança (1864-1870). O estudo
analisa os conflitos que ocorreram na Guerra da Tríplice Aliança tendo como eixo o
Rio Paraguai e a importância do Rio como elemento de abastecimento e defesa do sul
de mato grosso. O trabalho faz parte de um projeto maior que é o tema dessa
comunicação e constitui-se também em uma pesquisa em andamento que tem por
finalidade subsidiar o ensino de História Regional no ensino médio, visto que, há uma
carência de material didático. Efetuou-se uma análise dialética de documentos primários
e bibliografia publicada. Inicialmente fez-se uma revisão literária para levantar como
os historiadores abordam a questão da navegação do rio Paraguai durante a guerra e
como os paraguaios por não possuírem uma definição dos limites de fronteiras ocuparam
durante o conflito o forte Coimbra e Corumbá. Sendo assim, podemos averiguar que o
Rio Paraguai foi palco de intensas disputas fronteiriças pois esses Estados Nacionais Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina eram recém formados, particularmente Brasil e
Paraguai não haviam definido através de tratados e/ou acordos seus limites de fronteiras.
STADNIKY, Hilda Pívaro. Os discursos fundantes da diferença entre o masculino e
o feminino: representações do trabalho no quotidiano do processo de colonização (ia
Norte do Paraná. Nossa preocupação é o resgate da mulher civil, pública ou privada
- com destaque para o trabalho, a expropriação e a saúde - a partir dos discursos
construtores da diferença entre o masculino e o feminino. A primeira tarefa reside na
compreensão da inserção das mulheres no mundo do trabalho, no processo da
colonização capitalista do Norte do Paraná, tendo como pressuposto, emprestado de
Joan Scott, de que as profissões das mulheres definidas aparentemente por suas
qualidades naturais, nada mais são que puro produto da linguagem. Analisar a s novas
funções e papéis das mulheres, no mundo do trabalho da modernidade, os projetos e
possibilidades viáveis no espaço urbano, lugar privilegiado do progresso, idéia colocada
em oposição ao mundo rural, tempo das permanências, é a tarefa que nos impõe. Neste
sentido, resta saber quais as produções elaboradas a nível dos discursos sobre o trabalho
feminino, o papel das mulheres no espaço público e privado, e em que medida há o
acesso das mulheres e da família ao consumo dos bens coletivos de saúde.
STADNIKY, Hilda Pívaro. Pioneirismo e trabalho na fronteira agrícola: a
representação da igualdade no processo de colonização do Norte do Paraná. Tornouse lugar comum na historiografia paranaense enaltecer o caráter democrático do processo
de colonização do Norte do Estado, empreendido pela Companhia de Terras do Norte
do Paraná, e imprimir-lhe o atributo de pioneiro. A historiografia reproduz esta idéia
com tal força, a ponto de reproduzir a ideologia do pioneirismo e de repassar este
caráter a todos aqueles compradores de terras recém-chegados na região. O conceito
pioneiro já contém o paradoxo entre o igual e o similar, pois a igualdade presume uma
qualidade ou caráter de similar, ou seja, aquilo que tem a mesma natureza. Nosso
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objetivo é discutir a natureza capitalista da colonização em uma área de fronteira agrícola
e o engendramento da similaridade entre os indivíduos, diferentes, entretanto, na sua
relação com o capital.
STADNIKY, Hilda Pívaro. Sob o signo da Revolução: a esquerda armada no Brasil
- anos 60 e 70.
STARLING, Heloisa Maria MurgeI. A Fronteira como forma de experiência em
Grande Sertão: Veredas. Em Grande Sertão: Veredas a emergência na cultura do mito
da fronteira da zona periférica, antes mesmo de indicar a localização precisa do encontro
de uma suposta identidade nacional ou de um processo inevitável de assimilação do
outro, descobre e privilegia o sentido de passagens: uma espécie de superfície-limite
instável e incerta, atravessada por imagens que se religam de várias maneiras, despojadas
de qualquer figuração de centralidade - ao contrário, parecem devolver o olhar como
em um caleidoscópio, estabelecendo o trânsito de múltiplas correspondências.
STARLING, Heloisa Maria MurgeL Narrativa de fundação, imagem de barbárie:
Hannah Arendt. Explorar algumas possibilidades oferecidas ao pensamento republicano
contemporâneo pelos conceitos arendtianos de fundação e de narrativa, com ênfase na
idéia de que o ato de narrar procede a uma releitura da tradição, produzindo o
desmantelamento dos resíduos ainda sobreviventes, para trazer ao presente aquilo que
ela não transmitiu e que, apesar de restar esquecido, permanece também como promessa
de emancipação.
STEFFINS, Marcelo Hornos. Uma experiência de ensino de história na educação
de jovens e adultos. O presente trabalho visa relatar e discutir alguns tópicos do ensino
de História em um projeto de Educação Popular, da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre (PMPA), direcionado para jovens e adultos. A experiência a ser apresentada
faz parte do Serviço de Educação de Jovens e Adultos(SEJA), que existe há mais de
dez anos. No entanto, as reflexões e a experiência relatadas delinearam-se há
aproximadamente três anos.Ou SEJA tem como características peculiares a busca de
uma organização interdisciplinar do planejamento escolar, assentada sobre uma leitura
do tema-gerador de Paulo Freire(Pedagogia do Oprimido); uma releitura do papel
dos conteúdos históricos na formação dos alunos; e a existência de uma carga horária
equivalente entre os vários campos do saber. Pretende-se discutir, portanto, quais as
contribuições para a prática de ensino de História que advêm deste contexto e desta
modalidade de educação.
STEIN, Nedina. (UFMS) Um balanço (mapeamento) da contribuição nacional dos
cursos e programas de pós-graduação em história dedicada à história da educação.
O trabalho a ser apresentado, é fruto de investigação da autora sobre o conjunto de
dissertações de mestrado e teses de doutoramento, produzidas entre 1974 e 1994, com
o objetivo de realizar um balanço (mapeamento) da contribuição nacional dos cursos
e programas de pós-graduação em história dedicada à história da educação - o que os
pesquisadores da pós-graduação em história tem escrito sobre a história da educação
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brasileira. O balanço (mapeamento) da produção nacional dos cursos e programas de
pós-graduação em história que a autora apresenta incide nos seguintes tópicos:
abordagem, área de concentração, temática, lugar e tempo. A autora utiliza como
fonte para realizar este balanço, resumos de 100 trabalhos produzidos na pós graduação
em história que foram classificados como de educação. A autora analisa uma amostra
desta produção, no segmento de "história das instituições escolares" e considera temas,
períodos e fontes, com o objetivo de detectar as vertentes dessa produção. Realizados
o balanço e a análise da amostra, a autora compara os resultados das duas etapas da
pesquisa.
STEPHANOU, Maria. (UFRGS) Urbanidade e civilidade nas produções médico
educativas do início do século. O estudo examina manuais de higiene e saúde produzidos
por médicos nas primeiras décadas deste século, no Rio Grande do Sul. Os manuais
integraram um conjunto de estratégias educativas empreendidas pelo campo médico
visando um processo modernizador da sociedade gaúcha, através da condução da vida
de cada cidadão, sugerindo-lhe práticas de asseio, auto-cuidado, polidez e cortesia,
enquanto atributos de urbanidade e civilidade. Os manuais analisados, pela sua natureza,
se apresentaram como textos de leitura informal, facultativa e espontânea, de utilização
predominantemente privada. Seu valor de verdade e seu intento formador foram
legitimados tanto pela condição de médico de seu autor, quanto pelo caráter de
"urbanidade" e "civilidade" recorrentemente evocados em suas páginas. Os manuais
tiveram significativa circulação e difusão, manifestando-se a preocupação dos autores
em atingir diferentes grupos sociais. Nessa medida, embora descuidados pelas
investigações no âmbito da história da educação, pretende-se demonstrar que os manuais
se constituíram em meios formadores por excelência, particularmente no que se refere
à produção de novas subjetividades, identificadas com a experiência urbana.
STEPHANOU, Maria. (UFRGS) Modernidade e técnicas de vida: práticas da
medicina social nas primeiras décadas do século. A comunicação propõe-se a examinar
como as técnicas de vida propostas aos sujeitos urbanos por médicos gaúchos estiveram
imbricadas com a instauração de um novo ordenamento nacional, modernizante e
civilizador, no Brasil das primeiras décadas do século XX. Na perspectiva deste estudo,
as práticas discursivas da medicina social inserem-se no processo de intensificação
das "estratégias pedagógicas" que propunham civilizar o país. Sanear, higienizar e,
principalmente, educar com vistas à consciência sanitária foram apontadas como
soluções relevantes para os problemas nacionais. Na contramão de trabalhos
historiográficos que recorrentemente limitam-se a abordar o caráter disciplinador e
repressivo das ações médicas do período, busca-se demonstrar a central idade das
proposições médicas voltadas à obtenção de "convicções sinceras", adesões ativas,
enfim novas técnicas de vida, particularmente o governo de si por si que se adicionaram
às exigências de urbanidade e civilidade. As fontes examinadas registram a concepção
partilhada pelos médicos da época de que civilizar supunha forjar novas identidades,
produzir novas relações do sujeito para consigo mesmo.
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STEPHANOU, Maria. (UFRGS) Práticas educativas da medicina social: intersecções
da pesquisa em História da Educação. A comunicação propõe-se a examinar as
intersecções possíveis entre História e Educação, no âmbito da pesquisa em História
da Educação. Problematiza a constituição histórica de práticas da medicina social nas
primeiras décadas do século, no Rio Grande do Sul, buscando demonstrar seu caráter
eminentemente educativo e a produção sistemática de saberes e subjetividades através
das práticas médico-discursivas, das redes de poder-saber e dos sujeitos envolvidos.
Sublinha-se a fecundidade da abordagem tanto para o campo da História quanto para
a Educação, caracterizando seu caráter polêmico e de deslocamento daquelas
concepções de História e de Educação até recentemente imperativas na trajetória de
investigações de ambas as áreas. Enquanto história da educação, a investigação vem
considerando que as práticas médico-pedagógicas estiveram historicamente associadas
à atenção dispensada ao asseio pessoal e auto-conhecimento com vistas a ser saudável,
atributos de civilidade e urbanidade instaurados no processo de constituição de sujeitos
urbanos no Brasil, o que, sem dúvida, extrapolou o processo educativo propriamente
escolar. Relativamente à história, destaca a pertinência do exame de práticas discursivas,
privilegiando-se a análise dos modos através dos quais historicamente os indivíduos
se produzem e são produzidos cultural e contigencialmente.
STUMPF, Roberta Giannubilo. O passado da capitania de Minas Gerais fia visão
de um grupo da elite local, contribuindo para a emergência de um sentimento político
particularista. A partir da percepção da crise da produção aurífera, concomitante à
ameaça à preeminência sócio-política de um grupo da elite local no espaço da Capitania
de Minas Gerais, que datam da década de 1770, começa a aflorar a consciência de
pertencimento a uma comunidade distinta da portuguesa. Uma das formas de se
esclarecer o problema é investigar a noção que este grupo estava construindo de seu
próprio passado, no sentido de verificar se estes homens atribuíam aos habitantes das
Minas uma trajetória particular, contrastante à trajetória portuguesa. Desta forma,
pretendemos verificar se a noção de um passado partilhado pelos habitantes de Minas
constituía-se ou não um dos elementos de organização desta identidade particularista .
SUASSUNA, Clara. (Univ. de Alagoas) História e poder: Conflitos políticos na
Paraíba - 1920/30._0 final da "Velha" República foi tumultuado, embora a historiografia
brasileira, em alguns momentos, tente mostrar que foi um processo tranquilo. Antes
do "boom revolucionário de 30", muitos perrepistas na Paraíba foram perseguidos
tendo que ir para outros estados da federação, ou ficaram sob a proteção do estado. É
verdade que tal quadro não foi uniforme em todo o Brasil, mas, as vezes, as
particularidades não foram afloradas pelos estudiosos o caso paraibano é com certeza
um destes. A Paraíba entre as décadas de 20/30 estava coligada ainda com a União,
mas a partir de 1930, com João Pessoa, como presidente da Paraíba, estabelece-se
aliança com a ala liberal e com Getúlio. Mesmo antes de 30, a burguesia resiste a
indicação de um sertanejo para ocupar a cadeira da presidência do Estado. Ao mesmo
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tempo é interessante analisar a personalidade de João Suassuna, pois desde adolescente
se desliga de "seu sertão" e tem toda uma formação profissional-burocrática.
SVARTMAN, Eduardo Munhoz. (UPF) As relações do Brasil com a África nos
governos militares (1967-1979). Esta pesquisa analisa as relações do Brasil com os
diferentes países do continente africano durante os governos Costa e Silva, Médici e
Geisel. Para tanto utiliza fontes impressas oficiais do governo brasileiro, dados
econômicos de comércio exterior e notícias de jornais e revistas de grande circulação
da época. O trabalho parte do pressuposto que a política externa do Brasil nesse período
sofre uma inflexão que retoma alguns postulados dos governos populistas e os executa
de fato: multilateralização, desideologização e abertura de novos mercados. Nesse
processo, a África passa a ser vislumbrada como um mercado de produtos acabados e
serviços brasileiros e como um parceiro político nas negociações internacionais em
torno dos preços dos produtos primários. Tal redefinição implicou no abandono das
posições pró-Portugal até então sustentadas pela diplomacia brasileira.
SWAIN, Tânia Navarro. Lesbianismo e identidade: núcleo de permanência ou opção
eventual? Quem é você? Heterossexual? Quem somos nós? Homossexuais? Quem
sou eu que não sou você? Como identificar o outro? Quem é finalmente o outro de
quem? Homossexual: "relativo a afinidades ou atos sexuais entre pessoas do mesmo
sexo" diz o dicionário. Afinidades? Seríamos todos homossexuais quando descobrimos
afinidades com pessoas não necessariamente de sexo oposto? "Ser homossexual".
Porque não é o mesmo que "ser professora" ou "ser atleta"? A profissão define um
papel do ser, porque o sexo define O SER? Porque uma prática seria mais definidora
que outras, em termos de inclusão ou exclusão social? Que imaginário é este que erige
a sexualidade em árbitro da essência do humano? De novo o dicionário: Lésbico: "dizse do amor sexual de uma mulher a outra". Amor ou sexo, qual destes ítens define o
lesbianismo? O sentimento ou a prática? O que é ser lésbica? Como criar uma identidade
individual ou de um grupo em torno de uma preferência eventual ou sistemática? Em
que medida as definições não reduzem ou aniquilam o potencial subversivo de
transfonnação das fronteiras de gênero? A problemática de nossa comunicação delimitase em torno de questões tais como identidade enquanto um núcleo de coerência, a
sexualidade como parâmetro de inserção social. O sexo é biológico, é natural? Questão
central nos estudos de gênero que aqui se coloca em torno do lesbianismo. O que foi e
o que é hoje, ser lésbica? Esta é a questão que aqui nos interessa.
SWENSSON Jr, Walter Cruz. (USP) A mensagem política do jornal Ultima Hora:
O nacionalismo getulista. Em 12 de junho de 1951 Samuel Wainer lançava no Rio de
Janeiro o jornal Ultima Hora, primeiro jornal de uma cadeia que alcançaria os principais
estados do Brasil. O jornal nasceu vinculado a figura de Getúlio Vargas, pois, tinha
como objetivo vincular e defender as idéias do então Presidente Getúlio Vargas, que
enfrentava a oposição dos principais jornais do Brasil. Entretanto, o objetivo político
do jornal dependia do sucesso comercial, e, para isso Samuel Wainer procurou montar
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"um jornal que não dependesse dos azares da política", isto é, um jornal que tivesse
uma organização econômico-financeira com o máximo de eficiência, que permitisse
enfrentar as oscilações políticas do período. No plano editorial adotou técnicas
desenvolvidas nos Estados Unidos e Europa, reformulando o aspecto gráfico, dando
destaque a fotografia, valorizando o colunismo e abrindo espaço para os esportes,
shows e ocorrências policiais, o que levou o jornal a liderança de circulação seis meses
após seus surgimento no Rio de Janeiro. Embora o jornal tenha alcançado seu objetivo
como porta-voz de Vargas, as técnicas modernas nele empregado, não foram suficientes
para que ele se estabelecesse de forma independente do poder, uma vez que, estas
estavam a serviço de uma mensagem política.
SWENSSON Jr, WaIter Cruz. A crônica política de Stanislaw Ponte Preta (1961 1964). O período de governo do Presidente João Goulart, é um momento privilegiado,
pois tornou-se o palco de um confronto inédito entre conservadores e progressistas,
em virtude de uma polarização política e ideológica sem precedentes. Meu objetivo é
analisar o período, no seu aspecto político, a partir das crônicas de Stanislaw Ponte
Preta, pseudônimo do jornalista Sérgio Porto, publicadas no Jornal Última Hora. Com
uma linguagem solta, do cotidiano carioca, repleta de gírias, Sérgio Porto rompe com
os padrões da norma culta, tornando sua crítica ao mesmo tempo amena e contundente.
Nas suas crônicas, Sérgio, denuncia uma ordem social que insiste em fazer do brasileiro
um povo passivo, sem nenhum poder de conduzir o seu próprio destino.
SZESZ, Christiane Marques. A invenção do Paraná: o discurso regional e a definição
das fronteiras cartográficas. Este texto propõe uma reflexão sobre a criação do discurso
regional, entre 1889-1920, no momento em que os governantes tentavam definir e
cartografar as fronteiras do Paraná. Desde a primeira metade do século XIX, Brasil e
Argentina conviviam com a indefinição de suas fronteiras. Em 1857, por iniciativa do
governo brasileiro, os dois países iniciaram conversações sobre seus problemas
fronteiriços. Em 1881, a Argentina definia sua interpretação da fronteira. O rio que os
argentinos denominaram Peperi-Guaçu, afluente do Uruguai, era conhecido como
Chapecó pelo brasileiros. Já o rio Chopin, dos brasileiros, era o Santo Antônio, para os
argentinos. As disputas pela região de Palmas foram agravadas em 1888, quando os
argentinos deram uma nova denominação para os rios que definiam a fronteira. Passaram
então a considerar o rio Jangada como sendo o rio Santo Antônio. A disputa do território
de Palmas com a Argentina foi finalizada em 1893. A região contestada, que abrangia
todo o território entre os rios Uruguai, Peperi-Guaçu, Santo Antônio, Iguaçu Jangada
e Chapecó, passou a pertencer ao Brasil. Mal essa querela fora concluída, iniciou-se,
entre os Estados do Paraná e Santa Catarina, uma disputa efetiva pela posse dos campos
de Palmas. Uma significativa parcela de estudos de intelectuais e políticos paranaenses
dedicou-se, então, a delimitar as fronteiras do território do Paraná. Em tais estudos
utilizaram-se de argumentos geográficos.

802

SZESZF, Christiane Marques. Fronteiras da cidade: As representações da cidade
de Curitiba nas crônicas e contos do intelectuais paranaenses. Viver na cidade de
Curitiba, entre 1940-1950, implicava tomar contato com nova experiências.
Inevitavelmente os habitantes deparavam-se com as novidades que eram implantadas
na cidade. Entre as transformações da cidade estavam a reforma urbana proposta por
Agache que dava a urbe novos contornos, o crescimento urbano que a fazia inchar e
até mesmo o aumento do número de veículos motorizados que substituíam os antiquados
bondes. Para cada indivíduo essas mudanças na cidade expressaram algo e foram
representadas de forma diferenciada. Os intelectuais positivistas elaboravam a
construção de uma cidade harmônica progressista. Em contrapartida a essa imagem
harmônica e progressista estava a cidade terrível de Dalton Trevisan. Dalton vê uma
cidade marcada pela dor e pelo sofrimento, pela solidão do homem diante as mudanças
provocadas pela modernidade.
SZMRECSÁNYI, Tamás. (lG/UNICAMP) A política científica e tecnológica nas
mensagens anuais dos Presidentes do Estado. Os anos da Primeira República foram o
período no qual São Paulo definitivamente se adiantou em relação aos outros Estados
brasileiros, transformando-se na região mais desenvolvida do país. Um aspecto ainda
pouco estudado desse avanço é o da atuação do governo estadual no campo da ciência
e da tecnologia, mediante a criação e manutenção de uma série de importantes
instituições de pesquisa e de ensino superior. Na comunicação aqui proposta, pretendese identificar e caracterizar o referido processo através do exame das mensagens
apresentadas anualmente pelos Presidentes do Estado à Assembléia Legislativa Paulista.
Trata-se de um conjunto de 39 documentos, arrolando as realizações e os projetos do
Governo de São Paulo entre 1892 e 1930.
SZMRECSÁNYI, Tamás. (lG/UNICAMP) Por uma história econômica da ciência
e da tecnologia. Desde a Segunda Revolução Industrial tem sido cada vez mais difícil
separar e diferenciar o progresso das ciências do avanço tecnológico. Isto se deve não
somente à base científica da tecnologia moderna, mas também ao fato de numerosas
descobertas científicas resultarem em boa parte do progresso técnico incorporado a
equipamentos e instrumentos de pesquisa dotados de crescente potência e precisão.
Consequentemente, a História da Ciência deixou de ser apenas uma história do
pensamento científico, e a História da Tecnologia perdeu definitivamente o seu caráter
autônomo e autocontido.É provável que nem sempre tenha sido assim, e que, para
épocas mais remotas e/ou civilizações distintas da nossa, ainda seja possível lançar
mão de forma separada desses dois ramos da historiografia. Mas, o mútuo
relacionamento de ambos supõe fundamentalmente a ocorrência simultânea de duas
modalidades de produção social: 1) a de novos conhecimentos, materializada nas
descobertas e nos inventos gerados pelas pesquisa; e 2) a de bens e serviços, promovida
pelas atividades econômicas e sujeitas às inovações do progresso técnico. A correta
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interpretação tanto de uma como de outra passa pela vinculação do desenvolvimento
científico e tecnológico ao desenvolvimento econômica que lhe serve de contexto e
suporte.
TANABE, Márcia. A educação pública no Rio Grande do Sul durante o governo de
Leonel Brizola: análise do jornal" O Nacional de Passo Fundo" ( I 959-I 963). Entre
os anos de 1959 e 1963, Leonel Brizola, do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
governou o Rio Grande do Sul. Durante esse período foi desenvolvido um projeto
educacional denominado Nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul, que
tinha como meta não deixar nenhuma criança sem escola e alfabetizar o maior número
possível de adultos. Para tanto, se determinou um plano escolar que produziu como
resultados a construção padronizada de prédios escolares de madeira, geralmente como
uma ou duas salas de aula e unidocentes, que popularizaram como as brizoletas, a
contratação de 16 007 novos professores e a matrícula de 158 236 novos alunos.
Segundo o governador Leonel Brizola o projeto educacional do Rio Grande do Sul era
"o maior esforço realizado nestes últimos três anos, em toda a América Latina, em
matéria de educação." A partir do jornal "O Nacional" de Passo Fundo, pesquisado
entre os anos de 1958 e 1963, busca-se verificar as ações governamentais no âmbito
educacional na região de Passo Fundo.
TANNO, Janete Leiko. (Mestre/UNESP-Assis) Rompendo barreiras: mulheres de
presos políticos nas décadas de 30 e 40. Durante o autoritarismo varguista, as práticas
repressivas não atingiram somente os presos políticos, mas também suas famílias,
trazendo-lhes sérios problemas, envolvendo-os no interior de um espaço nebuloso e
cheio de perigos, que foi a ditadura Vargas na sua face mais violenta. Nesse contexto,
as mulheres dos presos políticos ganham novo papel social. Não são somente esposas,
mães, filhas, tornam-se -nos limites impostos pelo poder vigente- cidadãs em busca de
seus direitos, da preservação dos seus valores, do que lhes era importante na vida.
Buscamos apontar, nessa comunicação, no âmbito dos movimentos feministas da época,
a atuação dessas mulheres que, indiretamente, também contribuíram para o fim do
autoritarismo varguista.
TAVARES, Célia Cristina da Silva. (UFF) Debates sobre a criação da Inquisição
de Goa. No período anterior à instalação do Tribunal de Goa (1560), houve fortes
debates sobre as questões religiosas vividas na região. Um breve resumo dos pontos
discutidos, nesse momento, apontaria além da heresia judaica, o problema dos renegados
que se aproximavam dos mouros e as práticas morais, tais como, a bigamia, a sodomia,
os jogos de inspiração gentílica, entre outros. Essas discussões se transformaram em
sérios embates entre a autoridade dos governadores do Estado da Índia, dos bispos,
além das ordens religiosas, destacando-se a Companhia de Jesus, e tiveram como
resultado a criação de uma Devassa Eclesiástica que funcionou em 1557, portanto,
antes da instalação do Santo Ofício em Goa. O objetivo desta comunicação é fazer um
breve resumo dos preâmbulos da instalação do tribunal do Santo Ofício em Goa,
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destacando-se a existência de um conflito entre poder político e poder espiritual,
evidenciado, principalmente, nos embates entre os jesuítas, e as autoridades civis - o
capitão de Cochim e o governador de Goa, um aspecto que ilustra as dificuldades da
projeção do poder do centro para a periferia do império português.
TAVARES, Luiz Edmundo. (UERJ) Mulher: A inquietação permanente. Esta
comunicação objetiva discutir a situação da mulher, reflexo da forma pela qual se deu
a ocupação do Brasil pelos lusitanos. Em todos os setores da nossa sociedade, trazendo
o vício do espaço doméstico, são várias as formas através das quais a mulher é cerceada
e, quando se insurge - como Lilith - é execrada. Ocorre, então, o sectarismo de se
considerar o elemento feminino como disponível ou esposável, de acordo com a maior
ou menor capacidade de transgredir os parâmetros estabelecidos pelo todo social.
TAVARES, Maria de Fátima Duarte. A racionalidade da fábrica na paisagem do
Rio de Janeiro. A apresentação trata da instauração da racionalidade da fábrica na
paisagem do Rio de Janeiro nas últimas décadas do século XIX, temática vinculada à
pesquisa em desenvolvimento no curso de doutorado em História Social- IFCS/UFRJ.
Além do quadro de transformações urbanas, na segunda metade do século, ligado às
questões de adensamento demográfico, do incremento comercial e portuário e da
expansão em direção às zonas norte e sul, foram implementados projetos pontuais de
intervenção relacionados direta ou indiretamente ao poder público. Caracterizam-se
por estarem vinculados a novas instituições ou serviços urbanos. Por outro lado, outras
funções fazem-se presentes na paisagem da cidade ou em suas áreas rurais, os espaços
fabris. Nosso interesse está no caráter dinâmico destes elementos de constituição da
estrutura de novas áreas urbanas do Rio de Janeiro. Estas unidades industriais, sendo
complexos construídos que expressam formalmente uma lógica de racionalidade do
século XIX, diferem da ordem do construído urbano existente. A análise histórica da
instauração racionalizada do trabalho fabril a partir da implantação de projetos
industriais, que, em geral, dependeram da importação de máquinas e de formas
arquitetônicas elaboradas externamente, deve remeter-nos à explicação da apropriação
dessa racionalidade. A inserção da fábrica na paisagem do Rio de Janeiro é considerada
a partir da constituição destes elementos como referenciais urbanos.
TEIXEIRA, Dalton Jorge. (PUC/MINASlDepartamento de Administração) A
descentralização do comércio varejista elll Belo Horizonte. A proposta do trabalho é a
de reabrirmos a discussão da função comercial dentro do contexto urbano, e analisarmos
o processo de organização espacial da cidade para que possamos aprofundar o nosso
entendimento sobre mudanças que vem ocorrendo nessa estrutura e podermos entender
as possíveis tendências que possam surgir dentro de uma cidade que agora chega ao
cem anos de existência. A escolha do tema de pesquisa foi definida tendo em vista que
assistimos hoje na cidade de Belo Horizonte mudanças locacionais das áreas de comércio
varejista para novos locais de concentração. Portanto analisar esse fenômeno, procurar
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entendê-lo e verificar sua influência na organização espacial de Belo Horizonte a partir
das teorias de localização espacial e da central idade.
TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro (UFMG) Trabalhadores da CEF em Minas:
uma história... O objetivo da pesquisa é oferecer elementos para a construção da
memória dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais,
reconstituindo sua história através das lembranças e relatos de seus protagonistas,
acrescidos de análises de documentos. Tematiza, em especial, a experiência que constitui
este grupo social, bem como seus movimentos e identidade. Articula essa discussão à
história da Associação do Pessoal da CEF de Minas Gerais (APCEF/MG) e a contextos
mais gerais da CAIXA e dos bancários na sociedade brasileira. Analisa dimensões
objetivas e subjetivas, individuais, coletivas e institucionais de ordem histórico-social,
destacando os emedos mais significati vos da trajetória deste segmento dos trabalhadores
no Brasil. Ao resgatar as vivências dos empregados da CEF/MG, matéria histórica e
razão de ser da APCEF/MG, o estudo demonstra a importância que os coletivos
profissionais devem dar a si mesmos, visto sua participação na história social mais
ampla. Percursos a serem lembrados e interrogados em favor dos projetos presentes e
futuros destes atores sociais.
TEIXEIRA, I vana Lopes. A cultura material de Apolônia e sua diversidade cultural:
um estudo iconográfico das lamparinas. As escavações do sítio arqueológico de
Apolônia (Herzlyia/Tel-Aviv/Israel) tem evidenciado, sistematicamente, diversas
estruturas arquitetônicas, assim como objetos de uso cotidiano e de uso pessoal, que
indicam o modo de vida de povos do passado em diferentes períodos históricos. Dentre
as evidências materiais encontradas em Apolônia, na 12" escavação deste sítio, em
julho de 1998, por uma equipe de arqueólogos israelenses e brasileiros, destacam-se
as lamparinas que, além de possibilitarem a datação das camadas estratigráficas com
precisão, fornecem também importantes informações sobre a diversidade cultural
presente na região de Apolônia, indicada pelos motivos figurados em algumas destas
lamparinas. Um estudo iconográfico destas lamparinas coloca uma importante
perspectiva de pesquisa quanto a questão do contato cultural ou das relações entre
diferentes povos na região do Mediterrâneo Oriental.
TEIXEIRA, Ivana Lopes. A redescoberta de Luis Martins (1907/1981): o intelectual
e a arte moderna brasileira: rompendo fronteiras. A partir da doação do acervo de
documentos, cartas, manuscritos, artigos e livros do intelectual Luis Martins, por Anna
Maria e Ana Luisa Martins em 1997 para o Museu de Arte Moderna de São Paulo,
iniciou-se o trabalho de organização e catalogação deste material, que resultou na
criação do Centro de Estudos Luis Martins no MAM-SP. Idealizador de um Museu de
Arte Moderna e crítico de arte ativo, a produção de Luis Martins incluiu a crítica de
teatro, rádio, literatura, poesia, crônicas jornalísticas e romances. A pesquisa desta
produção e sua divulgação significa retomar todo um período histórico nacional - o
modernismo brasileiro - e paralelamente discutir o papel da intelectual idade nacional
na formação da sociedade brasileira.

806

TEIXEIRA, Josemir Nogueira. (UFRJ) Na fronteira da história com a filosofia:
análise filosófica sobre os primórdios da América portuguesa. Nesta comunicação
pretendo refletir sobre vários aspectos do encontro entre as culturas européia e nativa
nos primórdios da América Portuguesa. Para isto, analisarei, entre outras questões,
sentido do descobrimento, procurando mostrar de que modo este, na medida de sua
constituição, faz-se encobrimento. Terei como fonte as cartas jesuísticas. Pretendo
também demonstrar a importância de uma análise filosófica das origens da cultura
brasileira, em diálogo com a produção histórica.
TEIXEIRA, Luís Antônio. Medo e alegria: A epidemia de "Gripe Espanhola" de
1918... Ou aqui tudo acaba em samba. No âmbito da historiografia brasileira o tema
carnaval é uma lacuna. Desde o estudo de Roberto Da Matta, nos anos 70, quase nada
ou muito pouco foi escrito por pesquisadores das instituições acadêmicas. E, no entanto,
através de estudos sobre o carnaval podemos investigar como as pessoas viviam e
expressavam suas condições e modos de vida. Este trabalho trata da epidemia de gripe
espanhola ocorrida em 1918, detendo-se somente na cidade do Rio de Janeiro. Nosso
objetivo é recuperar um conjunto de atitudes e sentimentos da população carioca em
relação à epidemia, ensejados pelo contexto de medo e alegria então vivenciados. A
"espanhola" atacara também outras cidades brasileiras; contudo, foi no Rio de Janeiro
que seus efeitos foram mais sentidos. E dela a mais contundente resposta: o carnaval
de 1919
TEIXEIRA, Paulo Eduardo. (UNESP) A chefia feminina da família. A restauração
administrativa da capitania de São Paulo em 1765, seguida de um projeto de ocupação
demográfica veiculado pelas autoridades provinciais, concomitante à implantação da
lavoura da cana-de-açúcar voltada para a exportação, resultaram no surgimento de
novos núcleos populacionais, dentre eles Campinas. Essas transformações geraram a
valorização da terra, tão significativa ao ponto de se realizar o cadastro de Bens Rústicos
em 1818, e a extinção das Sesmarias em 1822. Além disso, implicou numa diminuição
dos domicílios que estavam ligados a agricultura de subsistência. Diante disto, o objetivo
dessa comunicação é o de estudar como os domicílios liderados por mulheres, em
Campinas, foram afetados por estas transformações, e, segundo, verificar as atividades
econômicas desenvolvidas pelas mulheres nesse período de transição da lavoura de
subsistência para a agricultura de exportação. Nesse trabalho foram usadas como fontes
principais as Listas Nominativas de Habitantes (Censos) dos anos de 1774, 1794, 1810
e 1829.
TEIXEIRA, Paulo Eduardo. (UNESP) Homens bons. Ao estudarmos a história do
nosso passado colonial, iremos notar referências aos chamados "homens bons",
caracterizados como os mais ricos, respeitados e honrados chefes de família dentro de
cada povoado. Quando da primeira eleição da câmara municipal de Campinas, em
1797, é apresentada a lista dos "homens bons" da localidade, constando 60 nomes.
Pelo cruzamento dessa listagem com a existente do censo de 1794, queremos visualizar
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estes "homens bons" quanto a estrutura familiar e a posse de escravos de cada um
deles, procurando perceber qual o elo em comum que os identificava como "homens
bons".
TEIXEIRA, Wagner da Silva. (UNESP) Os limites da cidadania na primeira
república: a escola pública. A cidadania na Primeira República compreendia duas
situações distintas, obedecia a divisão posta em prática pela Constituição de 1889
entre sociedade política e sociedade civil. Desta forma os deveres e direitos dos
"cidadãos" eram diferenciados de acordo com alguns critérios expostos na referida
Constituição. No tocante à cidadania civil, todos nascidos no Brasil eram considerados
cidadãos brasileiros, no entanto, ao se referir à cidadania política estavam excluídos os
analfabetos, os mendigos, os religiosos, os praças e as mulheres. Nesse sentido segundo
o ideário republicano, a escola pública deveria desempenhar um importante papel na
inclusão de grandes camadas da população brasileira no processo político e eleitoral.
Mas em nosso entendimento as políticas públicas referentes à educação, não
contribuíram para a realização do ideário republicano. As altas taxas de analfabetismo
e o dualismo do sistema de ensino mostram o limite a que chegaram as propostas de
um Brasil republicano e civilizado. O próprio modelo econômico baseado na
monocultura do café, no latifúndio e na mão de obra imigrante, propiciava uma
alarmante concentração de riquezas que contribuiu para a permanência desta situação.
Outro fator importante, foi o pensamento elitista da época, para o qual as classes
privilegiadas eram únicas capazes de determinar os destinos do país.
TELES, Angela Aparecida. Cinema e cidade: São Paulo, 1910120/30. Esse trabalho
analisa tensões e disputas constitutivas das relações urbanas em São Paulo e do cinema
educativo; acompanhando a intensa injunção que se estabeleceu entre seus habitantes
e o cinema, bem como o empenho de médicos, higienistas, educadores e juristas para
moralizar esse divertimento através da censura; através do controle das matinês infantis
e da produção de filmes educativos. Nas primeiras décadas do século XX, o cinema
educativo foi concebido como possibilidade de enfrentamento ao cinema comercial. O
seu papel seria o de neutralizador da suposta influência negativa do cinema no
comportamento dos cidadãos, especialmente mulheres e crianças. Mas, sobretudo, o
cinema educativo foi utilizado como um precioso instrumento de intervenção social
na elaboração do "novo homem brasileiro" e da Nação Brasileira homogênea, higiênica,
moralizada e disciplinada. Nesse sentido, a projetada "reconstrução social" através da
educação e regeneração dos costumes, colocou a linguagem cinematográfica à serviço
da construção de uma cultura homogênea; onde os modos de viver "atrasados", os
processos "rotineiros" de trabalho, a fala e os costumes "estranhos" foram
sistematicamente combatidos em nome dos "interesses nacionais". O cinema educativo
nos anos 20/30 estava articulado ao projeto de reorganização social formulado pelos
educadores Escolanovistas e não deve ser entendido apenas como uma metodologia
moderna e neutra destinada a renovar os processos de ensino e aprendizagem.
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TELLES, Angela Maria Cunha da Motta. (IFCS) A "marcha civilizadora" nos
trópicos: Percalços e particularidades - Grandjean de Montgny, as festas reais e a
Praça de Comércio. Grandjean, arquiteto do império napoleônico participou da
remodelação de Paris e, no Rio de Janeiro atuou no projeto de construção do Império
tropical. A hipótese que levantamos é que os projetos idealizados por Grandjean podem
ser percebidos como significativos de uma expressão artística que trouxe a novidade
do "estilo império", já conhecido na França, mas realizado pela primeira vez no Brasil.
O referido estilo mostrou-se ideal para materializar as intenções do poder, que intentava
transformar a cidade do Rio de Janeiro em capital de um vasto império. Portanto, os
projetos oficiais de Grandjean, realizados ou não, expressam a vontade da administração
portuguesa em construir um império ajustado a comunidade das nações civilizadas.
As construções projetadas por Grandjean e aprovadas pela elite reino I que escolheu o
Rio como sede do poder são reveladoras das concepções políticas dos seus autores. A
primeira obra [não efêmera) construída por Grandjean nos Trópicos é a Praça de
Comércio monumento emblemático do "despotismo esclarecido". Essa construção no
Rio vinha completar o cenário do poder iniciado com a construção do Passeio Público
(lugar de distração da nova urbes disciplinada) no século XVIII.
TELLES, Narciso. (DEMAC/UFU - Mestrando em Teatro/UNI-Rio) Rastreando
Indícios: os artistas de rua na cidade do Rio de Janeiro (1850-1900). A comunicação
tem como objetivo apresentar idéias acerca da atuação dos artistas populares nas ruas
da cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Considerados pelas
elites, representantes do passado colonial que deveria ser esquecido frente ao projeto
modernizador em curso, estes artistas se proliferaram pela cidade e construíram uma
tradição do exercício artístico nos espaços públicos do Rio de Janeiro. Neste trabalho,
apresentamos alguns destes artistas, eternizados nas crônicas de João do Rio e Luiz
Edmundo, nos traços de Raul Pederneiras e nas revistas de Arthur Azevedo, procurando
observar uma possível relação entre arte e sociedade no período em questão.
THIELEN, Eduardo Vilela. Dois tempos de saúde na Amazônia. Em 1912 e 1913 o
cientista Carlos Chagas viajou pela Amazônia e fez um levantamento das condições
médico-sanitárias nos principais rios produtores de borracha., deixando um relatório
científico e mais de trezentas fotografias. Oitenta anos depois a Fundação Oswaldo
Cruz realizou expedições científicas que percorreram os mesmos trajetos viajados por
Chagas no início do século, estudando as condições de vida e saúde das populações
encontradas e documentando a pesquisa com entrevistas em áudio, vídeo e fotografias.
A análise histórico-comparativa empreendida mostrou a permanência das principais
doenças endêmicas, porém com incidências distintas. As mudanças na ocupação humana
da região e nas atividades produtivas fizeram com que surgissem novos problemas
sociais e novas doenças, que convivem, no entanto, com processos semelhantes aos
registrados no início do século. As imagens produzidas nos dois tempos estudados
foram instrumento importante na comparação realizada.
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TIBAJI, Alberto. (LETRAS-FUNREI -MG)Arthur Azevedo e as fronteiras flutuantes.
O teatro cômico no Brasil no século XIX é, via de regra, pensado a partir da polarização
civilização/ barbárie, ordem/desordem, como se os espetáculos cômicos pudessem ser
classificados como moralizantes ou imorais. O que se pode perceber, sobretudo a
partir dos próprios textos dramáticos, é que estas noções são bastante móveis em peças
de autores como Martins Pena e França Junior. As revistas de ano de Arthur Azevedo
são um dos exemplos mais contundentes, no teatro do século XIX em nosso país, de
que esta polarização não é suficiente para compreender este teatro. Em verdade, muitas
fronteiras estabelecidas por uma classe brasileira mais abastada são "desrespeitadas"
por Arthur Azevedo em suas revistas de ano: hierarquias entre gêneros dramáticos, a
separação entre erudito e popular, entre ordem e desordem. Talvez, então, estas
flutuações sejam muito mais apropriadas para discutir questões como a da identidade
brasileira e a da cidadania do que rígidas polarizações entre dominador e dominado,
nacional e estrangeiro.
TIBAJI, Alberto. (LETRAS-FUNREI-MG) França Júnior: civilizador e imoral.
Historicamente, o teatro cômico no Brasil é, via de regra, pensado a partir da polarização
civilização/ barbárie, ordem/desordem, como se os espetáculos cômicos pudessem ser
classificados a partir da alternativa: civilizador ou imoral. Entretanto, se analisarmos
as obras de comediógrafos como Martins Pena, Arthur Azevedo ou França Júnior,
perceberemos que o próprio dessas obras é o desrespeito a fronteiras rígidas: por
exemplo, o desordeiro pode trazer a ordem e vice-versa. Ao se analisar a obra O
defeito de família de França Júnior pode-se perceber que ela é dramaturgicamente
construída para que o riso surja da ambigüidade do sentido das palavras e ações dos
personagens. Assim sendo, quando uma peça cômica é utilizada como documento
para pesquisas teatrais, históricas ou sociológicas, deve-se considerar, em primeiro
lugar, que suas ambigüidades e suas fronteiras flutuantes são parte estrutural de um
gênero e em segundo lugar que as obras cômicas podem ser vistas também como
simples reflexos "documentais" do real, mas não apenas. Todas estas reflexões vêm
sendo desenvolvidas a partir de nossas pesquisas em nível de doutorado.
TIMÓTEO, Tarcísio. (Universidade do ABC e membro do NU-SOL) Interseções
liberais e socialistas. O utilitarismo de Bentham derivou em duas vertentes distintas,
representadas por John Stuart Mill, com educação equivalente à instrução pública e
William Godwin, com a instrução como parte do processo de educação. Stuart Mill,
procurando equacionar egoísmo e altruísmo, concebe a educação enquanto necessidade
de instrução distinta para pobres e ricos. Godwin, partindo de imediato do altruísmo,
defende a instrução de todos de acordo com suas potencialidades e talentos indi viduais,
como parte da educação. A concepção de inevitabilidade do Estado em Stuart Mill
reproduz uma linha de continuidade em relação ao liberalismo utilitarista, que o leva à
aceitação de uma intervenção mínima. A crítica de William Godwin ao
governamentalismo como prejuízo para o desenvol vimento moral do homem, demarca
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uma linha de descontinuidade diante do utilitarismo, mesmo tendo partido dele. Educar
em John Stuart Mill difere, simultaneamente, da concepção do anarquismo que vê a
educação utilitarista como sinônimo de instrução geral e do marxismo, no qual educar
é sinônimo de consciência revolucionária submetida ao partido. Para ele o mundo não
existe sem Estado, o que para anarquistas e marxistas ele só tem dimensão humana
sem o Estado.
TOLEDO, Caio Navarro de. (UNICAMP) Crítica marxista. Busca expressar e
difundir a produção intelectual marxista em sua diversidade e complexidade, bem
como pretende intervir, crítica e criadoramente, no debate teórico e na luta policoideológica em curso. Reconhecendo o pluralismo existente no interior do marxismo
contemporâneo, a revista não se vincula a nenhuma tendência partidária de esquerda.
No entanto, ao afirmar que o marxismo continua sendo um instrumento teórico decisivo
para a análise e transformação da realidade social contemporânea, a revista combate
abertamente a teoria e a prática social do neoliberalismo.
TOLEDO, Maria Rita de Almeida. (PUC-SP - Programa de Estudos Pós-Graduados
em Educação) Coleção atualidades pedagógicas: estratégia de luta pelo projeto cultural
dos "Renovadores". Este trabalho investiga a Coleção Atualidades Pedagógicas de
1931 (ano de sua fundação) a 1949, a partir da proposta da Nova História Cultural. A
Coleção, fundada por Fernando de Azevedo, circulou até 1987 e era voltada
principalmente para os educadores e pretendeu com seu conteúdo constituir e impor
saberes pedagógicos e práticas culturais que podem ser remetidos e; ao mesmo tempo,
reveladores dos projetos dos editores que a conceberam e a produziram. O estudo
objetiva traçar o perfil da Coleção a partir do recenseamento dos títulos e autores
(nacionalidade e identificação), temas, gêneros e dos tradutores selecionados pelos
editores de modo a compreender os critérios propostos para sua constituição; analisar
a Coleção sob o ponto de vista de sua realização material (capa; tipo; recursos
tipográficos etc); reconstituir as representações dos editores em relação ao projeto
editorial da Coleção com intuito de cotejá-las com a sua realização; pretende, ainda,
compreender o papel destinado à Pedagogia dentro do projeto de renovação político
cultural de "modernização" do Brasil proposto pelos editores.
TONELLA, Celene. (Universidade Estadual de MaringálPR) Asfronteiras da cidade:
política urbana e poder local. O trabalho busca refletir sobre a legalidade urbana, ou
seja, o conjunto de leis, normas e decretos que regulam a produção do espaço urbano.
As leis refletem, em geral, o que seria a cidade desejável: planejada, com equipamentos
sociais e de lazer. No entanto, a cidade real é uma cidade segregada, com espaços
proibidos e espaços permitidos para a população, de acordo com seu poder aquisitivo.
A legislação urbanística padrão acaba por criar uma muralha protetora em torno dos
bairros residenciais de elite, moradias de trabalhadores na periferia e investimentos
em equipamentos sociais e de lazer no centro e bairros próximos. A pesquisa teve duas
fases. Num primeiro momento foram analisados os instrumentos legais presentes nas
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Constituições republicanas, que foram definidores do planejamento urbano Num
segundo momento, foram analisados os casos específicos de iniciativas urbanísticas
de duas cidades paranaenses: Maringá e Curitiba. Percebe-se que, muito embora a
partir da Constituição de 1988, os governos municipais passem a ter mecanismos
jurídicos para, se não solucionar, ao menos amenizar graves problemas como a
especulação imobiliária e segregação espacial, pouco tem sido feito.
TO NETTO, Sandra Márcia. Cidades: o governo de Getúlio Vargas e a lavoura de
café sob o olhar da imprensa ribeirãopretana (1930-1945). O espaço das cidades tem
sido tema de muitos estudos acadêmicos. A cidade é o principal palco dos conflitos
sociais, já que abriga a maior parte da população e sua produção absorve grandes
investimentos de capital. A cidade de Ribeirão Preto (SP) foi um centro produtor de
café de importância nacional e conheceu um período de crise à partir de 1929.
Analisando o jornal O Diário da Manhã de 1930 a 1945, observa-se que a Revolução
de 1930 significava para os cafeicultores de Ribeirão Preto, um meio de resolver a
situação crítica em que se encontrava a lavoura de café. No decorrer dos anos, percebese o descontentamento com o governo de Getúlio Vargas: críticas ao Conselho Nacional
do Café, às inúmeras taxas que eram cobradas da lavoura, à quota de sacrifício e apoio
a extinção do Departamento Nacional do Café.A imprensa mostra de maneira indireta
sua reprovação a determinadas ações de Vargas, apontando erros por meio de publicação
de entrevistas com cafeicultores, divulgando reuniões entre eles, e outros. Nota-se que
a cidade de Ribeirão Preto considera não ter recebido apoio suficiente do governo de
Getúlio Vargas para superar a crise do café, um produto que lhe trouxe progressos
como faculdades, escolas, teatro, políticos influentes e fama nacional.
TONON, Adriana Pedroso. A meretriz enquanto mãe: considerações acerca de
crianças e maternidade na esfera da conduta meretrícia. Estereótipos sobre a mulher
meretriz, difundidos pelo discurso médico sanitarista do XIX, chegaram até o século
XX em profusão. Nesta perspectiva, representações a respeito da infertilidade da
prostituta, ou que relacionavam a gravidez ilícita imediatamente ao aborto veicularam
até meados deste século. Tais reproduções do pensamento higienista insinuavam nas
mentes a idéia de que estas mulheres, naturalmente, não traziam consigo a aptidão
para serem mães. No entanto, alguns depoimentos de antigos moradores da cidade de
Barretos/SP, revelaram um outro quadro neste município. Ainda que, as meretrizes
lançassem mão do aborto para se livrarem de uma gravidez indesejável, muitas
permitiam o nascimento de seus filhos. Como havia a impossibilidade destas crianças
desenvolverem-se no ambiente prostibular, algumas eram entregues à amas,
especialmente pagas para tal finalidade, enquanto outras vinham a ser adotadas por
prostitutas mais velhas, cuja atividade meretrícia estava em declínio.
TORRES NETO, Walter Lima. Entre o México e o Brasil: o personagem cômico do
Brésilien no teatro francês. A exposição apresenta uma análise do surgimento e do
funcionamento dramático do personagem-tipo Le Brésilien, nos palcos franceses durante
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a segunda metade do seco XIX. Para tanto, nos basearemos nos textos Le Brésilien
(1863) e La vie parisienne (1866) ambos de autoria da dupla de libretistas Hemi Meilhac
e Ludovique Halévy. Partindo tanto do material iconográfico das representações quanto
do texto didascálico legado por esses dois autores, avaliaremos a caracterização do
tipo do brasileiro, uma imagem mais de origem hispânica ou mexicana do que lusobrasileira. As questões que se colocam são relativas portanto aos usos da história dos
povos da América Latina, pelos autores, e às imprecisões geográficas em função de
uma eficácia ficcional.
TORRES, Maria Isabel Chiavini. Fontes históricas no acervo bibliográfico da
Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo. A comunicação tem por
objetivo apresentar o acervo bibliográfico sob a custódia da FPHESP, oriundo das
empresas energéticas em processo de privatização: ELETROPAULO, COMGÁS e
CESP. Este acervo contém obras fundamentais para a compreensão da história das
técnicas e tecnologias empregadas na geração, transformação e distribuição de energia
no Estado de São Paulo e permite traçar um panorama sobre o desenvolvimento urbano
da cidade de São Paulo. Compreende obras que abrangem o período de meados do
século XIX até os dias de hoje. Na comunicação, será abordado ainda o processo de
organização do acervo, que inclui o desenvolvimento de um sistema eletrônico de
recuperação de dados e a criação de um vocabulário controlado que integrará todos os
acervos da instituição: arquivístico, museológico, arquitetônico e bibliográfico.
TÔRRES, Moisés Romanazzi. (UFF) O Poder real e os reinos nos séculos XIV e xv.
O período é marcado por um quadro de múltiplas formas de poder em conflito. Num
extremo encontramos os mais diversos particularismos, que ainda marcavam
profundamente o Ocidente; no outro, os universalismos, embora em crise, do Império
e Papado. Porém, entre os dois, despontam o poder real e os Estados monárquicos.
Não ainda como um processo concluído, mas apenas como uma tendência histórica.
Simultaneamente, observam-se profundas transformações no campo das idéias políticas.
É a época do pensamento de Dante Alighieri e sua inovadora teoria: a da enunciação
de duas beatitudes entendidas enquanto fins últimos no interior da distinção entre poder
temporal e poder espiritual. É igualmente a de Guilherme de Ockam e Marsílio de
Pádua. Já podemos identificar uma noção de Estado circunscrito a reinos e cidades.
Ele é entendido em si, com fins próprios e como potestas.
TORRESINI, Elizabeth W. Rochadel. (PUC-RS). As parteiras e a interrupção da
gravidez em Porto Alegre na década de 30. Em Olhai os Lírios do Campo de Érico
Veríssimo há um episódio envolvendo dois jovens, Dora e Simão, numa situação de
gravidez fora do casamento e indesejada. A decisão de interromper a gestação, com a
intervenção de uma parteira, resulta na morte da jovem. Érico Veríssimo, através do
fato literário, condena o exercício ilegal da Medicina, das atividades das parteiras
inescrupulosas que provocam a morte de mulheres. A obra, lançada em 1938 com
enorme sucesso, coincide com um movimento da sociedade que condena explicitamente,

813

seja pelas leis e pelo uso da imprensa ou mesmo da literatura, o exercício ilegal da
Medicina. No Rio Grande do Sul, a condenação é intensa dada a liberdade profissional
permitida pela Constituição Republicana estadual. Érico expõe-se num debate real - e
não apenas literário - travado pela sociedade daquele momento. Posicionar-se contra
ou a favor da medicina legal, a favor da diplomação do médico em instituições
reconhecidas, é um fato social. O presente trabalho, pretende reconstituir historicamente
a prática indiscriminada do aborto no Rio Grande do Sul, década de 30, e revelar
algumas das ações da sociedade dirigidas ao combate da prática que provocava a morte
de muitas mulheres.
TOSTA, Sandra de Fátima. (PUC/MG) Catolicismo, política e sociedade: tempos
de politização e tempos de espiritualização. A presente comunicação visa apresentar
projeto de pesquisa desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores
da PUC Minas, com a participação de uma pesquisadora do Mestrado em História da
UFMG. Tem como objetivo compreender a atuação da Igreja Católica no Brasil, a
partir da visão de atores históricos de Minas Gerais, comparando dois períodos da
história contemporânea: o final dos anos cinquenta e início dos sessenta e a década de
noventa. Busca-se compreender as rupturas e permanências que circunscrevem a
trajetória do catolicismo; investigar o papel do catolicismo popular no movimento
católico; apreender a dimensão cultural das práticas e vivências religiosas no cotidiano
de sujeitos atores pesquisados e investigar como os grupos conflitantes que
protagonizaram a ação religiosa do catolicismo nesses anos, procuraram legitimar e
definir sua identidade católica. Para tal, escolheu-se desenvolver a pesquisa através de
uma tripla estratégia: 1- acompanhamento de geração de leigos e clérigos com atuação
destacada desde os anos cinquenta e sessenta; 2- definição de uma dupla abordagem,
qual seja, sócio institucional e sócio cultural; 3- ênfase em subtemas de modo a
possibilitar uma melhor interação entre a dimensão institucional e a dimensão cultural.
TRAMONTI, Marcos Justo. (UNISINOS) A história do pioneirismo. Abordaremos
as construções historiográficas sobre a colonização européia no Sul do Brasil no seu
período inicial, focalizando, particularmente, as questões do pioneirismo e do caráter
heróico e civilizador desenvolvido e reproduzido pela historiografia.
TRAMONTINI, Marcos Justo. (UNISINOS) A política e a delimitação e a
organização dos espaços sociais na Colônia Alemã de São Leopoldo, RS. Uma vez
que foi negada a concessão de cidadania aos colonos e que a religião oficial do Império
era a católica, uma parcela significativa da historiografia afirma que o isolamento
social e político foi uma das marcas definidoras da colonização alemã no Sul do Brasil,
adotando como pressuposto nestas análises, que a condição de estrangeiro e de
protestante condenava os imigrantes a se organizarem a margem do processo político
e social brasileiro, derivando daí a manutenção de valores e instituições étnicas. Nas
pesquisas que viemos realizando, evidências empíricas e debates teóricos nos apontam
para perspectivas de análise diametralmente opostas. Assim, evidenciamos que os
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imigrantes buscaram brechas da legislação imperial para legitimar seus atos e contratos,
participaram dos debates políticos que abalaram o Sul do Brasil na primeira metade do
século XIX, que culminou com a Revolução Farroupilha, exerceram pressão junto aos
governos provincial e imperial sabendo barganhar e acenar com a força demográfica,
econômica e militar que detinham. Nesta perspectiva, nas relações estabelecidas com
a sociedade imperial na qual estavam inseridos, a organização étnica dos imigrantes
passou a ser um elemento político, um instrumento de ampliação de barganha, de
pressão e de resistência.
TRENNEPOHL, Vera Lucia. (UNIJUÍ) O Ensino de história em questão: os caminhos
de uma experiência. "O ensino de História em questão: os caminhos de uma experiência"
é uma dissertação de mestrado, na qual foi analisado o ensino de História do 10 grau
mais especificamente os efeitos produzidos pelo "Projeto Estudos Sociais", que foi
implantado nas escolas de Ijuí-RS e região em 1984. O Projeto modificou currículo e
produziu novos materiais didáticos, entre estes, os livros-texto. Essa proposta desafiou
o professor a abandonar a sua prática segura, onde tudo estava dado num livro didático.
Este trabalho constitui-se de quatro capítulos. O primeiro é dedicado à contextualização
histórica do Projeto e à história do próprio Projeto, desde o seu planejamento e
elaboração até a sua efetivação. No segundo capítulo abordam-se os pressupostos
teórico-metodológicos da proposta. No terceiro capítulo procura-se compreender os
avanços e os limites do Projeto. No quarto capítulo analisam-se os novos desafios para
o ensino de História, pois transcorridos doze anos desde o seu planejamento criaramse novas necessidades ao ensino, definindo um novo papel para o professor.
TRINDADE, Judite Maria Barboza. (UFPR) Mulheres e pátrio poder: entre práticas
e representações. Essa comunicação é parte de uma pesquisa sobre menores
abandonados nas primeiras décadas do século Xx. Pesquisando sobre os menores e
o abandono encontramos inúmeras mulheres, mães que abandonam seus filhos.
Exploramos aqui alguns casos em que estas mães tentam reaver seus filhos ou o direito
sobre eles. Direito retirado com a perda do pátrio poder e com várias outras alegações,
quase sempre de ordem moral. Assim um processo de perda do pátrio poder, ou uma
disputa pela posse, adoção ou guarda de uma criança, oferece oportunidade para
discutirmos os limites e a fragilidade do direito das mulheres. Ao mesmo tempo
evidencia as identidades das mulheres num determinado momento da sociedade
brasileira e curitibana. Destacamos a moral contraditória que recobre a mulher de
fragilidades e ao mesmo tempo lhe atribui o papel de esteio do lar ou então de
sustentação moral quando não material da prole.
TRINDADE, Judite Maria Barboza. Diversidade do abandono de menores. A
historiografia brasileira recente tem se ocupado da família e das crianças. Sobretudo
para os séculos XVIII e XIX a produção já é considerável, tanto em quantidade como
em qualidade. O século XX, com destaque para o período da Primeira República vem
contemplando a criança enquanto objeto de investigação, realçando as questões ligadas
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ao seu abandono. Nesta comunicação nos propomos a discutir alguns aspectos deste
abandono de crianças- não-recém-nascidas em Curitiba nas primeiras décadas do século
XX. Destacamos as várias formas de abandono e as interpretações que se constrõem
para este problema social. Na origem da pesquisa está uma tese de doutorado, sobre
menores abandonados, defendida no Departamento de História da Uni versidade Federal
do Paraná. Pesquisamos a documentação do Juizado de Menores e os Arquivos de um
Asilo para Menores, instituições estas instaladas entre 1918 e 1925 em Curitiba, além
da legislação e dos relatórios de governo de 1890 a 1930.
TRONCA, Ítalo Arnaldo. Historiografia e Romance: uma narrativa nova?
Hemingway, no prefácio de seu romance Paris é uma festa, dizia que, se o leitor
preferisse, poderia tomar o livro como uma obra de ficção. "Há sempre a possibilidade
de um livro de ficção lançar luz sobre algo antes narrado como fato". Teoria do Romance
e teoria da história na modernidade já se encontram ambas implícitas na visão intuitiva
de Hemingway. Pois já o romance de formação clássica não deveria ser apenas um
"quadro de costumes", mas também "um espelho da marcha geral das coisas humanas
e da vida" (Shelling). Passando pela controvérsia entre Georg Lukács e Theodor
Adorno, a prática dos romancistas hoje revela uma tendência que os historiadores têm
dificuldade em compreender: divergindo de uma historiografia social que, ficcionistas
não podem renunciar a pessoas de carne e osso. Mas ao expor de forma radical a
subjetividade da perspectiva pessoal, parecem ganhar uma nova verdade. Romancistas,
enfim, tornariam nítido que, na realidade, narrativas e tradições escritas determinam
em elevado grau a visão de história do indivíduo e, em última instância, também visões
coletivas de História.
TRÓPIA, Patrícia Vieira. As bases sociais da força sindical. Tema polêmico, o
sindicalismo de direita não tem atraído muitos estudiosos no Brasil. Há poucos trabalho
sobre os sindicatos ou mesmo sobre as centrais sindicais que, nas diferentes conjunturas
políticas, apoiam os governos bem como a conservação da estrutura política e econômica
vigente. A maioria dos raros estudos têm explicado os sindicatos e centrais sindicais
de direita - CGT, sindicalismo de resultados, peIeguismo e Força Sindical- a partir da
orientação ideológica dominante ou da manipulação dos trabalhadores. Esta
comunicação versa sobre a Força Sindical- central sindical originária do sindicalismo
de resultados, criada em 1991 e que ao longo da década de 90 assume uma orientação
ideológica e uma prática de apoio às políticas neoliberais. Entretanto, ao contrário de
parte da bibliografia que procura explicar o comportamento sindical pela ideologia
dominante nas direções, este trabalho discute as bases sociais da FS. Nosso estudo
mostra que as práticas políticas neoliberais - pri vatização, abertura comercial,
desregulamentação, desmonte dos direitos sociais - são apoiadas pelos trabalhadores
metalúrgicos de São Paulo, principal base da FS. Esse apoio não é irrestrito pois há
pontos da política neoliberal que encontram resistência. Entretanto, através de um
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"neoliberalismo de oposição", os segmentos de trabalhadores, filiados à FS, apoiam a
política neoliberal bem como as ações e orientações dadas por suas direções sindicais.
VAILATI, Luiz Lima. (USP) A morte em Cunha (1930-1998): mudança cultural e
atitudes fúnebres em uma comunidade rural paulista. Este é um projeto para dissertação
de mestrado cujo escopo é a realização de pesquisa histórica que pretende enfocar a
natureza das mudanças ocorridas nas práticas e representações coletivas, conscientes
e insconscientes, frente ao fenômeno da morte, na cidade valeparaibana de Cunha,
mais particularmente aquelas que têm lugar na região central do município. Esse esforço
objetiva, em última instância, situar tais mudanças dentro do quadro maior das alterações
na cultura "caipira" da região, resultantes de sua própria dinâmica interna, na qual o
processo de industrialização do Estado de São Paulo teve, nessas últimas décadas, um
papel de significativa importância. Assim, o objeto do estudo estará situado num espaço
de tempo compreendido entre o período imediatamente anterior ao início da década de
trinta do nosso século até os dias atuais. Para que se realize, tendo em vista a
reconstituição das mudanças, o trabalho contará com o tratamento analítico de diferentes
fontes, entre as quais os depoimentos recolhidos da população local, as descrições de
folcloristas e outros estudiosos que, passando pela região, deixaram escritos sobre tais
práticas e os registros cemiteriais. Aí se incluirá um trabalho de cultura material feito
a partir do debruçamento sobre o cemitério da cidade - onde se considerará tanto os
túmulos isoladamente como a forma pela qual eles se organizam nesse espaço - e os
demais artefatos funerários.
VALADARES, Virgínia Maria Trindade (UFMG e PUC-MG) Trabalhadores da
CEF em Minas: uma história ... O objetivo da pesquisa é oferecer elementos para a
construção da memória dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal em Minas
Gerais, reconstituindo sua história através das lembranças e relatos de seus protagonistas,
acrescidos de análises de documentos. Tematiza, em especial, a experiência que constitui
este grupo social, bem como seus movimentos e identidade. Articula essa discussão à
história da Associação do Pessoal da CEF de Minas Gerais (APCEFIMG) e a contextos
mais gerais da CAIXA e dos bancários na sociedade brasileira. Analisa dimensões
objetivas e subjetivas, individuais, coletivas e institucionais de ordem histórico-social,
destacando os enredos mais significativos da trajetória deste segmento dos trabalhadores
no Brasil. Ao resgatar as vivências dos empregados da CEFIMG, matéria histórica e
razão de ser da APCEFIMG, o estudo demonstra a importância que os coletivos
profissionais devem dar a si mesmos, visto sua participação na história social mais
ampla. Percursos a serem lembrados e interrogados em favor dos projetos presentes e
futuros destes atores sociais.
VALDEZ, Diane.1nfância em Goiás no século XIX. O presente estudo trata-se de um
projeto desenvolvido no mestrado de História das Sociedades Agrárias da UFG. Tem
como tema a infância que passa a ser vista ou revista como um dos grandes desafios
para a sociedade. Dentro da historiografia pouco se pesquisa sobre o tema: escrever
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sobre a criança branca, negra ou indígena consiste em "garimpar" fontes com enormes
dificuldades, visto que a mesma não é mencionada em documentação escrita a não ser
"por acaso" e raramente aparece na iconografia. As fontes utilizadas são: os registros
dos viajantes que por Goiás passaram, que evidenciaram dados de extrema relevância
para perceber a história do cotidiano das mesmas; também estamos utilizando os
registros paroquiais de batizados e jornais da época.
VARGAS, Anderson Zalewski. (UFRGS-USP) A Physis em "A Guerra dos
Peloponésios e Atenienses". A comunicação apresentará as primeiras conclusões de
uma pesquisa que estuda o uso de physis, termo grego usualmente traduzido por
natureza, na obra "A Guerra dos Peloponésios e Atenienses", de Tucídides. Na época
em que este historiador grego viveu e escreveu sua obra, o modo de vida democrático
e a especulação intelectual dos gregos sobre o cosmos colocavam em questão os
fundamentos da visão tradicional de mundo da época, tais como a correspondência
entre as ordens cósmica e a humana, as divindades antropomórficas, a autoridade
baseada no mérito aristocrático hereditário. Neste contexto de mudança, physis, no
sentido de natureza do homem e do mundo, foi um dos principais argumentos de
filósofos, oradores, historiadores, políticos, médicos, que procuravam compreender o
novo mundo e orientar a ação humana. A comunicação apresentará os resultados parciais
de uma análise que busca determinar o sentido da presença de physis na obra tucidideana,
contextualizando sua utilização e verificando sua importância na visão de mundo
daquele historiador.
VARGAS, Cláudia Regina Flanando pelas ruas da modernidade: a elite cafeeira e
as representações da cidade. Em fins do dezenove, com o advento da República e a
ascensão de uma elite cafeeira com pretensões modernizadoras, as características da
cidade de Araraquara começaram a ser alteradas. A administração municipal passou a
intervir no melhoramento das condições materiais, transformando o espaço anterior. A
modernização do espaço urbano previa a inserção de novos elementos considerados
'modernos' em comparação com o que já se tinha. Inovações na construção civil, nos
meios de transporte, de comunicação, difusão do som e da imagem tiveram especial
repercussão na organização das cidades e nas práticas urbanas, logo tornando-se
símbolos de modernidade. Este conjunto de mudanças relacionam-se com o dinamismo
da cultura cafeeira e com uma espécie de culto ao 'novo' que passou a vigorar.
VARGAS, Cláudia Regina.. Bento de Abreu: a construção de uma personagem na
fronteira entre a Biografia e a História. Em contraposição aos estudos biográficos
tradicionais ou lineares, as biografias históricas atuais preocupam-se em pensar o
indivíduo dentro de uma rede social ou pensar a sociedade a partir do indivíduo.
Acredita-se que os diversos papéis representados pelas personagens históricas fazem
parte de uma mesma temporalidade. Neste sentido, este estudo propõe uma discussão
acerca da atuação de uma persona, Bento de Abreu Sampaio Vidal, durante o processo
de modernização urbana, empreendido em Araraquara nas primeiras décadas do século
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xx. Na referida cidade, ensaiou sua ascensão como homem público. O trabalho com
objetos biográficos toma-se imprescindível pois a história de vida desta personagem
aparece ligada a múltiplas redes de socialidade. Por meio da análise desses elementos,
verifica-se uma preocupação do biografado em construir sua própria imagem e passáIa para a posteridade. O fato de pertencer a uma instituição erudita, como é o caso do
I.H.G.S.P., encarregada de escrever uma história oficial possibilitava-lhe prestigio de
homem letrado e o reconhecimento de sua importância política e econômica. Levandose em consideração estas peculiaridades tecidas na narrativa da personagem, busca-se
apreender em quais momentos de sua vida há mudanças nas estratégias de construção
de sua imagem. Bento reconstrói seu passado em vários momento, atuando como seu
próprio biógrafo. (Bolsista CAPES)
VARISSA, Rinaldo José. Falando sobre a Justiça: memória e legislação trabalhista.
Um campo vasto de discussões, reflexões e desafios tem-se colocado para os
historiadores a partir da consideração de que a memória não se firma simplesmente
enquanto um lugar onde os sujeitos depositam suas experiências de maneira imutável
e estática, mas sim como construída num processo dinâmico que envolve, por exemplo,
percepções, avaliações e solicitações resultantes de outros momentos e experiências
que não só os dos eventos narrados. Visando um diálogo com estas reflexões e partindo
da análise de depoimentos de trabalhadores, os quais viveram experiências de ações
trabalhistas na I Junta de Conciliação e Julgamento de Jundiaí, na década de 60, este
trabalho busca discutir alguns elementos presentes no estabelecimento desses
depoimentos, principalmente no que se refere ao processo de construção da memória,
analisando, assim, como tal processo se faz presente na constituição de significados
em relação à Justiça do Trabalho por esses depoentes.
VAS, Braz Batista. A estrutura material do Exército brasileiro na Guerra contra o
Paraguai (J 864 - J870). Esta comunicação tem por objetivo expor uma breve análise
do evento que ficou conhecido como "Guerra do Paraguai" (1864 - 1870), que marcou
profundamente a vida político militar brasileira e a sociedade em geral. Mais
especificamente, se fará algumas considerações acerca da atuação do Exército brasileiro
na campanha contra o Paraguai e a sua estrutura material, ou seja, sua disponibilidade
e limitações materiais, sua estrutura organizacional e elementos correlacionados,
estrutura esta indispensável para o esforço de guerra. Nesse contexto, enfocaremos a
incorporação, por parte do Exército, de novas táticas, como a utilização mais abrangente
e metódica da artilharia e de um corpo científico de engenheiros e médicos; de novos
materiais, como novos armamentos e balões de observação, isso sem falar no serviço
de intendência. Todos esses elementos dão a esse conflito a dimensão e as proporções
das guerra modernas, e nesse caso específico, a primeira grande guerra entre nações
ocorrida na América do Sul. A Guerra contra o Paraguai possibilitou ao Exército
brasileiro melhorar sua estrutura física e institucional e projetou-o no cenário político
como um ator de primeira grandeza.
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VASCONCELLOS, Marcia Cristina de. (Mestrando em História!UFF) A família
escrava como caminho para a preservação de traços culturais. A apresentação se
propõe a refletir sobre o papel desempenhado por esta instituição para a criação de um
espaço de autonomia por parte da população escrava na Freguesia de Nossa Senhora
do Rosário de Manbucaba (Angra dos Reis-RJ) ao longo do século XIX. Tratou-se de
um importante meio que garantiu a criação de uma identidade e reelaboração de traços
--olturais por parte dos cativos, ao mesmo tempo que foi legitimada pelos senhores.
VASCONCELLOS, Marcia Cristina de. Na fronteira entre o mar e a montanha:
traços 'iais e econômicos de Angra dos Reis, século x/X. O estudo pretende refletir
acerca dos principais traços econômicos da região em estudo- como entreposto
comercial e produtor para mercado interno- para a sociedade. O que poderia ter
significado para tal população o intenso movimento portuário que se desenvolveu na
região por conta da cafeicultura do Vale do Paraíba Fluminense que, entre outros,
utilizava seus portos? E mais, qual o impacto da construção da Estrada de Ferro D.
Pedro II que se tomou um meio para escoamento daquela produção? Estas são questões
que, uma vez encaminhadas, poderão nos ajudar a pensar até que ponto houve um
desenvolvimento econômico local em grande parte do século XIX e, consequentemente,
pensar de que forma comunidades encravadas entre o mar e a montanha participaram
da economia regional.
VASCONCELOS, Cláudio Alves de. História das religiões em Mato Grosso do Sul.
Trata-se de um estudo que procura identificar - no início do século XX - as forças
políticas, econômicas e sociais que contribuíram para a introdução e expansão das
religiões estrangeiras e o estabelecimento de suas respectivas Igrejas nos limites
territoriais hoje correspondentes ao estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto, será
necessário estudar os movimentos imigratórios e migratórios deste período, perpassando
pelas políticas de povoamento, terras e colonização relativas ao Oeste brasileiro supondo-se que, a exemplo do que sucedeu noutras regiões brasileiras, em especial na
região sul, este processo se constituiu em elemento principal para o estabelecimento
das religiões não-católicas em Mato Grosso do Sul.
VASCONCELOS, Gabriel Assis Araújo. Bela Cruz na ciranda oligárquica (19601990). O objetivo desta pesquisa é uma tentativa de procurar compreender a maneira
como uma comunidade, após conseguir sua emancipação política, aderiu ao sistema
oligárquico da cidade que tantos obstáculos impôs à sua pretensão. Estamos falando
da cidade de Acaraú, conhecida por sua dominação oligárquica há mais de meio século.
A nova cidade, Bela Cruz,já a partir do terceiro mandatário, estabelece uma oligarquia
local particular, nos mesmos moldes da de Acaraú, com a qual mantém vínculos. É,
por assim dizer, uma oligarquia dentro de outra, fenômeno que vem ocorrendo em
Bela Cruz há mais de trinta anos. Pode-se constatar que foi estabelecida uma cultura
oligárquica. O vigário dirigiu a paróquia por mais de cinquenta anos, o presidente do
Esporte dirige o esporte local há mais de trinta anos, o sindicato dos trabalhadores
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rurais é dirigido pelo mesmo grupo também há mais de trinta anos, e a escola estadual
é dirigida por uma mesma família há mais de vinte anos. Nosso questionamento se faz
no sentido de entender como se deu a efetivação deste processo. Será apenas uma
forma de resistência muda no aguardo do momento preciso para a substituição deste
modelo? É a eficiência das práticas oligárquicas, que permite a manutenção deste
sistema? É um processo contínuo de alienação? De onde está partindo? Existem
instituições envolvidas neste processo? Como agem? É nesta perspectiva que vem se
desenvolvendo nossa pesquisa.
VASCONCELOS, Íris Helena Guedes de. Experiênciasfemininas: Mulher e abolição
da escravidão na Paraíba. A historiografia da Escravidão e o processo de abolição
têm sido temáticas privilegiadas para estudo e pesquisa nas últimas décadas. Trata-se
de uma produção e análise de cunho social que enfoca as formas de resistência, lutas
políticas, manifestações culturais: projeções imaginárias e simbólicas. Este trabalho é
resultado de investigação acerca da participação da mulher paraibana no processo de
abolição. Estudos sobre esta temática em outros Estados dão conta de uma variedade
de formas participativas. Na Paraíba, a pesquisa se apresenta em estágio inicial, devendo
estender-se às cidades de Cajazeiras, Sousa, Pombal, Catolé do Rocha, Patos, Campina
Grande, Areia e João Pessoa. De natureza interdisciplinar, esse estudo aglutina História
e Literatura no rastreamento de fontes que como romances, poesias, diários, cartas,
jornais, e outros periódicos, registros iconográficos e depoimentos orais podem informar
sobre o caráter dessa participação ou de sua ausência. Partindo do entendimento de
que as representações do universo feminino foram pouco expostas e desconsideradas
pelo seu meio e pela historiografia, sabemos das dificuldades de cunho metodológico
apresentadas por esta situação. Todavia, qualquer que seja a realidade da pesquisa, sua
realização se impõe como possibilidade e necessidade de resgate do silêncio ou das
vozes dos vencidos.
VASCONCELOS, Lúcio Flávio. A nova história política. Até o final do século XIX,
a história política tradicional, que privilegiava a vida dos reis e generais, a mera descrição
das batalhas, as intrigas palacianas e disputas internacionais, detinha posição privilegiada
no campo das ciências humanas. Com a consolidação da denominada Escola dos
Annales no meio historiográfico francês a partir dos anos vinte, as pesquisas que
ressaltavam o econômico e o social passaram ao primeiro plano. Comjustiça, a história
política tradicional foi relegada a sua merecida posição de obscuridade. A partir da
década de oitenta, a história política retomou paulatinamente seu lugar de destaque no
meio acadêmico. Depois de amargar mais de meio século de desprezo pela comunidade
universitária, acusada de elitista e superficial, a história política incorporou novos
métodos e investigou novos objetos, estabelecendo um intercâmbio criativo com outros
campos das ciências sociais, possibilitando uma renovação temática e epistemológica
sem precedentes na historiografia contemporânea.
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VASCONCELOS, Regina I1ka Vieira. (Professora da Universidade Vale do Acaraú.
Sobral - CE) Cidade e pintura. Antonio Bandeira (1950-1965). Na problemática da
relação entre pintura e história, este trabalho lida com quadros abstratos do pintor
cearense Antonio Bandeira, no período de 1950 a 1965. Segue o percurso de sua
experiência itinerante por diferentes cidades - Fortaleza, Rio de Janeiro e Paris - na
tentativa de compreender o processo de constituição de sua pintura enquanto linguagem.
Utiliza o material visual das telas e material escrito como artigos de críticos e
depoimentos do pintor, considerando o diálogo entre os caminhos específicos das telas
e os termos da discussão, travada nos anos 50, sobre o abstracionismo enquanto arte
moderna. Trazendo as imagens, propõe dois pólos possíveis de leitura para as cidades
pintadas, cidades da incerteza e cidades do desejo, perscrutando em torno das
possibilidades de significação para essa experiência. O encontro que se delineia é,
talvez, a fronteira entre a evocação de imagens de uma cidade da memória - de Fortaleza
- e a projeção de uma cidade inventada - para Fortaleza? -, mediadas pela concretude
do cotidiano. Imaginação e memória no processo de criação de uma linguagem que se
pretende, simultaneamente, invenção crítica e projeção utópica.
VASCONCELOS, Sandra Maria Costa Lia Fook.. A reforma agrária por um fio:
Discursos sobre a reforma agrária na literatura de Cordel. A análise destes discursos
nos revelou que não existe um conceito básico do que seja a Reforma Agrária no
cordel, mas ao contrário, este conceito deve ser pensado como algo em permanente
construção e desconstrução, cujo sentido depende da reelaboração que o cordelista
efetiva dos vários discursos sobre a Reforma Agrária que permeiam o tecido social,
tanto quanto da formação política, ideológica ou cultural deste poeta e do contexto
histórico por ele vivenciado. É certo que cada contexto específico possui um discurso
dominante sobre a Reforma Agrária, um discurso oficial, institucionalizado. Este
discurso entretanto, foi construído a partir da emergência desta temática no interior da
sociedade. Neste sentido, este discurso oficial é ele próprio também já uma reelaboração
dos vários discursos produzidos pelos diversos grupos e instituições sociais (partidos
políticos, igreja, sindicatos, etc.) em um dado momento. O tema Reforma Agrária
torna-se-á portanto, o ponto de partida para toda uma construção imagética discursiva,
que fundamentará a posterior elaboração do discurso dominante, quando as elites
políticas e intelectuais do país sentem a necessidade de dar a este tema um caráter
político, trazendo-o para o centro de um discurso "cientificamente" articulado,
transformando a Reforma Agrária em um problema social.
VAZ, Ronaldo. Resgate da memória de um grupo social: os comunistas em Goiás.
Suas experiências no campo da prática e teoria revolucionária e como estas se
manifestaram no interior das famílias, nos grupos de referência, nas comunidades (
bairros, vilas, ruas, igrejas, clubes de futebol, etc.) e nos movimentos sociais e
partidários. Nossos objetivos mais gerais referem-se ao caráter de coleta, organização
e sistematização da versão de um dos atores políticos atuantes tanto na política partidária,
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quanto nos movimentos sociais do campo e da cidade no estado de Goiás entre as
décadas de quarenta e sessenta. Durante este período, segundo muitas evidências
empíricas e, por certo, até estatísticas, ocorreram algumas modificações na maneira
como forças políticas tradicionais encaminharam as demandas da população goiana.
Tais modificações, segundo nossa concepção, não ocorrem por acaso e nenhum avanço
social e econômico se dá por força da vontade esclarecida de políticos mais progressistas,
e sim ocorrem porque efetivamente o movimento dos diversos segmentos populacionais
agregados em torno de interesses específicos, que sejam os de cunho econômico, de
categoria profissional, religioso ou agrário, se fazem valer pressionando os políticos a
assumir mais ou menos suas demandas específicas.
VELASQUES, Muza Clara Chaves. Homens de letras na cidade do Rio De Janeiro
: política e militância. A presente comunicação, procura desenvolver algumas reflexões
sobre o grau de inserção política dos homens de letras da cidade do Rio de Janeiro nas
décadas de 1930 e 1940. Buscamos destacar os intelectuais ligados diretamente ao
trabalho nos jornais de época e aqueles que tentaram entrar no mercado editorial do
período. Entendendo este momento, como relevante pelo conjunto das transformações
por que passava a sociedade brasileira, mas também pelas mudanças no campo literário,
que envolviam desde a ascensão de uma nova geração de escritores, até a mudança nos
padrões editoriais, passando por uma nova fase de relacionamento entre o Estado e os
intelectuais.
VELHA, Cristina Eira. A expressão dos limites da crise através da biografia de
Domingos Borges de Barros. A preocupação em desmembrar ambiguidades no âmbito
das transformações que permeiam a crise do Antigo Regime do ponto de vista da sua
percepção pelos sujeitos históricos que se dedicaram à busca de alternativas no âmbito
da esfera pública é o ponto de partida para a análise da trajetória biográfica de Domingos
Borges de Barros (1779-1855), baiano, destacando nesta os elementos que o
caracterizam como sujeito de seu tempo e lugar, marcado pelas possibilidades históricas
que eram colocadas pela realidade da crise. Assim, ao confrontarmos aspéctos de sua
trajetória particular, sua formação ilustrada, sua produção literária, sua colaboração no
jornal "O Patriota", e sua participação na vida pública nos primeiros anos do Império,
temos a possibilidade de reinterpretar a dimensão contraditória da crise a partir do
sujeito, diante dos limites de sua percepção de mundo, a qual estava intimamente ligada
aos problemas vivenciados pelos homens de sua geração.
VELHASCO, Ivan de Andrade. Violência e criminalidade em uma perspectiva
histórico-comparativa: demarcando o território. O objetivo do trabalho é refletir
sobre determinados aspectos implicados na abordagem comparativa e as perspectivas
de uma sociologia histórica da violência e criminalidade. Tomaremos como referência
as análises teóricas que buscam explanar as mudanças históricas nos padrões de
violência a partir das alterações de longo curso determinadas pela expansão do estado
moderno e a emergência de novas configurações sociais. Inicialmente, buscaremos
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apresentar as análises correntes na literatura existente e suas possibilidades comparativas
com outros contextos históricos, bem como desenvolver breves considerações teóricas
e metodológicas acerca das ambições explicativas da sociologia histórica comparativa.
Em seguida, discutiremos alguns elementos referentes à construção do estado brasileiro
na intenção de avançar as possibilidades de uma análise comparada entre experiências
e processos diferenciados.
VENANCIO, Giselle Martins. O Artífice do poder; a trajetória política de Oliveira
Vianna. Este trabalho é parte da tese de doutorado que desenvolvo na Universidade
Federal do rio de Janeiro sob a orientação da prof a Dr.a Andrea Daher. O nosso
principal objetivo é proceder a análise da obra de Oliveira Vianna, à luz de uma reflexão
sobre a questão da biografia, pensada como trajetória (política). Buscamos, assim,
colaborar para a compreensão do pensamento/ação de Oliveira Vianna na construção
dos parâmetros de organização do mundo do trabalho no Brasil. Nossa análise do
pensamento de Oliveira Vianna pretende, mais do que se deter na avaliação da "obra
do autor" , estudar a sua trajetória intelectual e política enquanto caminho para pensar
as relações entre campo intelectual e campo político no Brasil, no período compreendido
entre os anos de 1910 e 1950. Reconstruir a trajetória de Oliveira Vianna, a partir de
sua produção intelectual e da sua recepção é tarefa fundamental, uma vez que é a
propria noção de "obra"que procuramos reconsiderar. A elaboração da trajetória
permitirá avaliar, assim, o próprio processo de formação de seu pensamento.
VENTURIN, Teresinha. (PUCIRS) Competência, desafios à/ormação da/reira. A
presente pesquisa procura expor como vem se constituindo a formação da freira nas
congregações religiosas femininas, frente aos desafios decorrentes do mundo
contemporâneo, no Rio Grande do Sul, após 1990. Ao aproximar-nos do século XXI,
defrontamo-nos com novos paradigmas, tanto na organização do trabalho como no
mundo cultural, político e social, em conseqüência do aprimoramento tecnológico,
que impõem novas demandas à formação. Exige não apenas uma dedicação caritativa
das freiras, mas a capacidade de se utilizarem dos diferentes saberes e habilidades para
tomar iniciativas com criatividade, flexibilidade e inovação, face as suas diversas
atividades. O referencial de análise baseia-se no pressuposto de que as rupturas na
trajetória das congregações femininas do RS, estão associadas à dinâmica estrutural
do campo religioso e demais campos do espaço social no decorrer do tempo. Os
principais procedimentos, baseiam-se em questionário, histórias de vida, análise
documental, jornais, relatórios e manuais de formação. Assim, recupera-se a memória
sobre a formação feminina nas congregações, parte da História da Educação do RS,
ampliando o Banco de Dados - Folio Views, junto da linha de Pesquisa: "Formação,
Trabalho, Instituição", organizado em torno dessas questões.
VERGARA, Moema de Rezende. Manuais de astronomia: instrumentos de
vulgarização científica no século XIX. Este trabalho tem como objetivo a análise de
manuais de astronomia enquanto instrumentos da vulgarização científica no século
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XIX. Esse manuais nos ofereceram subsídios para a compreensão das bases da
vulgarização científica que circulavam no Brasil e em Portugal no final do século
XIX. O movimento de difusão dos conhecimentos científicos e tecnológicos desse
período se apresenta como uma das numerosas encarnações do vasto projeto de educação
popular, nascido no século XVIII. Os manuais pesquisados abrem a possibilidade para
a discussão do uso da fotografia na Astronomia, na medida em que divulgam para o
público leigo instrumentos como o fotoheliógrafo e a equatorial fotográfica. Isto levou
à sobreposição de dois campos de reflexão da história social: formas de produção,
consumo e circulação da fotografia e a História das Ciências. No entanto, essa
sobreposição não é simples, não é apenas levar as reflexões de um campo ao outro,
existem especificidades que devem ser levadas em consideração. Se os historiadores
sociais estão preocupados em discutir a fotografia como produção de discurso, que
pode e deve ser desconstruído, com certeza a análise da fotografia astronômica possui
um aspecto de reificação de um discurso universal da ciência, mas não pode ser reduzida
a uma questão puramente de produção ideológica.
VERIA NO, Carlos Evangelista. (PUCIMG) Identidade e trabalho no registro da
cidade: Belo Horizonte 1894-1920. O tema desta pesquisa se justifica por tentar resgatar
a presença e a formação do trabalhador na construção de uma cidade que se anunciava
como símbolo da modernidade. Isto é, a primeira organização urbana totalmente
produzida pelo espírito racionalista da época. O trabalhador construtor da cidade é um
elemento sem lugar neste projeto moderno. O ethos social por ele ocupado não garantiu
a sua integração, sua participação. Ao contrário, determinou com rigor uma exclusão
higienizadora desta parcela de trabalhadores, que primeiro experimentaram um projeto
científico de cidade. Pretendemos com isto mostrar o papel do trabalhador urbano na
formação da cidade de Belo Horizonte. Apontar e explicar as origens deste trabalhador
construtor no âmbito de suas experiências pessoais e coletivas, durante a construção
da cidade.
VERÍSSIMO, Marise da Silveira. (CNUFSC) Livro didático e cultura escolar: limites
e possibilidades. Os livros didáticos de História aparecem com a inclusão da disciplina
de História nos currículos oficiais de ensino, e desde as primeiras décadas deste século
desempenham um papel importante nas representações do saber escolar, constituindose então como um "corpus" documental importante para o ensino da História. De
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de História "os estudos da cultura e
das representações alertam, por exemplo, para o fato de que, assim como as obras de
arte, os artefatos, os textos e as imagens, estão repletos de significações complementares e contraditórias, que podem ser identificadas tanto nos seus conteúdos
como nas suas formas". Neste sentido, os livros didáticos oferecem um conjunto de
histórias, imagens, eventos históricos, símbolos, construindo significados sobre a nação.
Significados que "estão contidos nas histórias que são contadas sobre ela, memórias
que conectam o seu passado com o seu presente, e imagens que são construídas à
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propósito delas" Portanto sendo o livro didático um dos instrumentos fundamentais
para a transmissão das representações culturais, cabe-nos perguntar quais as percepções
e as visões de mundo foram construídas sobre o "descobrimento" do Brasil? Assim,
entendemos que os manuais escolares são instrumentos privilegiados para estabelecer
as conexões entre os programas e a sala de aula, e nesse sentido, entre a cultura e a
sociedade, entre os professores e os alunos.
VERRAN, Rossana Samarani. (PUC-RS) O conhecimento científico brasileiro e a
concepção de ciência moderna. A idéia de atraso atribuída ao conhecimento científico
português e, consequentemente brasileiro, do final do século XVIII e XIX estaria
relacionada à hipótese da não aceitação da concepção de ciência moderna no meio
acadêmico português no período anterior à Reforma Pombalina. O longo período de
dominação jesuítica teria marcado profundamente o ensino científico português,
definindo sua situação de inferioridade se comparado ao de outros países, nos quais a
ciência moderna havia penetrado com maior facilidade. A intenção deste trabalho é
tentar definir a idéia de ciência que inspirou o pensamento científico dos séculos XVIII
e XIX, a chamada ciência moderna, com o objetivo de questionar a concepção exposta
acima. A idéia de estabelecer comparações quanto ao nível de desenvolvimento
científico de cada país, procurando um "culpado" para as situações de inferioridade
parece estar atrelada a uma concepção evolucionista de história, segundo a qual todas
as sociedades passariam pelo mesmo processo de desenvolvimento rumo ao progresso.
Seguir essa linha de raciocínio para explicar nosso atraso científico implicaria em
aceitar que todos os povos são iguais e devem ser analisados a partir do mesmo padrão,
sem levar em conta as especificidades do processo histórico de cada sociedade.
Entendemos que é necessário analisar a questão de forma mais complexa, fugindo da
simplicidade da visão evolucionista.
VESCIO, Luiz Eugênio. Maçonaria x Igreja: a luta pelo ensino leigo no RGS -190030. A Maçonaria e a Igreja tem uma longa trajetória de dissensões, iniciada na Europa
do século XVIII e que vai materializar-se no Brasil no final do século XIX, com a
chamada "Questão Religiosa". No Rio Grande do Sul a tensão vai tornar-se cada vez
mais forte a partir da posse do terceiro bispo do Rio Grande do Sul, d. Claudio José
Gonçalves Ponce de Leão( 1890) e, de outro lado, da criação do Grande Oriente do Rio
Grande do Sul (1893). Os enfrentamentos se davam por conta da excomunhão dos
maçons que freqüentavam as irmandades católicas, a negativa de sepultamento a maçons
nos cemitérios católicos e, por sua vez, a maçonaria denunciava o obscurantismo
defendido pelo catolicismo, a vida irregular dos padres, suas amantes e o perigo que
representavam estes homens inescrupulosos às famílias de bem. Neste "tumultuado
espaço a disputa pelo ensino das crianças passa a ser fundamental para ambos os grupos.
A maçonaria faz campanha exaustiva em favor do ensino laico, a Igreja por sua vez,
reforçada com a vinda de padres e freiras que trabalham com os imigrantes, abre colégios
e internatos por toda a zona colonial. Esta comunicação objetiva apresentar e analisar

826

o conflito entre a Maçonaria e a Igreja, pelo controle na educação, principalmente na
zona colonial do Rio Grande do Sul, no período entre 1900-30.
VIANA, Larissa. Cidade africana, cidade em preto e branco. Do ponto de vista de
alguns viajantes norte-americanos que estiveram no Brasil na primeira metade do século
XIX, a capital do Império poderia ser descrita como a "cidade da mistura". Surpresos
diante da pretenssa harmonia nas relações entre livres, libertos e cativos, tais viajantes
mostraram-se também observadores atentos aos lugares nos quais estes grupos
circulavam e interagiam. Nesta comunicação, pretende-se mapear brevemente, através
de relatos de viajantes, alguns aspectos da Corte onde a convivência multiétnica parece
ter sido intensa. Procurarei argumentar que o olhar dos norte-americanos sobre a vida
urbana da Corte pode ser entendido em função da identidade cultural destes
observadores, vindos de uma sociedade também multiétnica, porém guardando
diferenças expressivas em relação à experiência brasileira.
VIEIRA Jr, Antônio Otaviano. (UFPAlUSP) Pai, marido e sedutor: o masculino
em questão no Ceará colonial (1750-1822). A partir da análise de autos de querela
aliada ao estudo das legislações leigas e eclesiásticas, este trabalho procura mergulhar
no universo colonial cearense (1750-1822). O objeto de estudo é a elaboração de uma
moral do casamento que sedimenta a normalização e a constituição de múltiplos perfis
masculinos.
VIEIRA J r, Antonio Otaviano. (UFPAlUSP) O cotidiano familiar no Ceará (17501850). Analisando inventários, memórias, relatos de viajantes, processos criminais e
testamentos, este trabalho pretende analisar os múltiplos sentidos e estratégias de
famílias no Ceará (1750-1850).
VIEIRA, Alexandre Sardá. (Mestrando - UFSC) Educação formal no município de
Chapecó: 1930-1945. Com a primeira visita de um governador ao Oeste de Santa
Catarina em 1929, muitas esperanças floresceram. Promessas de construção de escolas
nessa região, que por muito tempo tinha sido abandonada pelo governo estadual, foram
feitas. Mas o que pode ser percebido no estudo sobre as escolas em Chapecó de 1930
a 1945 é um contínuo abandono por parte do executi vo estadual. Chapecó, neste período,
era um município com uma área de aproximadamente 14 mil quilômetros quadrados.
A colonização por teutos e ítalos gaúchos, em especial, estava se consolidando. Esses
novos habitantes, responsáveis pela reconstrução do município, exigiam escolas. Neste
período estudado, o número de prédios escolares e de professores não era suficiente,
fazendo com que muitas crianças não tivessem acesso à educação formal. Em algumas
comunidades era a população que se responsabilizava pela manutenção das escolas e
pelo pagamento dos professores. O processo educacional foi ainda interrompido em
alguns distritos com a intensificação da política de nacionalização pelo Estado Novo,
quando escolas foram fechadas e professores demitidos. Nesse momento de
consolidação da colonização de Chapecó, a educação formal representava uma das
ferramentas utilizadas na construção do Oeste catarinense.
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VIEIRA, Maria Eta. (FFLCH-USP) "A caballo entre dos mundos"; a experiência de
crianças espanholas nas casas de ninos na URSS. Esta comunicação abordará a
trajetória de vida de crianças retirada da Espanha durante a Guerra Civil (1936-1939)
e enviadas para a URSS. Analisaremos, além da incorporação deste grupo à sociedade
soviética, a reincorporação ao ambiente espanhol depois de uma ausência de vinte
anos. Este estudo centra-se, principalmente, em fontes orais, uma vez que o interesse
maior é conhecer a experiência de vida destas pessoas, valorizando suas narrati vas,
procurando uma maior aproximação de seus relatos pessoais e de suas versões sobre
os fatos vividos, assim como um contato com dados específicos sobre o cotidiano
destas crianças. A pesquisa conta com 14 entrevistas com repatriados espanhóis,
realizadas entre 1993 e 1998.
VIEIRA, Míriam Steffen. (Historiadora no Acervo Themis - Assessoria Jurídica e
Estudos de GênerolPOA ). As diversas dimensões do discurso de escritoras sobre a
"maternidade"; periódico literário Corimbo, Rio Grande/RS, 1885-1925.) Esta
comunicação está referenciada em alguns resultados da Dissertação de Mestrado
"Atuação literária de escritoras no Rio Grande do Sul: um estudo do periódico Corimbo,
1885-1925", que analisou o processo de inserção de escritoras na literatura, com base
no periódico literário Corimbo, editado por Revocata Heloísa de Mello e Julieta de
Mello Monteiro, na cidade de Rio Grande, no período de 1884 a 1944. Embora o tema
central não tenha sido uma análise do discurso das escritoras sobre a maternidade, foi
possível identificar alguns elementos a respeito. Um primeiro aspecto a ser destacado
é que tal discurso está socialmente situado, diz respeito ao discurso de escritoras que,
no período, estavam buscando integrar-se na literatura e obterem o reconhecimento
literário de suas produções e de sua "profissão". As diversas ocasiões em que a
maternidade é mencionada demonstram as várias dimensões de apropriação de um
discurso que vai da valorização social da mulher a partir da função materna até a
defesa de direitos de igualdade social, política e profissional.
VIEIRA, Míriam Steffen. (UFRGS) Fronteiras entre a luta de escritoras por
reconhecimento literário e reivindicações feministas da passagem do século XIX. Com
base no periódico literário Corimbo (1884-1944) editado por Revocata Heloísa de
Mello e Julieta de Mello Monteiro, na cidade de Rio Grande/RS, analisou-se aspectos
da atuação literária de escritoras e o processo de sua inserção na literatura. Verificouse a existência de uma articulação e organização de escritoras brasileiras em uma espécie
de rede de mútuo apoio visando a identificação, difusão e reconhecimento das produções
literárias femininas. Tal forma de organização das escritoras, em um nível geral, esteve
fundamentada na desigualdade, no âmbito da literatura, em relação aos escritores e as
produções literárias masculinas. Na presente comunicação discute-se a relação entre
esta luta por reconhecimento "profissional" e reivindicações feministas da passagem
do século. Observou-se que a busca de reconhecimento literário por parte das escritoras
também passava pelo reconhecimento social das mulheres, principalmente no que se
refere a sua capacidade intelectual.
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VIEIRA, Rosângela de Lima. A questão das fontes em F ernand 8raudel. O presente
trabalho pretende caracterizar o posicionamento de Fernand Braudel na utilização das
fontes historiográficas. O estudo restringiu-se ao primeiro volume da obra "Civilização
material, economia e capitalismo", que foi cotejado à luz de Paul Veyne e Jacques Le
Goff. Ambos buscam repensar as fontes no horizonte da História Nova. De suas teses
pode-se distingüir três aspectos: necessidade de ampliação do conceito de fonte; postura
crítica radical ao documento enquanto tal; e inovação das perguntas que se faz às
fontes. A leitura de "Civilização material", sob esse prisma, revelou que Fernand
Braudel, o historiador francês das diferentes dimensões temporais e da história total,
dentre tantas outras inovações as realizou também na escolha das fontes e no trato com
elas. Seu repertório de fontes é vasto. Tudo poderia ser uma fonte para o seu inovador
repertório de questões, desde que devidamente balizado dentro de uma crítica profunda.
São reformulações metodológicas como essas, empreendidas com a matéria-prima do
historiador, que garantem avanços qualitativos na produção historiográfica.
VIEIRA, Vera Lucia. (PUC/SP) Representações sobre o traballwdor brasileiro na
ordem conservadora de 30 a 50. A ênfase da historiografia tem sido a de destacar
elementos culturais que compõe o "moderno" ou o "novo" na formação social brasileira,
particularmente a partir da década de 20. A continuidade desta tendência é perceptível
em abordagens sobre o período getulista, particularmente no que se refere às questões
relativas aos trabalhadores. A análise de discursos proferidos por integrantes de
diferentes segmentos sociais, conforme estes aparecem em documentos diversos, como
artigos de jornais, memórias editadas, materiais bibliográficos escritos à época ou
entrevistas orais foi possível reconstituir no período de 30 a 50: os limites legais e
burocráticos impostos 'a aplicação das leis trabalhistas, o rebaixamento e o arrocho
salarial decorrentes da implantação do salário mínio, a super-exploração do trabalho
decorrente do esforço de guerra que não é suspenso até 1950, a carestia da vida dos
trabalhadores, a dispensa em massa, o burocratismo e a repressão. Foi possível resgatar
também que o respaldo ideológico destas ações políticas encontra-se em estreita ligação
com o pensamento de um Azevedo Amaral ou um Oliveira Vianna, apesar das aparentes
divergências entre estes ideólogos. Transparecem nas justificativas apresentadas para
a centralização do poder político e subordinação do trabalhador, num momento em
que se faz necessária a reorganização das relações de produção no país.
VILELA, Marize Carvalho. (pUC) Virando as páginas ... e revendo a história da
educação. Esta comunicação pretende discutir as possibilidades do estudo da imprensa
periódica especializada em educação como fonte para a escrita da história da educação.
A análise de revistas e jornais pedagógicos pode enriquecer o conhecimento de nosso
passado educacional e ajudar o mapeamento daquilo que denominamos cultura escolar.
Enfoca, também, a pertinência de se tomar os impressos em sua materialidade de
objeto cultural, fruto de práticas que o produziram e passível de diferentes formas de
utilização.
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VINHAES, Eliana. (UERJ) Fazenda Resgate: uma excursão dirigida. A utilização
de monumentos rurais enquanto fontes históricas de pesquisa se apresenta como uma
alternativa dinâmica para a ampliação das fronteiras da sala de aula. A articulação
professores, alunos e licenciandos na recuperação dos processos históricos, através
de um estudo de campo, pode apontar para uma nova abordagem da relação ensinopesquisa-aprendizagem. Para tal, o relato de experiência utilizando fontes do mundo
rural do Vale do Paraíba, no século XIX, pode recuperar uma postura inovadora para o
ensino da História no níveis fundamental e médio. A experiência compartilhada entre
alunos, professores e licenciandos do CAPfUERJ na excursão dirigida à Fazenda
Resgate, palco das contradições do mundo rural do século XIX, nos mostra a importância
do estudo dos movimentos enquanto fonte de pesquisa histórica.
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. A nova ordem do federalismo oligárquico:
Uma revisão da aliança Minas-São Paulo. Consiste na proposição de uma análise
alternativa à historiografia corrente acerca do Federalismo Republicano Brasileiro,
implantado a partir da Constituição de 1891. Seu objetivo principal é contestar a tese,
segundo a qual, a estabilidade do regime republicano esteve fundamentada na edição
de uma aliança estabelecida entre Minas e São Paulo, que tinha por base a cafeicultura.
Tendo o estudo de Minas Gerais por referência primordial, empreendeu-se uma análise
dos processos sucessórios republicanos, com o fim de entender sobre quais eixos
repousavam as principais alianças políticas. Tendo sido as sucessões presidenciais,
períodos de construção e desconstrução destas mesmas alianças, estabelecidas entre
os atores mais proeminentes do regime, procurou-se propor um modelo de relação
política alternativo à tese da política do café com leite. Utilizando-se como fontes
primárias, prioritariamente os arquivos privados, associados à bibliografia produzida
acerca do tema, concluiu-se que a estabilidade política do regime republicano baseouse na instabilidade e no pragmatismo das alianças políticas estabelecidas, por um
conjunto de protagonistas políticos mais hegemônicos. Concluiu-se, igualmente, que
o Estado Nacional e o Exército, ao lado das unidades federadas, mantiveram relativo
grau de autonomia diante dos interesses econômicos dominantes, quais sejam, o dos
cafeicultores, além de terem tido ativa participação política, ao longo do período
analisado.
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Biografias coletivas: uma análise do grupo
"Jardim da Infância". Consiste no relato de conclusões resultantes do levantamento
prosopográfico feito com os políticos e/ou jornalistas que compunham um dos grupos
de sustentação política do governo federal de Afonso Pena (1906-1909). Buscou-se
levantar, através de biografias coletivas, as trajetórias de vida dos componentes do
grupo, suas ideologias e projetos políticos para o país, bem como a sua ação política
prática no contexto nacional. O grupo teve um papel destacado no contexto em que se
inseria. Sustentou politicamente uma das mais importantes gestões da República Velha,
caracterizada pela execução do Convênio de Taubaté e pela edição de uma das sucessões
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presidenciais mais disputadas do regime, a que opôs civilistas e hermistas. Perceber
como o grupo se comportou diante deste dois eventos compõe um dos objetivos mais
relevantes que se pretende atingir com esta pesquisa. As fontes primárias utilizadas
foram, sobretudo, os arquivos privados; as bibliográficas, as biografias já produzidas
acerca dos componentes do agrupamento e as obras que referenciam o contexto histórico
do período.
VIZENTIN, Marilena. (Mestranda - FFLCHlUSP) A concepção de poder no De
Clementia de Sêneca. A presente comunicação tem como objetivo apresentar os
resultados parciais da pesquisa intitulada "Imagens do Poder em Sêneca", financiada
pela FAPESP. Neste trabalho procuraremos discutir a concepção senequiana de poder
através de uma de suas obras, a saber, o tratado De Clementia, espécie de "orientação"
política em que Sêneca propõe um modelo de conduta ao príncipe reinante, no caso,
Nero. A partir dessa discussão, buscaremos compreender o significado adquirido pela
clementia durante o governo neroniano e o papel por ela desempenhado em relação à
política imperial de então. Nosso propósito, através desta análise, é o de verificar em
que medida a clementia delineada por Sêneca concorreu para o fortalecimento e a
preservação - ou não - do poder imperial romano.
VOIGT, André Fabiano. (Mestrando - UFSC) A editora "Günther Frobl" de
Rudolstadt e a propaganda emigratória para o Sul do Brasil (1846-1871). Em meados
do século XIX, iniciou-se um período de intensa propraganda para angariar emigrantes
alemães para o Sul do Brasil. O agente emigratório e editor Günther Frobel (18111878) piblicou no jornal "Allgemeine Auswanderungs-Zeitung" diversas cartas de
imigrantes alemães intalados em colônias do Brasil meridional, bem como publicou
dois livros do Df. Hermann Blumenau (1819-1899) acerca do sul do Brasil, participando
ativamnete do processo de emigração alemã para p Brasil durante o período de vigência
do "Reskript von der Heydt".
WADI, Yonissa Marmitt. (UNIOESTEIPUC-SP) Historicizando a experiência de
A partir de documentação relativa ao Hospício São
mulheres internas como loucas.
Pedro de Porto Alegre (RS), entre as décadas de 1880 e 1940, busca-se discutir alguns
aspectos da experiência de mulheres internas. Tais mulheres, tidas como loucas, são
pessoas constituídas por vários grupos identitários, que se reconhecem na relação com
outros (em redes de parentesco, vizinhança, papéis sociais, etc.) e que nao podem ser
reduzidas a qualquer coletividade. Estas mulheres, formadas por posições subjetivas
contraditórias, são múltiplas e diferentes, com práticas marcadas por atributos variados
(de gênero, classe, raça, etnia, geração, idade, religião ... ) e necessidades, que - em sua
experiência cotidiana - transgrediram e/ou romperam com padrões e regras de
normalidade (mesmo que ainda em construção, como a da mãe amorosa, da esposa
zelosa, etc.), ou ainda, entraram em choque com outros poderes, e tornaram-se internas
do hospital psiquiátrico e pacientes dos alienistas. No seu viver coexistem e se misturam,
também, múltiplas temporal idades. Tudo isto, coloca estas mulheres como seres
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paradoxais que vivem enredadas nas teias de diferentes discursos e são marcadas por
acontecimentos que as constroem como sujeitos, inclusive, sujeito da loucura.
WAGNER, Ana Paula. (FAED/UDESC) As relações familiares dos "pretos forros"
na Paróquia de Nossa Senhora Do Desterro (1800-18199). Ao analisarmos a produção
da História Social nas últimas décadas, podemos identificar a diversidade temática e a
mudança dos focos de atenção dos pesquisadores. Isso levou ao enriquecimento dos
estudos históricos, propiciando a incorporação de novos campos de reflexão àqueles
já consagrados. Assim, o cotidiano, os marginalizados, a mulher e a família ganharam
espaço e dimensões novas nas interpretações recentes. A partir da década de 80,
historiadores e cientistas buscara estudar relações familiares vigentes no período
colonial, que diferiam da norma familiar dos grupos dirigentes. Seu objetivo era
demonstrar que tais grupos não possuíam práticas consideradas patológicas, anormais
ou desviantes como a historiografia anterior colocava, mas sim diferentes do modelo
estabelecido. E é justamente nesse quadro que este trabalho se insere. Propomos fazer
um estudo particular desse grande tema que é a família: a família de libertos que viviam
na Paróquia de Nossa Senhora do Desterro. Mais especificamente, entre os anos de
1800 a 1819, onde objetivamos identificar as configurações familiares desse grupo,
bem como discutir as formas que a históriografia refere-se à essa população no período
colonial.
WANDERLEY, Marcelo da Rocha. (UFRJIPEA) Fronteiras Historiográficas - Brasil
e América Hispânica. Analisa-se a zona de afastamento e acercamento. político cultural
entre a América Hispânica e o Brasil através da produção historiográfica oriunda das
regiões referidas, a partir da constatação do desconhecimento mútuo dessas diversas
produções.
WANDERLEY, Sonia. Mídia e história. Quando se pensa na possibilidade de construir
a história de segunda metade do século XX, necessariamente se deve pensar em como
o historiador pode utilizar a mídia como objeto de pesquisa. Os meios de comunicação
de massa, com sua capacidade de persuasão, principalmente pela mediação produtora
de sentido que realizam, transformam-se em fonte privilegiada de poder. Este trabalho
se propõe pensar formas teórico-metodológicas que apresentem caminhos para este
desvendamento, mas que se afastem das soluções simplistas características de décadas
anteriores, a partir da dualidade "apocalípticos ou integrados" .. A proposta é pensar os
mass-media e, consequentemente a indústria cultural, como resultado de uma conjuntura
onde surgem novos sujeitos políticos, forjados pelo desenvolvimento da sociedade
urbano-industrial, o que desfaz os antigos moldes de dominação, projetando o
estabelecimento de novas relações de conflito e de adequação tanto das camadas
hegemônicas quanto dos segmentos populares. Pensar a mídia dessa forma significa
trabalhar com a (re)construção contínua do cultural e vê-Ia como espaço das relações
entre práticas culturais e movimentos sociais. Significa também buscar ferramentas de
análise nas demais Ciências Sociais, em um trabalho multidisciplinar que rompe
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fronteiras metodológicas em busca de novas chaves de compreensão diante um novo
objeto de estudo para o historiador.
WARDE, Mirian Jorge. Cartografia institucional e cognitiva dos anos 50: educação
e pesquisa. Este texto objetiva examinar as criações institucionais dos anos 50, deste
século, destinadas à pesquisa e particularmente à pesquisa educacional. Como o texto
visa entrecruzar as criações institucionais e as tendências cognitivas dos anos 50, o
texto incidirá sobre o surgimento de um novo padrão de apreensão e explicação dos
problemas educacionais brasileiros, gestado no âmbito das ciências sociais - sociologia
em particular - e da economia. Será destacada a criação da Capes, do CNPq, dos Centro
Brasileiro de Pesquisa Educacional e os Centros Regionais de Pesquisa Educacional,
vinculados ao lNEP. Mediante esse destaque, far-se-á o exame dos impactos dessas
criações sobre o panorama acadêmico, especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro,
embora seus efeitos sejam significativos em outros estados também. No que tange ao
exame do panorama cognitivo dos anos 50, pretende-se examinar alguns marcos
significativos do que vários intelectuais em diversos centros acadêmicos e de pesquisa
pretendiam produzir como nova base de apreensão e explicação para a educação
brasileira através do "casamento" das ciências sociais e da economia com a educação,
de modo a despreendê-Ia da tradição de análise de tipo psicopedagógica, cujos impactos
prático-políticos eram compreendidos como de natureza estritamente técnica.
WARDE, Mirian Jorge. Historiografia da educação brasileira: mapa conceitual e
metodológico (dos anos 70 aos anos 90). Este texto esta pautado nos resultados de
pesquisa desenvolvida por um grupo de mestrandos e doutorandos, sob minha
coordenação. A referida pesquisa, denominada Historiografia da Educação Brasileira:
construçüo da memória e do conhecilllento mapeou as dissertações e teses defendidas
em programas de pós-graduação em educação do início dos anos 70 até 1988. Serão
examinados os referentes conceituais e metodológicos adotados pelos trabalhos
examinados. Ao destacar esses referentes, serão discutidas as vertentes teóricas
predominantemente registradas: até meados dos anos 70, a chamada vertende "marxista
reprodutivista"; a partir da segunda metade dos anos 70 até meados dos anos 80 o
marxismo de variante gramsciana destacar-se-á para, depois, passar a conviver com os
primeiros sinais de novas perspectivas teóricas e novos procedimentos de análise. Na
exposição será efetuada uma atualização das novas referências conceituais e
metodológicas que vêm sendo adotadas mais recentemente no âmbito da História da
Educação Brasileira. Será destacar um movimento de aproximação entre a produção
historiográfica nascida nos ambientes acadêmicos ligados à Educação e aquela gerada
nos espaços acadêmicos dedicados especificamente à História.
WAWZYNIAK, Sidinalva Maria S. (Universidade Tuiuti do Paraná) Rituais e
fronteiras urbanas. Esta pesquisa busca interpretar a singularidade das representações
sociais da cidade a partir de seus rituais e fronteiras urbanas enquanto espaço de
sociabilidade. Tendo como universo de estudo a cidade de Curitiba.
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WEBER, Beatriz Teixeira. Estratégias de profissionalização da medicina no Rio
Grande do Sul. A liberdade profissional garantida pela Constituição estadual do Rio
Grande do Sul de 1892 só foi revogada no final da década de 1920, o que permitiu o
exercício da medicina a qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma preparação profissional.
Os médicos com formação institucional procuraram desqualificar esses médicos, sendo
a década de 1930 o período em que adotaram estratégias para afastá-los de todo o
atendimento. Essas estratégias incluíram a fundação de um sindicato profissional, a
regulamentação legal da prática médica, a denúncia dos não qualificados e a formulação
da versão "correta" da história da medicina no estado. Este texto visa analisar essas
estratégias no contexto das décadas de 1930 e 1940.
WEBER, Beatriz Teixeira. Fragmentos de um mundo oculto: práticas populares de
cura no Rio Grande do Sul no início do século Xx. Muitas práticas de cura atendiam o
conjunto da população no Rio Grande do Sul no início do século XX. Muitas delas
chegaram a organizar-se como centros de atendimento, tratando da saúde do corpo e
do espírito, sistematizando formas de explicar os problemas enfrentados na vida
cotidiana. Utilizavam-se do arcabouço cultural que cada um dos grupos possuía
tradicionalmente. Organizaram perspectivas criativas e inovadoras no campo da saúde
e da doença. Esta comunicação pretende analisar um desses centros de atendimento,
chamado Sociedade Nazareno Anjo Feliciano, existente em Porto Alegre nas primeiras
décadas do século XX e dirigido pelo sr. Alfredo Silveira Dias. Ele afirmava que sua
atividade não se vinculava a nenhuma religião e que a seita que ensinava era baseada
nas verdades enunciadas por Jesus Cristo. Era um homem branco que organizou um
centro que dava passes, remédios e consolo, tendo uma considerável aceitação pela
população da cidade.
WEBER, Regina. Jovens operários de uma região metropolitana nos anos 80. O
estudo circunscreve a vida de jovens que viviam em cidades (Cachoeirinha, GravataO
que se desenvolveram industrialmente em torno a um núcleo metropolitano (porto
Alegre). Constituindo-se em um estudo de cultura operária, a pesquisa procura mapear
o modo de vida destes rapazes que podia oscilar entre a militância (ecológica, partidária)
e a contravenção (uso da maconha). Perambulavam de um emprego a outro,
freqüentavam a escola à noite e nos fins-de-semana tomavam os ônibus que os levavam
a P. Alegre, onde freqüentavam os bares de uma determinada região da cidade (Bonfim).
WEHLlNG, Arno. (UNI-RIO/UGF) Memória, história efronteiras:algumas questões
teóricas e metodológicas. Nossa hipótese nesta comunicação é a de que a historiografia
"tradicional" da ocupação dos espaços territoriais, inclusive mas não apenas na região
platina, derivou-se da vertente historicista erudita e romântica, caracterizando-se por
seus compromissos com a construção de uma "memória histórica" justificadora ou
reivindicativa de determinados limites territoriais. A "fronteira", assim, nas
historiografias brasileira, argentina, paraguaia e uruguaia tornou-se um espaço não só
físico como simbólico de afirmação da identidade e consequentemente dos interesses
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nacionais.A desconstrução desta "memória histórica" é incumbência da historiografia,
tarefa cujos principais aspectos são discutidos no texto.
WEHLING, Maria José C. M. (UNI-RIO) Fronteiras internas e identidade regional
na construção do estado brasileiro. O tema da identidade regional no processo de
construção do estado brasileiro tem sido pouco considerado pela historiografia para a
análise do modelo político brasileiro que se consolidou no 2° Reinado, com exceção
para poucas províncias.O desenho das fronteiras internas e a discussão da redivisão
territorial do país, entretanto, ocupou espaço significativo nas décadas de 1840 e 1850,
revelando que, no contexto da construção simbólica do estado, havia conflitos relativos
à memória e suas estratégias, refletidos menos no espaço físico provincial do que nos
documentos manuscritos e na cartografia. Redesenhar as fronteiras internas a partir de
uma presumida verdade histórica foi preocupação constante neste período, desvelando
estratégias da memória semelhantes às utilizadas no plano nacional.
WEINGARTNER, Alisolete Antonia dos Santos. (Doutoranda em Serviço Social
pela UNESP) Rio Paraguai: elo de integraçao platina. O presente estudo analisa a
importância da navegação no rio Paraguai na formação histórica de Mato Grosso do
Sul e como essa navegação permitiu a consolidação portuguesa na região. Visa também
discutir as propostas de revitalização da navegabilidade do rio. A relevância do estudo
prende-se ao fato de que a formação histórica do atual estado de Mato Grosso do Sul
remonta-se as disputas ocorridas no período colonial entre Brasil e Paraguai e os efeitos
dessas disputas na formação do estado brasileiro. E hoje esse mesmo rio deixa de ser
uma zona de litígio para tomar-se elo de integração platina. Os resultados até então
obtidos demonstram que o Rio Paraguai é uma fronteira natural, porém, pelas
peculiaridades regionais, foi ao mesmo tempo objeto de disputa e elemento integrador.
WENCESLA U, Marina Evaristo. De Capitão para Capitão. A capitania nunca esteve
vinculada à questão indígena, no entanto desde o Serviço de Proteção ao Índio - SPI o
cargo de capitão está presente em meio a esta sociedade. Observamos então a diferença
entre estar capitão e ser Capitão. Assim, tomamos como ponto de partida o caso da
Aldeia Indígena - AI de Dourados. Dois períodos versos dois pontos de vista, o Capitão
Ireno e o capitão Ramão. Enquanto Ireno é liderança "real" da comunidade e ocupa
também o cargo de capitão que foi criado pelo Órgão Tutelar .0 capitão Ramão ocupa
o cargo que foi criado pelo órgão tutelar. A representatividade implícita na vida, nos
costumes, na reza existente no saber do Ireno sempre contrapôs o pensar, o agir e o
administrar de Ramão. Um trabalha sobre os interesses da comunidade e o outro sobre
os interesses de alguns ou melhor dizendo de um grupelho. Isto demonstra que o saber
real de Ireno é muito maior e vindo atender as necessidades de um povo, no entanto o
produzir para competir no mercado urbano do município de Dourados, o mecanizar a
lavoura, o ter propriedades, o seduzir para explorar, a violência fazem parte de um
contexto que anteriormente não existia, mas hoje existe, servindo de contraponto do
todo ligado aos anseios da comunidade com a parte ligada aos anseios dos exploradores
que também são índios.
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WERLE, André Carlos. (Mestrando - UFSC) A atuação da Volksverein na
colonização do Oeste Catarinense. Entre as empresas de colonização que atuaram no
oeste catarinense a partir da década de 20, está a Volksverein für die Deutschen
Katholiken (Sociedade União Popular para Alemães Católicos), fundada e dirigida
pelos jesuítas de São Leopoldo, RS. Entretanto, a Volksverein não era propriamente
uma empresa colonizadora e suas atividades não se resumiam somente à venda de
terras que deram origem à colônia Porto Novo (ltapiranga). Fundou também hospitais,
escolas, cooperativas de crédito, sociedades recreativas, enfim, diversas instituições
que visavam auxiliar o colono em suas lidas diárias. Estas instituições baseavam-se
em determinados princípios éticos e morais como o associativismo, trabalho
comunitário, preservação de língua e cultura alemã dos colonos. Neste sentido, a escola,
cujo ensino era ministrado na língua alemã até 1943, era um importante instrumento
para veicular os ideais da Volksverein.
WERLE, Flávia Obino Corrêa. (UNISINOS) Escolarização e formação da
urbanidade no início do século. Analisa as materialidades e bases de gestão da escola
complementar em sua contribuição para o processo de desenvolvimento de aptidões
urbanas, relativas à civilidade e hábitos de convivência social. Agentes com diferentes
saberes, utilizando-se de diversificada base de gestão, integravam-se no processo
histórico de formação da complementarista. As normas, os currículos e as publicações
utilizadas constituiam um amplo espaço formativo modelador da subjetividade da
complementarista, futura professora da instrução pública elementar e responsável pela
instrução e modos de conhecer, viver e relacionar-se da infância gaúcha. O estudo
considera documentação oficial, arquivos de escolas, dados de entrevistas e publicações
utilizadas nas escolas complementares no início do século.
WERNER, Alice Helga. (UFF)A concepção 'fordista" dos sindicatos livres na 'fase
de estabilização "(1924-29) da República. A comunicação se propõe a tematizar as
propostas e reinvidações dos sindicatos livres no período entre 1924 - 1929, conhecido
na historiografia alemã como fase de estabilização, partindo da hipótese que em seu
conjunto estas posições e reinvidações configuram uma concepção de modo de
regulação.
WERNET, Augustin. (USP) Peregrinação a Aparecida: das romarias programadas
ao turismo religioso. O ano de 1894 é uma marca importante na História do Santuário
de Nossa Senhora Aparecida, pois foi neste ano que os padres redentoristas da Província
da Baviera (Alemanha) se estabeleceram em Aparecida. Vieram a convite de D. Lino
Deodato Rodrigues de Carvalho e de seu bisop auxiliar Dom Joaquim Arcoverde,
bispos engajados no processo de romanização. A prática católica dos santuários e das
romarias deveriam passar pela moralização e reorientação pastoral. A Congregação
do Santíssimo Redentor da Província de Munique (Baviera), assumiu ainda a
administração de outros santuários no Brasil: O Santuário do Divino Padre Eterno em

836

Goiás (Campinas de então) no ano de 1894, o Santuário da Penha na cidade de São
Paulo (1906) e o Santuário de Bom Jesus dos Perdões (1913). Acompanhamos a
reorientação pastoral da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida,
daremos atenção especial: a) ao peregrino e sua caminhada para o santuário; b) ao
envolvimento da Igreja enquanto instituição, especialmente ao procedimento da
Congregação do Santíssimo Redentor e dos bispos diocesanos de São Paulo; c) aos
organizadores das romarias e aos meios de transporte pelos quais os romeiros chegam
à Aparecida; d) por fim, ao romeiro do mundo secularizado, enfatizando a seguinte
questão: o romeiro realiza uma peregrinação ou turismo religioso?
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Matéria médica, mobilidade e escravidão:
a trajetória social dos cirurgiões luso-brasileiros nas Minas Gerais do século XVIII.
Nas Minas Gerais do século XVIII, diante de precárias condições de vida e trabalho e
da afluência de populações provenientes de diferentes origens e classes sociais, a questão
das doenças e a urgência de assistência médica colocavam-se como necessidade
premente e quotidiana de uma sociedade que se formara abruptamente. Por um lado, a
prática exercida por cirurgiões, barbeiros, sangradores e uma multiplicidade de tipos
sociais de curiosos e por outro, a adequação do saber médico e farmacológico a
patologias relativamente desconhecidas e ao uso dos produtos medicinais da terra foram
imperativos que caracterizaram a aclimatação da velha medicina lusitana às situações
da exploração colonial. A presente comunicação pretende contemplar determinados
aspectos que particularizaram a atuação de cirurgiões luso-brasileiros nesta sociedade,
especialmente, aqueles trazidos pela sobreposição de funções e atividades em que se
envolveram esses profissionais, pelo atendimento indiscriminado a escravos e a homens
livres e pelas trocas sociais decorrentes de sua constante movimentação por entre os
arraiais, vilas e povoações da região e nos seus deslocamentos através dos caminhos
que ligavam os centros de mineração ao litoral, especificamente Pernambuco e Bahia.
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Transformações históricas e migrações
nas trajetórias de reconstrução da vida social 110 contexto da abolição. O entendimento
da rearticulação da vida de milhares de ex-escravos no período pós-Abolição deve
considerar necessariamente processos mais amplos implícitos nas mudanças históricas
e nos deslocamentos de populações escravas, livres e pobres ocorridos desde a segunda
metade do oitocentos e que se acentuaram ainda mais nos finais do século. Com base
nos depoimentos recolhidos de sanitaristas que acompanharam os trabalhos das ferrovias
que vinham sendo construídas nos sertões do Nordeste, bem como nos de observadores
estrangeiros interessados em deslindar a pluralidade de meios de vida e de sobrevivência
presente no Brasil do interior, pretende-se relativizar a visão homogênea e a dualidade
impressa por aqueles que, na ansiedade própria ao contexto modernizador, procuraram
excluir ou ignorar a experiência social de largas parcelas da população brasileira.
WITT, Marcos Antonio. (UNI SINOS) A dinâmica das colônias alemãs do litoral
norte do Rio Grande do Sul- São Pedro de Alcântara e Três Forquilhas ( J845- J888).
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Há muito tempo que as colônias alemãs instaladas no litoral norte do Rio Grande do
Sul merecem um estudo mais detalhado, o qual deverá interligá-las com um marco
maior da imigração alemão que é, São Leopoldo. Esta parte da história sul-riograndense
tem sido privilegiada nos anos 90. Diversos pesquisadores e historiadores têm se
debruçado e analisado aquele contexto a partir de 1826, quando para lá forma remetidos
alguns imigrantes que estavam alojados na colônia de São Leopoldo. Podemos dividir
esta produção historiográfica em dois grupos principais. Um deles faz uma microhistória, ou seja, verifica a história daquela região a partir da chegada dos primeiros
imigrantes, dando ênfase as suas características intestinas. Podemos citar como exemplo
os pesquisadores Ruy Ruben Ruschel, Elio Eugênio Müller, Nilza Huyer Ely, entre
outros. O outro grupo pesquisa e analisa a imigração enquanto um fenômeno
internacional, interligando-a aos acontecimentos da política e da economia do século
XIX. Citamos, para exemplificar, três autores: Jean Roche, Carlos Henrique Hunsche
e Janaina Amado. Desta forma, o nosso estudo pretende analisar a produção
historiográfica que direcionou o seu olhar sobre São Pedro de Alcântara e Três
Forquilhas, com o objetivo de retomar fatos e conceitos até então não, ou pouco,
pesquisados.
WITT, Marcos Antonio. Imigrantes e a escravidão nas colônias alemãs do litoral
norte do Rio Grande. Neste trabalho apresentaremos uma contraposição entre a
historiografia de valorizaçã étnica, que nega a posse e a utilização de escravos pelos
colonos alemães, e as informações coletadas em inventários, buscando identificar e
analisar os setores em que imigrantes e descendentes conseguiram adquirir escravos.
WITTER, Nikelen Acosta. A doença como fronteira: o interior do Rio Grande do
Sul nos oitocentos. No século XIX, a doença estava longe de se constituir tão somente
o limite da boa saúde. Abrigava em si um território ainda pouco desvendado e sobre o
qual o controle humano exercia-se somente numa parte ínfima. Palco por onde passavam
inúmeras formas de entendimento popular a respeito dos corpos, dos males e bens, a
doença acabou por tornar-se uma das linhas divisórias entre os diversos mundos em
que transitava a vida material e mental dos homens. Uma fronteira visível nos corpos
doentes, o ponto em que se tocam a vida e a morte, o sagrado e o profano, o público e
o privado, a presença e a ausência. A doença, que atacava os próximos e tecia
imaginários, deu aos oitocentos uma face ambígua que, por um lado, acreditava na
vitória da ciência e, por outro, perdia-se no pânico das epidemias e colocava o milagre
acima de todas as panacéias. Através do estudo de uma vila no interior do Rio Grande
do Sul, na segunda metade do século XIX, esta comunicação quer perceber o imaginário
da doença como uma fronteira de sensibilidades, viva e presente em cada aspecto do
cotidiano.
WOLFF, Cristina Scheibe. (UFSC) Mulheres nas fronteiras do Juruá: índias e
seringueiras (1890-1945) Na região do Alto Juruá, o extremo oeste amazônico, o
termo fronteiras se aplica a muitos aspectos da vida: fronteira entre Brasil e Peru,
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fronteiras entre índios e brancos, fronteiras entre a floresta desconhecida e as estradas
de seringa que atravessam a mata formando redes, fronteiras entre uma economia de
mercado que se instaurou na região através da exploração da borracha e a economia de
subsistência que permitiu e permite a sobrevivência dos seringueiros e índios apesar
do mercado, fronteiras enfim, entre a ação do Estado e o poder dos seringalistas. Nesta
sociedade complexa, as relações de gênero assumem contornos peculiares e a situação
de fronteira faz com que conflitos, violências, resistências que se espraiam na sociedade
brasileira como um todo, apareçam ali de forma exacerbada. Muitas índias, por exemplo,
foram capturadas em expedições de extermínio e obrigadas a se tomarem mulheres de
seringueiros, muitas vezes daqueles que as tinham capturado e assassinado seus pais,
irmãos, parentes. Entretanto estas mulheres não foram simplesmente vítimas. Foram
agentes importantes na constituição dos modos de vida e da cultura dos seringais,
foram seringueiras, parteiras, curandeiras, comadres, mães, caçadoras, artesãs,
companheiras. Este trabalho trata desta fronteira, entre seringueiras e índias.
WOLFF, Cristina Scheibe. (UFSC) Relações de gênero e sustentabilidade nos
seringais do Alto furuá. O presente trabalho trata de uma situação histórica em que se
evidenciou de maneiras muito concretas a importância da relação entre gênero e
sustentabilidade, e, a partir do estudo desta situação, pretende-se fazer algumas reflexões
metodológicas. Com a crise do preço da borracha, a partir de 1913, a sociedade dos
altos rios amazônicos teve que se reorganizar de maneira a garantir a sobrevivência
das pessoas que permaneceram nestas regiões. Até este momento, e ainda por algum
tempo até o aprofundamento da crise em meados da década de 1920, toda a economia
da região do Alto Juruá, assim como de outras regiões amazônicas, especialmente na
Amazônia Ocidental, girava em tomo do mercado da borracha. A permanência de
seringueiros nestas áreas com a crise, entretanto, só se fez possível através de mudanças
muito importantes no modo de vida dos seringais e que envolveram a diversificação
de atividades, transformações nas relações sociais em vários níveis, especialmente nas
relações de gênero. De "entraves" à produção e "raridades", as mulheres tomaram-se
peças chaves na nova organização social, garantindo a existência das novas unidades
produtivas básicas que não se constituíam mais no seringal, embora este não tenha
deixado de existir por completo, mas sim nas unidades familiares de produção, as
colocações.
WOLFF, Tonia Catia Brilhante. (VERJ) O revisionismo bibliográfico do Arquivo
Nacional. A comunicação pretende apresentar os resultados parciais da pesquisa ",
desenvolvida no curso de 'Mestrado em História na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Pretndemos focalizar o Arquivo Nacional, instituição que completou
recentemente 160 anos de existência. Privilegiaremos nesta apresentação as obras e
os respectivos autores que se dedicaram, a examinar a trajetória do Arquivo Nacional,
não só como instituição guardiã da memória do país, mas também como importante
foco de pesquisa.
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WOLLF, Juçara Nair. (UNOESC-Chapecó) Cidade de Chapecó: a aplicação do
Projeto C. U.R.A na construção e ordenação do espaço urbano. ( 1977-1981). Chapecó
em tneados da década de 70, desencadeia uma política de desenvolvimento para a
cidade aliado ao Projeto Nacional CURA ( Comunidade Urbana de Recuperação
Acelerada) de iniciativa governamental. Tal projeto, associado ao Programa "Cidades
Médias" no Brasil, além de possibilitar uma outra dinâmica sócio-econômico às cidades
de médio porte viabilizando a implantação de atividades econômicas modernas - no
caso de Chapecó as agroindústrias, cria mecanismos de reordenação e construção do
espaço urbano tornando-os includentes e/ou excludentes.
XAVIER, Regina Célia. (UFRGS/doutoranda UNICAMP) Práticas médicas e
curandeirismo em Campinas no Século XIX. Nesta comunicação pretende-se fazer
uma analise da trajetória de um curandeiro negro em Campinas e sua relação com o
processo de institucionalização da medicina. A questão é saber, por um lado, como a
sociedade branca e elitizada tolerava ou não as praticas de cura de negros e, por outro,
entender suas especificidades. Através da análise da experiência de um ex-escravo,
pretende-se uma aproximação desta problemática, na tentativa de perceber as diferentes
atuações e significados da medicina no período.
XAVIER, Regina Célia. (UFRGS) Alianças e conflitos na conformação das
irmandades religiosas: a experiência dos negros em Campinas no século XIX Esta
comunicação procura abordar o tema das irmandades religiosas negras enfatizando os
diferentes significados atribuídos a estas instituições. As irmandades e confrarias deste
período em questão constituem um lugar privilegiado para que se possa estudar as
diferentes formas que esta população escolheu para se associar, como se originaram
suas identidades enquanto grupo social, como lidaram com diferenças tais como as de
raça e/ou estado (livre ou escravo), de posição social, como teceram mecanismos de
assistência mútua e como lidaram com as diferentes formas de devoção religiosa.
Através das irmandades negras pode-se ainda investigar as diversas formas de se
relacionar com o catolicismo, a Igreja e o Estado.
YOKOYAMA, Lia Cazumi. A Igreja Católica e os imigrantes japoneses em São
Paulo (1908 - 1946). As discussões referentes aos aspectos religiosos dos imigrantes
japoneses reproduzem um discurso que valoriza estereótipos sobrepostos à imagem
deste grupo étnico: a não assimilação e o sincretismo. Buscar-se-á superar este discurso
paradoxal, trazendo alguns elementos que poderão enriquecer esta problemática. A
organização da Igreja frente a estes imigrantes será o eixo condutor de nossa exposição.
A partir dela analisaremos a atuação dos missionários verbitas, franciscanos, jesuitas e
redentoristas. Seu trabalho superava o mero ato de ungir as cabeças daqueles japoneses,
pois refletia uma forma de autocompreensão desta instituição - a catequese
"nacionalizava" e, nacionalizar, neste contexto, significava ocidentalizar... europeizar.
YOKOYAMA, Lia Cazumi. Os encontros e os desencontros entre duas culturas: os
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imigrantes japoneses em São Paulo. A formação dos grandes blocos econômicos vem
cerceando a importância das fronteiras políticas que balizavam os Estados Nacionais.
No Brasil, a diversidade cultural firmou-se, deixando de ser calcada pelo ideal de uma
identidade nacional - amplamente prescrito pelos intelectuais no final do século XIX
e início do XX. A diversidade evidencia-se como a futura fronteira nos esboços traçados
por aqueles que buscam um novo paradigma.Neste contexto, julgamos ser pertinente
uma reflexão sobre as características culturais do país do sol nascente em contraposição
aos valores difundidos em São Paulo nas décadas que precederam a Segunda Grande
Guerra. Estes imigrantes seguiam normas comportamentais específicas que muito
diferiam dos padrões ocidentais. Compreender a forma de atuação destas diferenças não apenas como barreiras, mas também como uma ponte entre brasileiros e japoneses
- é necessário para que possamos superá-Ia.
ZAIDAN FILHO, Michel. As virtualidades crítico-utópicas no ensino e no estudo
da História. O objetivo desta comunicação é explorar as possibilidades crítico-utópicas
que se oferecem para a História, a partir das convergências entre a Teoria da narrativa
histórica e a Teoria literária, particularmente em sua versão aristotélica e/ou
benjaminiana, tal como á apresentada na Poética e no ensaio O Narrador. Baseia-se
apresentar, a partir dessas obras, uma teoria da plurivocidade do texto histórico.
ZAMBONI, Ernesta. (UNICAMP) Avaliação do ensino de história no processo de
aprendizagem escolar e das políticas. A",\lliar a qualidade da escola e do ensino são
processos que marcam as políticas públicas do atual governo. Tais processos incidem
diretamente nos critérios de qualidade do corpo discente e docente, envolvem a
distribuição de verbas e orientam projetos de pesquisa. No ato de avaliar estão inseridos
critérios de natureza científica e valorativa constituindo uma ação política entre sujeitos.
A presente comunicação focaliza as práticas de avaliação relacionadas ao ensino de
História e é resultado de pesquisas realizadas nas seguintes fontes: projetos de políticas
públicas: Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e os sistemas de avaliação dos
diferentes níveis de ensino; projetos de avaliação propostos por professores de História
da escola pública.
ZAMBONI, Ernesta. As fronteiras das pesquisas no ensino de história: o grupo
memória. A pesquisa que ora é desenvolvida na área do ensino de História é bastante
ampla e se caracteriza pela diversidade de fontes e objetos. Esta diversidade expressa
a interdisciplinariedade contida nos temas pesquisados. Entretanto, muitas das temáticas
apresentadas reúnem um amontoado de objetos e fenômenos descontínuos que se de
um lado podem expressar a imprecisão do tema: ensino de história, de outro, é a
manifestação da diversidade e multiplicidade de ações da escola e das políticas públicas
voltadas para a educação e dos objetos e temas da história. Se a pesquisa sobre o
ensino de história ora se confude com a história da educação, ora com a psicologia da
aprendizagem, ora com os meio de comunicação, ora com práticas de leitura, no entanto,
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os seus fundamentos e critérios de análise estão contidos no campo epistemológico
das ciências humanas. A pluralidade de temas presentes na pesquisa sobre o ensino de
história necessita de uma revisão, embora ela o seja um fenômeno que caracteriza o
momento histórico.
ZAMONER, Zuleika. Permanências, rupturas e reelaborações culturais. (Uma
análise do cotidiano das mulheres em Caxambu do Sul, nas décadas de 1930 a 1960,
SC). Este Projeto de Pesquisa está sendo desenvolvido na Universidade do Oeste de
Santa Catarina, financiado pelo FAPE (Fundo de Apoio à Pesquisa) com compromisso
de escrever uma face da História das mulheres de Caxambu do Sul, com outros olhos,
percebendo as minúcias para que se possa mostrar esta invisível inserida numa
sociedade machista. Uma vez que a mulher encontra - se nos diversos espaços
produtivos e sociais, mesmo que a leitura esteriotipada de que a mulher é trabalhadeira,
no sentido de estar fazendo sempre alguma coisa no espaço doméstico - a casa (lavar
roupa, cozinhar, cuidar das crianças ... ), muitas vezes ofusca seus atos, sua participação,
queremos dar visibilidade também à mulher trabalhadora, que para além de realizar
seus "serviços" cotidianos também executa, em uma linguagem masculina, o trabalho
produtivo. É nesse espaço de dentro de casa e também em outros espaços que vamos
procurar tomar visíveis as mulheres através de depoimentos, histórias e conversas
trazendo à tona o que vivenciaram no período de 1930 a 1960 em Caxambu do Sul. A
Relevância Histórica e Social desta pesquisa reside no fato de vislumbrar sujeitos da
que receberam papéis coadjuvantes na História do Oeste Catarinense e, então, trazer à
tona, parcela da História que não foi contemplada pela Historiografia oficial.
ZAN, José Roberto. Política cultural do PCB nos anos 60 e 70. As preocupações do
Partido Comunista Brasileiro com a questão cultural ganharam maior amplitude no
período pós-guerra. Nos anos 60, os efeitos da atuação dessa organização no plano da
cultura tomaram-se mais visíveis. Pode-se dizer que as diversas formas de engajamento
intelectual e artístico que marcaram essa década guardam, direta ou indiretamente,
uma correlação com a teoria e a prática pecebistas. Com este trabalho pretende-se
fazer uma retrospectiva da política cultural dos comunistas no Brasil, no período que
se estende do golpe de 1964 até meados dos anos 70, procurando identificar os seus
desdobramentos em algumas manifestações culturais e artísticas como a literatura, a
música e a indústria cultural. A partir da análise de documentos do partido, obras de
intelectuais militantes e dos debates que permearam a produção cultural do período,
pretende-se avaliar de que modo conceitos como "cultura nacional" e "herança cultural"
balizaram a definição de táticas e estratégias para a prática cultural do partido nesses
anos.
ZANELLA, Cláudia Cristina. A cidade contemporânea busca seu passado: a
reconstrução da identidade nativa na Ilha de Santa Catarina. Ao percorrermos a história
de Santa Catarina, particularmente da Ilha de Santa Catarina, nas últimas décadas do
842

século XX, defrontamo-nos, também, com a questão do turismo, como uma crescente
indústria geradora de perspectivas para a economia atual, um novo filão econômico
da era da globalização. A questão do turismo, obedeceu a vários revezes, e, a certos
interesses dos "fazedores do turismo" - empresários, políticos, alto escalão do governo,
burocratas - encarregados de "vender" através do discurso e da imagem os produtos
turísticos do Estado. Ao adentrarmos nas questões principais, nos meandros desta
história, busca-se o momento em que os nativos descendentes de açorianos - "os
manezinhos da ilha" - ganham relevância. Sua imagem, então, é resignificada, positivada
procurando inventar uma história, um passado para a cidade. Uma imagem que é aos
poucos criada para o turismo e subverte tempo e espaço com um grande objetivo:
atrair, cativar e encantar os turistas clientes.
ZANON, Dalila. A circulação das indulgências em São Paulo setecentista. Neste
trabalho pretendemos discutir com a visão historiográfica que caracterizou a vivência
religiosa da sociedade colonial como reduzida às manifestações exteriores da fé; visão
na qual se afirmou a pouca influência da Igreja católica na Colônia. Para tanto
analisaremos a distribuição de indulgências como estratégia da Igreja católica para
garantir a presença dos fiéis em seus ritos e celebrações religiosas. Focalizando os três
primeiros bispos da diocese de São Paulo na segunda metade do século XVIII - diocese
criada em 1745 - observaremos a prática destes prelados (D. Bernardo Rodrigues
Nogueira, D. Fr. Antônio da Madre de Deus e D. Fr. Manuel da Ressurreição) em
relação às indulgências e o alcance desta estratégia junto à população local. Esta
discussão se insere em interrogações maiores que são: a distribuição de indulgências
foi uma prática apoiada nos valores tridentinos? em que medida podemos afirmar que
estes bispos paulistas nortearam suas ações mediante as prescrições do Concilio de
Trento? os valores tridentinos foram absorvidos pela população neste período?
ZARBATO, Jaqueline A. Martins. Rebocadores portuários, tipógrafos, operários
da construção ... trajetórias (Os trabalhadores em Florianópolis - 1900-1930).
Rebocadores de embarcação, tipógrafos, portuários, alfaiates, sapateiros, operários da
construção da Ponte Hercílio Luz, trabalhadores a do transporte eram algumas das
profissões que faziam possível a vida na cidade de Florianópolis no início do século.
Na presente pesquisa buscaremos perceber as modificações no contexto das profissões
formais e informais advindas com a abolição da escravatura e com a urbanização em
Florianópolis no início do século XX. Sendo assim. É necessário historicizar as
experiências de trabalho desses agentes sociais, buscando resgatar durante o regime o
republicano as metamorfoses no viver dos trabalhadores e, acima de tudo dar enfoque
as questões culturais que cercavam o cotidiano dos trabalhadores. Nas análise das
notícias de jornais, nos livros de memória, nos processos e leis basearemos nossa
pesquisa, resguardando as especificidades de cada fonte, aprofundando assim a
produção de conhecimento.
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ZORZATO, Osvaldo. Fronteira e identidade na historiografia Mato-Grossense. Com
a criação do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, em 1919, vários autores
exploraram na revista do Instituto e em livros, um conjunto de eixos temáticos
destinados a fornecer aos mato-grossenses uma suposta identidade, ao mesmo tempo
em que buscavam situar-se no contexto da construção da nacionalidade brasileira.
Engendradas por necessidades específicas, as diversas representações de fronteira
aparecem no discurso desses autores ora como limites físicos a serem defendidos, ora
como espaços vazios a serem ocupados e, sobretudo, civilizados. Fronteira e civilização
tornam-se, portanto, dos eixos temáticos em torno dos quais gravitam a construção
identitária e, mais do que isso, especifica o papel atribuído a cada segmento social. Ao
mesmo tempo, justifica e legitima a quem cabe a condução dos destinos desta parcela
localizada da sociedade brasileira. Situados ou compromissados com os segmentos
dominantes, os autores em apreço buscam no passado acontecimentos e personagens a
quem reverenciam e cultuam como exemplo de atributos típicos de um povo. Uma
análise mais cuidadosa permite explicitar em que medida a elaboração desses discursos
cumpriam uma função pragmática diante da possível emergência de novos sujeitos
que o contexto expansionista e modernizante de então supostamente atrairiam.
ZUCCO, Fabio José. Modificações fiO espaço urbano. A primeira rua que surgiu em
Brusque/SC, então Colônia Itajahy, foi a Rua das Carreiras. Por essa rua, que margeia
o rio Itajaí-Mirim, que a colônia se desenvolveu, primeiramente em direção à sua
nascente, e também foi ali que surgiram as primeiras casas. No começo eram ranchos
construídos de maneira bastante rudimentar, para depois serem edificadas com madeira
beneficiada nas serrarias que pululavam na colônia, aproveitando a mata exuberante.
As primeiras residências traziam um traço tipicamente germânico em suas construções
enxaimel, marca dos primeiros colonizadores alemães. Aos poucos, houve um certo
abras ileiramento no estilo arquitetônico das casas, mas o estilo germânico sempre esteve
presente. A Rua das Carreiras - hoje denominada oficialmente rua Hercílio Luz - nunca
teve esse nome de fato. Recebeu muitos outros nomes oficiais, mas sempre foi conhecida
pela população brusquense como Rua das Carreiras, em virtude de que lá acontecia, há
mais ou menos 100 anos, corridas de cavalos, ou, as "carreiras", como eram chamadas.
Essa rua é um verdadeiro celeiro, no que se refere ao patrimônio arquitetônico. Através
de slides e explanação oral, pretendemos mostrar como a Rua das Carreiras, com suas
casas conservadas, conta como, ao longo dos anos, foi se modificando o espaço urbano
brusquense.
ZULlANI, Fabiana de Mello. A problemática dasfromeiras fia geografia de Estrabão.
A presente comunicação, resultado de pesquisa financiada pela FAPESP, tem como
objetivo discutir a problemática das fronteiras na Geografia de Estrabão. Sendo uma
importante obra de caráter geográfico, em que o autor se dispõe a descrever todo o
mundo habitado a sua época, considerando, inclusive, a etnografia dos povos envolvidos
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na descrição, acreditamos ser bastante relevante um trabalho sobre o mecanismo de
construção das fronteiras romanas pelo autor considerado, já que, de certa forma, revela
a maneira de pensar de toda a sociedade de seu tempo. Assim, além de trabalharmos
com a questão das fronteiras físicas, nem sempre descritas pelo nosso autor. de maneira
real - até porque muitas vezes é a etnia que delimita uma determinada área, tomando
sua linha fronteiriça extremamente difusa -, consideraremos também o problema das
fronteiras culturais, muito mais determinantes para Estrabão, e possív~is de criar uma
dicotomia entre bárbaros e civilizados, que irá influenciar, decisivamente, na estrutura
das várias descrições encontradas na Geografia, a qual pretendemos explorar nesta
comunicação.
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