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APRESENTAÇÃO
o Caderno de Resumos do XXII Simpósio da ANPUH, História, Narrativa e Acontecimento, tem uma cara nova. De acordo com as
modificações realizadas no maior evento da área de história no Brasil, age~d a apresentação dos resumos está organizada de mode 2 Gélr visibilidade
aos simpósios temáticos propostos. Esta inovação tanto na organização do evento como na apresentação dos resumos dos trabalhos abre a possibilidade
de se fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa dos temas de pesquisa que mais têm atraído a atenção dos historiadores brasileiros. Em suma, a
própria organização do simpósio, em todas as suas etapas, desde a abertura das inscrições para a proposição de simpósios, passando pela etapa de
inscrição de trabalhos, pela distribuição das áreas temáticas e pela confecção do caderno de resumos, está dando visibilidade ao quadro mais amplo
da historiografia brasileira atual.
Sem desconsiderar os resultados de simpósios anteriores, julgamos que o maior mérito deste novo formato de simpósios temáticos foi o de ter
permitido avaliar e diagnosticar as tendências da historiografia brasileira em suas múltiplas preferências temáticas. Este resultado só se tornou possível
porque a organização do evento por simpósios temáticos demonstrou ser uma forma de participação mais democrática e ao contrário do que se podia
imaginar, permitiu a adesão maior de pesquisadores qualificados.
Superando todas as expectativas, a adesão ao novo formato se revelou gratificante desde a abertura das inscrições para proposta de
simpósios até a inscrição dos trabalhos de pesquisa. Para se ter uma idéia da receptividade deste novo modelo, iniciamos os trabalhos com mais de 80
propostas, que acabou resultando no fechamento definitivo de 61 simpósios temáticos com quase 1800 trabalhos inscritos, retrato muito importante das
tendências atuais da nossa historiografia.
Evidentemente, por ser uma experiência pioneira em simpósios de tão grande envergadura, este modelo deverá ser aprimorado nos
próximos anos e ganhar cada vez mais consistência acadêmica e visibilidade historiográfica, equilibrando tendências, redefinindo expectativas temáticas,
cruzando fronteiras das pesquisas históricas e dando maior atenção ás áreas que ficaram em posição secundária em outros simpósios passados.
Falamos, é claro, de mudanças e de superação, como é próprio do historiador e por esta razão muitos sentirão as perelas dos modos de organização
de experiências anteriores. No entanto, ao sabor dos tempos de mudança, temos a certeza que propusemos uma organização mais derriocrática do
canteiro de obras ela historiografia brasileira, que terá condições de dar atenção tanto á importância da documentação histórica, quanto á elaboração
teórica e temática ela pesquisa histórica. Nesse sentido, também poderão ser objeto de avaliação, em inúmeros simpósios temáticos, os desdobramentos
dos resultados das pesquisas históricas, tanto no campo educacional, como na constituição da memória coletiva.
Desdobram-se, assim, as diversas práticas historiográficas permitindo a emergência de um número significativo de simpósios voltados para a
prática do ensino da história e também para a elaboração e constituição da memória histórica em nossa sociedade. Esta ampliação de horizontes é
altamente decisiva para a nossa atuação enquanto historiadores preocupados com a renovação e o remodelamento dos currículos escolares e atentos
também para as outras práticas sócio-culturais e profissionais que requerem a aplicação dos conhecimentos históricos.
Por todos estes motivos, temos a certeza de que os simpósios, por serem espaços de práticas coletivas, irão se constituir num espaço plural de
troca de experiências e de convivio amistoso entre as mais diferentes tendências da historiografia brasileira.
Edgar Salvadori de Decca
Presidente da ANPUH

Explicações gerais:
Na esteira da reformatação do Simpósio Nacional, abrimos um espaço especial para a apresentação de trabalhos de estudantes de graduação, por meio
de PAINÉIS GRÁFICOS -experiência realizada uma vez, por ocasião do XIV Simpósio nacional de História, em Brasília, no ano de 1987 - introduzindose, como inovação, a apresentação oral dos mesmos em horários especialmente reservados para essa atividade, nos quais estarão ocorrendo
atividades administrativas da ANPUH, envolvendo os sócios da Entidade.
Com essa experiência visamos promover um interesse, cada vez maior, dos estudantes pelas atividades da nossa Associação, bem como lhes propiciar
uma expressiva oportunidade de iniciação nos trabalhos de pesquisa.
E, tal como tem ocorrido em todos os Simpósios Nacionais, um grande número de Mini-cursos integra a nossa programação.
Em consonãncia com a nova formatação do Simpósio Nacional, este Caderno de Programação e Resumos enfatiza, por meio de quadros, a
organização temática dos trabalhos a serem apresentados
Cada Simpósio Temático está organizado em um quadro geral, com indicação do local de sua realização e no qual estão distribuídos, nos dias e horários
de atividades, os trabalhos que serão apresentados, identificados pelo titulo e pelo autor (em negrito); após os quadros sucedem-se, na mesma ordem
de apresentação, os resumos, agora identificados por autor e titulo.
Os Painéis, tanto gráfica como oralmente. foram distribuídos tematicamente, com os resumos organizados de acordo com a ordem de apresentação,
indicando-se os locais, dias e horários de cada sessão.
Além da apresentação das atividades acadêmicas este Caderno de Programação e Resumos contém outras informações úteis aos participantes e mapa/
planta dos locais das atividades, na UFPB.
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Grade Geral de Atividades do XXII Simpósio Nacional de História
Local: Universidade Federal da Paraíba - UFPB - Campus I - João Pessoa - PB
Data: 27 de Julho a 01 de agosto de 2003

Horario
(h)
08:00
09:00
10:00
10:30
11 :00
12:00
1400
15:00
15:30
16:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21 :00
21:30

Domingo
27

Segunda
28
Credenciamento

Terça
29
Cursos

Quarta
30
Cursos

Quinta
31
Cursos

Sexta
1
Cursos

I

Q
Simpósios
Temáticos
Almoço
Credenciamento

Almoço
Simpósios
Temáticos

Simpósios
Temáticos
Almoço
Simpósios
Temáticos

Painéis / Reuniões
Administrativas
dos GTs
Almoço
Simpósios
Temáticos

Credenciamento

Simpósios
Temáticos
Almoço
Painéis / Assembléia
Geral da ANPUH

Simpósios
Temáticos
Almoço
Simpósios
Temáticos
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Jantar

Jantar

Jantar

Jantar

Jantar

Jantar

Abertura Solene
Conferência de
Abertura

Conferéncias

Conferências

Conferências

Conferência

Conferência de
Encerramento

Lançamento
de Publicações

Lançamento
de Publicações

Lançamento
de Publicações
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CONFERÊNCIAS
Edgar Salvadori De Decca - UNICAMP/Presidente da ANPUH
Conferência de abertura do evento: História, acontecimento e narrativa.
Espaço Cultural- José Lins do Rego ou Ginásio Poliesportivo UNIPÊ
Dia 27/07 - Domingo
Cecílía Helena de Salles Oliveira - Museu Paulista/USP
Espaço museológico e dimensões da narrativa - as singularidades do Museu Paulista da USP
Auditório Edgar Carone
Dia 28/07 - Segunda-Feira
Barbara Weínstein - University of Maryland
História sem Causa?: Narrativa, Acontecimento e a Questão de Origens
Auditório Alice Canabrava
Dia 28/07 - Segunda-Feira
Francisco Carlos Teixeira da Silva - UFRJ
O Império e os novos bárbaros
Auditório - Silvio Frank Alem
Dia 28/07 - Segunda-Feira
Antônio Manuel Hespanha - Universidade Nova de Lisboa
O que é que os que governam fazem quando governam. Entre Antigo Regime e liberalismo: dois ideais de governo mínimo.
Auditório Edgar Carone
Dia 29/07 - Terça-Feira
Ângela de Castro Gomes - UFF
Escrita epistolar, intelectuais e história: a correspondência entre Oliveira Lima e Gilberto Freire
Auditório Alice Canabrava
Dia 29/07 - Terça-Feira

,

Emilia VioUi da Costa - Universidade de Yale
O Historiador e a História
Auditório - Silvio Frank Alem
Dia 29/07 - Terça-Feira
Izabel Andrade Marson - UNICAMP
História, acontecimento e narrativa em Um Estadista do Império
Auditório Edgar Carone
Dia 30107 - Quarta-Feira
Rosa Maria Godoy Silveira - UFPB
História e ensino: acontecimento e narrativa, acontecimentos e narrativas
Auditório Alice Canabrava
Dia 30107 - Quarta-Feira
James N. Gree., - California State University/President BRASA
Apesar de vocês: a oposição à ditadura militar nos Estados Unidos, 1964-85
Auditório - Silvio Frank Alem
Dia 30107 - Quarta-Feira
François Dosse
Auditório - Silvio Frank Alem
Dia 31/07 - Quinta-Feira
Maria de Lourdes Mônaco Janotti - USP
Conferência de Encerramento: História, acontecimento e narrativa: Confrontações teóricas.
Auditório - Silvio Frank Alem
Dia 01/08 - Sexta-Feira

Caderno de Programação e Resumos do XXII Simpósio Nacional de História
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MINI-CURSOS
01. Narrativas: histórias de vida e linguagens na constituição da memória e da história
Nancy Alessio Magalhães e Andréa Ferreira Delgado - UnB/UFG
CCHLA-401
02. Uma iniciação tópica à teoria da história
Jurandir Malerba e Astor Antônio Diehl- UFPB/UPF
CCHLA-403
03. História e Narrativa
Durval Muniz de Albuquerque Junior - UFCG
CCHLA-405
04. 1a Estação: o trabalho com os documentos, com o tempo, com a narrativa e outros tópicos
Osmar Luiz da Silva Filho - UFCG
AUD.CCSA
05. Análise sêmio-discursiva da narrativa
Júlio Paulo Tavares Zabatiero- FTSA
CCHLA-407
06. Novas abordagens da História: movimento HIP-HOP no Brasil
Pedro Geraldo Tosi e Benjamin Xavier de Paula - UNESP
CCHLA-402
07. História oral, narrativa e lugares sociais da memória
Charles d'Almeida Santana - UNEB/UEFS/UCSAL
CCHLA-404
08. Iniciação à História Oral
Carlos Frederico Corrêa da Costa - CPAQ/UFMS
AUD. C. AULAS
09. Interfaces entre história e literatura: as narrativas e a imaginação
Álvaro de Araújo Antunes e Rodrigo Andrade Vivas - PUC-MG/UNICAMP
CCHLA-406

10. Veredas da imagem: cinema, narrativa e história
Francisco Alcides e Santiago Júnior- UFPI
CCHLNDECOM-110
11. O uso das imagens na construção da narrativa histórica
Celeste Zenha - UFRJ
AUD. CE-211

12. História e narrativa fílmica
José Walter Nunes e Marta Litwinczik Sinoti e Roberta Kumasaka Matsumoto - NECOIM/CEAM/UnB
CCHLNDECOM-104
13. História, acontecimento e narrativa: a representação do Holocausto no cinema e na televisão (1979-1996)
Eduardo Victorio Morettin - USP
CCHLNDECOM - 105
14. A retórica da imagem e a encenação do acontecimento
Sérgio Alves de Souza e Marcos Silva - Rede Pública de São Paulo/USP
CCHLNDECOM-106
15. Cinema, narrativa e história
Antonio Cícero Cassiano Sousa - UFF
CCHLNDECOM-108

Caderno de Programação e Resumos do XXII Simpósio Nacional de História
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16. Da ciência do século XIX à tecnociência do final do século XX
Ivan da Costa Marques - UFRJ
CCHLAlAUD. MUS.
17. Dobras e redobras: uma discussão sobre o barroco
Carla Mary S. Oliveira -IESP-PB
CCHLA- DECOM -111
18. Cidade e imagem
Sandra Jatahy Pesavento, Maria Stella Bresciani, Eduardo França Paiva, Maria Angélica Zubarán e Mônica Pimenta
Velloso - UFRGS/UNICAMP/UFMG/ULBRAlFundação Casa Ruy Barbosa
AUD. CCHLA411
19. As cidades na fotografia e na literatura: representações da modernidade urbana
Gervácio Batista Aranha e Severino Cabral Filho - UFCG
AUD. SINTESP
20. Cidade e narrativas em fontes judiciais: séculos XIX e XX
Fábio Gutemberg R. B. de Sousa e Antônio Clarindo Barbosa de Sousa - UFCG
CCHLA CAF -1 01
21. Outras verdades: tradições historiográficas no mundo greco-romano
Manuel Rolph de Viveiros Cabeceiras - UFF
AUD. CCHLA412
22. Acontecimento e narrativa: os judeus nas crônicas e no imaginário do mundo antigo e medieval
Sérgio Alberto Feldman - Universidade Tuiuti do Paraná
CCHLA SALA DE VíDEO 11
23. Apropriações da Antigüidade no Renascimento: a Reinvenção dos Valores Políticos
Cláudia Beltrão e Sônia Rebel de Araújo - UNIRIO/UFF
DECOM - TEATRO LAMPIÃO
24. A Inquisição em Minas Gerais
Neusa Fernandes '
CCHLA DECOM - 200
25. O Santo Ofício da Inquisição: história e narrativa
Carlos André Cavalcanti, Sônia Siqueira e Ângelo Assis - UFPB/UERJ
CCHLA408
26. História da educação: infância, civilidade e escola moderna
Carlota Boto - FE/USP
CE- 301
27. História, narrativa e ensino temático de história - história do Oriente: o "outro" cada vez mais próximo
Joana Neves - UFPB
AUDITORIO SILVIO FRANKALEM -Centro de Vivências
28. A utilização de diferentes linguagens no ensino de história
Paulo Eduardo Dias de Mello, José Cássio Másculo, Fábio Bezerra de Brito e Júlio - USP
CE- 303
29. Ensino de história e cinema: o papel da narrativa histórica fílmica no ensino de história
Roberto Jorge Chaves Araújo - UEPB/UFPE
CCHLAlDECOM - 109
30. O ensino de história através da música, do cinema e do jornal: uma prática possível
Luciana Calissi, Francisca de Assis Oliveira e Cristina Reis Figueira - UFPB/PUC-SP
CCHLAlDECOM - 103
31. A pintura como documento para ensino e pesquisa em História: o Iluminismo, a Revolução Francesa e o
Período Napoleônico pelo olhar de Jacques Louis Davi
Cláudio Aguiar Almeida - Centro Universitário FIEO
CCHLAlDECOM-107

10 __________________________~C=ad=e~m~o~d=e~P~r~og~r~a~m=a~ça~-o~e~R~e~s=u~m=o~s~do~XX~/~/S~/~m~p~ó~s/~o~N~a~c/~o~na~/~d~e~H~~~~~~_~
32. História, narrativas e literatura: uma proposta de trabalho para os ensino Fundamental e Médio
Sérgio Aboud - UFF
CE- 305
33. As narrativas dos livros didáticos de história e a construção de identidades
Eronides Câmara Donato - UFCG
CE- 302
34. Técnicas e sugestões para o ensino de história
Maria Augusta de Castilho - Universidade Católica Dom Bosco - Campo Grande
CEAUD.PÓS-EDUCAÇAo
35. A presença da maçonaria na História do Brasil (1800-1930): como estudar, como ensinar
Eliane Lúcia Colussi - Univ. Passo Fundo - RS
C.AULAS/CAF -103
36. A cartografia como sistemas de aquisição de informações históricas
Zenon Sabino de Oliveira - UFCG
CCHLAlDECOM -112
37. Curandeirismo e medicina no Brasil: acontecimentos e narrativas
Antônio Carlos Duarte de Carvalho - USP-RP
C.AULAS/CAF -105
38. História da Amazônia Brasileira no período colonial: 1618-1822
João Renôr Ferreira de Carvalho - UFPI
C. AULAS/CAF -107
39. Narrativas das rebeliões: revoltas, contestações políticas e inconfidências no Brasil colonial
Luciano Raposo de Almeida Figueiredo - UFF
AUD. REITORIA
40. Curso de Paleografia - Trajetórias da liberdade
Maria Teresa Gonçalves Pereira, Maria José Ferro Sousa e José Geraldo Begname - Núcleo de História EconOmica e
Demográfica/DHEIS/UFOP
CCHLAlDECOM - 202
41. Povos indígenas no Nordeste: entre acontecimentos e narrativas
Edson Hely Silva - UFPE
CCHLA- Laboratório Fisiologia
43. História, narrativa e acontecimento: mitos e mitologia políticas no Brasil moderno
Rosilene Dias Montenegro e José Benjamin Montenegro - UFCG
CCHLAlDECOM-210
44. Guerra Civil e Reconstrução nos Estados Unidos. O Debate Historiográfico
Vitor Izecksohn
CCHLA DECOM - 212
45. Biografia, narrativa e cânone literário na Amazonas
Aldrin Figueiredo - UFPA
C.AULAS/CAF -109

REUNIÃO DA DIREÇÃO NACIONAL COM OS REPRESENTANTES
DOS NÚCLEOS DA ANPUH
LOCAL: NDHIR
QUARTA-FEIRA, DIA 30 DE JULHO DE 2003, DAS 10:00 As 12:00 h:

ASSEMBLÉIA GERAL DA ANPUH
LOCAL: AUDITÓRIO SILVIO FRANKALEM - CENTRO DE VIV~NCIA- UFPB
QUINTA-FEIRA, DIA31/07 - HORÁRIO: 15:00 h

Caderno de Programação e Resumos do XXII Simpósio Nacional de História

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DOS GRUPOS DE TRABALHOS - GT'S
Dia: 30/07 - Quarta-Feira
Horário: 10:00- 12:00 h.

1. GT de História Antiga - CCHLA Sala de Vídeo II
2. GT Fronteiras Americanas - CCHLA 401
3. GT Mundos do Trabalho - CCHLA 403
4. GT História Cultural- CCHLA 405
5. GT Multiculturalismo: História, educação e populações de origem africana - CCHLA 402
6. GT de História Quantitativa e Serial - CCHLA 404
7. GT História dos Partidos e Movimentos de Esquerda - CCHLA 406
8. GT História da Ciência - CCHLA 407
9. GT de Ensino de História e Educação - CE 301
10. GT de Editores de Revistas Científicas - CE 303
11. GT de História Política - CCH LA 408
12. GT Modos de Governar: Política e Negócios do Império Português ao Império do Brasil- CE 305
13. GT História e Informática - CE 302
14. GT de História Medieval - Laboratório de Fisiologia - CCHLA
15. GT de História de Saúde e das Doenças - CE 304
16. GT Processos de Construção da Verdade e Administração de Conflitos em uma perspectiva comparada - CE 306
17. GT de História Agrária - CE
18. GT História e Mídia - CCHLA/Auditório 411
19. GT História da Educação Física e dos Esportes - CE/Auditório 211
20. GT Mult(culturalísmo - CCHLAlAuditório 412
21. GT de Acervos - CCSAlAuditório 212
22. GT de Micro-História - Auditório da Central de Aulas

ATIVIDADE COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DA ANPUH/PB
ENCONTROS COM EMíLIA VIOTTI DA COSTA
LOCAL: AUDITÓRIO SILVIO FRANKALEM
QUARTA-FEIRA, DIA 30 DE JULHO DE 2003
HORÁRIO: 14:00 HORAS
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Área Temática: Teoria, historiografia e metodologia
Tema e no. Do Simpós10 Temático: O conceito como fato histórico - 1

Sala: Auditório 412 CCHLA

Coordenação: Francisco José Calazans Falcon
Horário

Segunda (28)

Terça (29)

Quarta (30)

As novas estratégias
interpretativas: a história entre o
moderno e o pós-moderno Francisco José Calazans
Falcon

1OOOh às 1200h

Representação política e Estado
Moderno - Bernardo Ferreíra

Sexta (01)

G)

A república e o subúrbio:
Modernos descobrimentos do
imaginação literária e modernismo
Brasil: Luis da Câmara Cascudo no Brasil - Heloisa Maria Murgel
Margarida de Sousa Neves
Starling

Memórias e biografias: Afonso
Arinos e a "moral da história" Berenice de Oliveira Cavalcante

Mário de Andrade: rascunho de
A função social da história - Luiz
biografia - Eduardo Jardim de
Costa Lima
Moraes

Quinta (31)

REUNIÃO GT I PAINÉIS
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Memória e subjetividade na obra
O autoritarismo moderno:
etnográfica de Luis da Cãmara
Francisco Campos e Azevedo
Cascudo - José Reginaldo
Amaral - Marcelo Gantus Jasmin
Gonçalves
História dos Conceitos de
Progresso e de Civilização no Rio
de Janeiro entre 1868 e 1906 André Nunes de Azevedo

Entre a biografia e a História o
caso de Alceu Amoroso Uma Marcelo Tímotheo da Costa

~

Entre razão e desrazão: a loucura
como crítica social na literatura de
Uma Barreto - Ana Carolina
Verani
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ALMOÇO

O

Narrativa biográfica e escrita da
Desenvolvimento como ideologia - história: Octávio Tarquínio de
Flávio Diníz Ribeiro
Sousa e seu tempo - Márcia de
Almeida Gonçalves

O Conceito do Morar Moderno na
arquitetura brasileira - João
Masao Kamita

Capistrano de Abreu: impressões
As fontes inquisitórias e a história
e viagens - Marcus Alexandre
da língua - Rita Marquilhas
Motta

O Conceito de Moderno em Lucio
Costa - Otávio Leonídio Ribeiro

Razão e Retórica em Erasmo de
Rotlerdam - Fabrina Magalhães
Pinto

"Através do Espelho": a
experiéncia da Europa em Minha
Formação de Joaquim Nabuco Ricardo Benzaquen de Araújo

Indivíduo e cultura na arte
brasileira: Sega 11, Goeldi e Iberê
Camargo - Vera Beatriz Cordeiro
Siqueira

1400h ás 1800h

O indivíduo em Michel de
Montaigne - Sérgío de Araújo

O Pensamento musical de Antonio O ensino do design e a
construção do moderno no Brasil Carlos Gomes - Renato
Ana Luiza Nobre
Petrocchi

As Nações Imaginadas da
Argentina e do Brasil nos Textos
de Sarmiento e do Visconde de
Uruguai - Maria Elisa Noronha
de Sá Mader

PAINÉS I ASSEMBLÉIA GERAL
DAANPUH
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A Revista Weco e sua
contribuição para a idéia de uma
música popular brasileira no final
dos anos de 1920 e início dos
anos de 1930 - Nívea Andrade
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Biografia e História: o fato e a
interpretação do fato - Antonio
Edmilson Martins Rodrigues

A Experiência do Tempo:
modernidade e historicização no
Império do Brasil - Valdei Lopes
de Araújo

Escritos de artistas anos 1960 e
1970, Brasil- Cecília Cotrim de
Mello
O racionalismo arquitetônico no
Brasil - Roberto Conduru
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As tradições científicas do Brasil
no Século XIX nas páginas da
Revista Brasileira - Moema de
Rezende Vergara
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Coleção Primeiros Passos: uma
ação político-cultural da editora
Brasiliense (1979-1985) - Andrea
Lemos Xavier
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Área temática: Teoria, Historiografia e Metodologia
Tema e ND do Simpósio Temático: Narrativa, tempo e estrutura - 2
Coordenação: Michel Zaidan

Sala: CCHLA 401

Horário

Quarta (30)

:3

111
'<l
111.

O

Segunda (28)

Terça (29)

Quinta (31)

Traficantes Baianos: um estudo
sobre o comércio de escravos na
praça de Salvador (1683-1815)Alexandre Vieira Ribeiro
Conferência de Abertura: Ensaios
Serra dos Perigosos: práticas
de Teoria da Histófla (linguagem,
1OOOh ás 1200h
politicas e imaginário camponês
tempo e narrativa histórica) no Sertão de Alagoas (década de
Michel Zaidan
60) - Amaro Hélio da Silva

ID
~

Sexta (01)

17 de Julho A revolta popular que Narrativa e a história do presente:
derrubou Suruagy - Luis Gomes a experiência dos caras pintadas Marcus Swell Brandão Menezes
da Rocha

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Edgar Bastos: entre o silêncio e o
Elementos históricos na narrativa
visível. A trajetória de um artista
da obra A Invasão de Dias Gomes
alagoano - Norman Monteiro da
- Paulete Barbosa da Silva
Silva Jr.
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Os estudos com inventários postmortem: da ficha colorida ao
banco de dados - Maria Lucilia V.
Araújo

Pesca e pescadores na cidade de
Pilar - Elizaneide de B. Costa
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ALMOÇO

Tempo e narração nas microhistórias - Arrisete C. L. Costa

O método hlstoflogratico de
1400h às 1800h Fernand Braudel - Rosângela de
Lima Vieira

Quadflnhos em História - Marlus
Rogério Santos

A narrativa nos documentos
Judiciais alagoanos: o caso de
João Preto - Daython Alexandre
da Silva

Tempo, saber e instituições: uma
lógica não-ocidental nos terreiros
de Xangô e nos maracatus-nação
Ivaldo Marciano de França Lima

Tempo de Casar: Uma
Contribuição aos Padrões de
Sociabilidade Escrava no Rio de
Janeiro (c.1800 - c 1850) Janaina Christina Perrayon
Lopes

uso~i

Cinema e Histófla: o
Imagens como manlpulador das
massas - Marcus Roberto
Santos

O turismo na perspectiva do olhar
do hlstoflador - Hamilton Afonso
de Oliveira
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A história como Acta e
Monumenta a construção de uma
PAINÉS I ASSEMBLÉIA GERAL
memória histórica na Companhia
DAANPUH
de Jesus (1563-1670) - Silvia
Patuzzi
Armadilhas
açucareiras
Moura Filho

-

nas
estatísticas
Heitor Pinto de

Reunião de avaliação
Seminário
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Área Temática: Teoria, Historiografia e Metodologia
Tema e N° do Simpósio Temático: Cultura histórica e narrativa - 3
Coordenação: Estevão de Rezende Martins
Horário

Segunda

~28)

HistOriografia contemporânea
uma tipologia de gêneros Estevão de R. Martins

Sala: CCHLA 403

Terça (29)

Quarta (30)

Quinta (31)

Afonso Arinos e o conceito de
"civilização brasileira" (Anos 30) José Carlos Reis

10:00h às 12:00h

Sexta (01)

O processo de modernização das
Cultura e magia da Feira do Guará
Vaquejadas na Ótica do Vaqueiro
- Carmen Silvia Batista
Tradicional- Neyandra Costa
Tradição e Culturas Populares:
simbologias do cotidiano de
trabalhadores rurais no Cariri
cearense - Lucia Helena Brito

REUNIÃO GT I PAINÉIS

A ousadia do conhecimento
histórico - Frederico Hecker

Presente e passado em
A nova história política - Lúcio
comemorações de aniversários de
Flávio Vasconcelos
municípios - Adriano L. da Silva

Cultura historiografia e narrativa - História e sátira em "A Pedra do
Astor Díehl
Reino" - Chiristiane Szesz

A Narrativa de recordações de "O
escrivão Isaias Caminha" - José
Benjamim Montenegro
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Tempo e Discurso. A
Droysen e a abordagem
compreensão do acontecimento
História da História ou
sistemática da fundamentação do
Historiografia como História Social temporal na hermenêutica de
conhecimento histórico - Luiz
- Raimundo Barroso Cordeiro Jr Hans-Georg Gadamer - André
Sergio Duarte
Gustavo Araújo
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Novos regimes de historicidade: o
José Joffily: parlamentar e
Notas sobre a conceoção de
presente, a memória e o
historiador combatente - Martha
história em Marx - Pedro Leão da
acontecimento - Helenice R. da
Costa Neto
Falcão Santana
Silva
1400h ás 1800h

Mesa Redonda - Cultura histórica
e sentido narrativo (a teoria
contemporânea da História).
Coordenação: Estevão de
PAINÉS I ASSEMBLÉIA GERAL
Rezende Martins. Participantes:
DAANPUH
José Carlos Reis, Luiz Sérgio
Duarte da Silva, Astor A. Diehl,
Carlos Oiti Bebert Jr., Renato
Lopes Leite, Helenice Rodrigues

História como "Bildung" Teoria e A historiografia da independência:
Sodré e o Modo de Produção
Cultura em Joern Ruesen - Pedro história da história do 07 de
Feudal - Ivan Ducatti
setembro - Renato L. Leite
Caldas
Testando uma teoria da história: a
concepção de matriz disciplinar da
Texto, contexto e "dialogismo" na
ciência histórica de Jõrn Rüsen à
obra de Dominick LaCapra prova da historiografia de Sergio
Carlos Oiti
Buarque de Holanda - Arthur
Assis
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Área temática Teoria, historiografia e metodologia
Tema e N° do Simpósio Tematico Historiografia e Escrita da Historia - 4
Coordenação Manoel Salgado e Durval Muniz

Sala CCHLA 405

Horário

Quarta (30)

&>

g.

3
O

Segunda (28)
Terça (29)
Capistrano de Abreu e a história intima como
A historiografia e a escrita da história do
afirmação da nacionalidade brasileira Ceará no final do século XIX - Almir ~eal
Daniel Pereira

Quinta (31)

g.

Sexta (01)

1:1

I
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A Apoteose dos sentidos na obra histórica de Historiografia e projeto pOlitico - Paulo
Gilberto Freyre - Francisco J. Alves
Santos Silva

III

'(')

1lI,

O

1O.OOh ás 12.00h

Aspectos do estudo etnográfico de
Visões monárquicas do Bandeirantes
Gonçalves Dias em Brasil e Oceania - Kaori Machado d'Oliveira X Vanhagem - Danilo
Zioni Ferreti
Kodama
Os trabalhos do IHGB a busca por um
discurso com efeito de verdade no Brasil
Império - Neuma Brilhante

Discurso do civilizado ou imperialismo
acadêmico? Os lugares instltu idos para o
"outro" oriental na cultura contemporânea Silêde Leila Oliveira Cavalcanti

Tradição e cultura histórica oitocentista Manoel Salgado

História e Antropologia na construção de
narrativas da modernização - Amara S.
Rocha

REUNIÃO GT 1 PAINÉIS

Debates

(1)

Debates
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g.

g

ALMOÇO

C/)

A Invenção da Cultura Popular uma história
da relação entre eruditos, intelectuais e as
matérias e formas de expressão populares
na Península Ibérica e no Brasil - Durval
Muniz

Teoria da história e hermenêutica: acerca do
História e história natural: a escrita da época
estatuto do texto historiogrâfico - Fernando
moderna - Claudia B. Heyneman
Nicolazzi

Ginzburg e o paradigma Indiciário - Nelci
Tinem/Lucia Borges

A História não iria atê ali teoria da
historiografia e literatura em Os Sertões Raimundo N. Pereira

Entre Gramsci e Tocqueville a histografia
francesa do século XIX e o conceito de
Revolução Passiva - Jaldes Reis Menezes

Mapeando o vazio: as percepções do espaço
O micróbio literarlo: a questão do estilo na
nacional nils Cartas Gerais - Renato Amado
obra de Varnhagen - Temistocles Cezar
Peixoto

1400h às 18'OOh Uma contribuição à história da história no Rio
O discurso peronlsta: da historiografia ao
Grande do Sul - da década de 1940 a de
cinema - Cristina I. Abreu
1980 - Mara Cristina Matos '

~.

Representação histórica retórica da
alteridade, domesticação da existência Felipe Charbel Teixeira

o.
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õ'
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Narrativa e tempo histórico em Philippe Ariés
Marcos Veneu

Conceito e contexto' 8 semântica histórica
como um campo de investigação das idéias
políticas - Silvia Carla Pereira

I

PAINÉS 1 ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH
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Debates

Decompondo um monumento: narrativa
Intrepida ab origine (O Instituto Histórico e
Geografico Paraibano e a construção da
Historiografias do cinema silencioso brasileiro histórica e luta política na construção da
memória do Duque de Caxias - Adriana
história local - 1905/1930) - Margarida Dias - Hilda Machado
Oliveira
Barreto de Souza

L-

___

Comemoração, memória e história do IV
Centenario do Estado da Paraiba - Luciano
Candeia

Crônica, memória e história: os discursos
sobre o cinema - Meize Regina Lucas

Os indios e a conquista do "Sertão" na
historiografia paraibana - Paulo Henrique
Marques

Literatura erudita e literatura popular:
ide~lização e dominação - Sandra Maria
Costa

Uma analise dos conceitos de língua na
historiografia brasileira - Alexandre M.
Almeida
O Museu do Império Brasileiro - Claudia
Montalvão
Cultuando a sCludade ... Sobre antiquariado e
escrita da história no Museu Histórico
Nacional - Aline Montenegro

.....
01

......

Área temática: Teoria, historiografia e metodologia
Tema e N· do Simpósio Temático: História Ciência e Sociedade - 6
Coordenação: Luiz Ca~os Soares

Sala: CCHLA 407

Horário

Quarta (30)

10:00h às
12:00h

O)

Segunda (28)

Terça (29)

As viagens do tempo: um projeto cientifico
para o Brasil Imperial - Christina Helena da
Motta Ba rboza

A ciência na política entre o Brasil e à Bolívia:
fisicos e diplomatas conciliando interesses Ana Maria Ribeiro de Andrade

As exibições de pàleontologia no Museo de
La Plata - Sandra Elena Murriello / Maria
Margaret Lopes

A memória do Congresso de 1905 - Luiz
Felipe Vieira Ferrão

Políticas Internacionais de saúde no Brasil: o
SESP e modelo permanente de atendimento
à Saúde - André Luiz Vieira de Campos

João da Silva Feijó (1760-1824): diligências
filosóficas no Ceará - Clarete Paranhos da
Silva e Silvia F. M. Figueiróa

Medicina e saúde pública na primeira
república: o encontro de historiadores e
historiadores da ciência - Maria Amélia
M,Dantes

Ciências e Imprensa - Heloisa Maria Bertol
Domingues e Adriana Tavares do Amaral
Martins Keuller

A Campanha Global de Erradicação da
Malária no Brasil dos anos 50: Politicas
Internacionais. Ações Locais - Gilberto
Hochman

A Comissão Cientifica de Exploração (1856)
e as propostas das instruções de viagem da
sessão geológica de Guilherme Shuch De
Capanema - Rachei Pinheiro

O Patinho Feio como construção
sociotécnica - Marcia de O.liveira Cardoso

Inovação - tradição - globalização das
ciências modernas a descoberta do
mundo.Territoralização cientifica da
Amazônia (Séculos XVIII-XXI) - Ana Luisa
Janeira

Propostas globais no campo da ciência: a
experiência da Unesco no Brasil no imediato
pós-2 a Guerra Mundial- Marcos Chor Maio

Quinta (31)

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Sexta (01)
A história (ou histórias) das ciências
biomédicas no Brasil no século XIX - Maria
Rachei Fróes da Fonseca

O processo de reconhecimento federal do
ensino superior de agronomia na Bahia: um Historiografia sobre as ciências no Para novo papel social para o agrônomo baiano? - José Jerônimo de Alencar Alves
Graciela de Souza Oliver

ALMOÇO
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FNM: Fábrica NaCional de Motores (') de
quatro tempos - Eduardo Nazareth Paiva

Entre o básico e o aplicado: práticas e
tradições de pesquisa no Instituto Oswaldo
Aspectos da vacinação antivariólica em São
Cruz (1935-1960) - Simone Petraglia Kropf, Paulo - Luiz Antonio Teixeira / Marta de
Luiz Otávio Ferreira, Nara Azevedo e
Almeida
Wanda Hamilton

Conhecimento da Natureza e Colonização da
América: séculos XVI e XVII - Heloisa
Meireles Gesteira

Construindo provas e contra-provas: em
busca de uma natureza mais "verdadeira"
Marcia de Oliveira Teixeira

Mulheres e ciências naturais no Instituto
Oswaldo Cruz e no Museu NaCional (19391968) - Bianca Antunes Cortes

A Ilustração Inglesa: uma nova perspectiva
historiográfica - Luiz Carlos Soares

A formação médica em São Paulo no inicio
do século XX - Marcia Regina Barros da
Silva
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Engenheiros. mulheres, matemáticos.

Ciência do Centro e da Periferia - Marcia J.
Bossy

1400h as
1800h

O exame médico-legal e o biodeterminismo
Interesses e disputas na profiSSionalização
em São Paulo (1920-1945) - Luis Antonio
da matemática na Bahia(1896-1968) - André
Coelho Feria
Luis Matledi Dias

Academia de Ciências do RIO de Janeiro
uma história possivel - Paulo Cesar dos
Reis

16:00h 'as 18:00h

16:00h 'as 18:00h

Livros iluministas no Brasil Colonial - Robert
Wegner

16:00h 'as 18:00h

16:00h 'as 18:00h

Engenharia Imperial O Instituto Politécnico
Brasileiro (1862-1880) - Pedro Eduardo
Mesquita de M. Marinho

"Na Sociedade do Conhecimento" - Como se
conhece a sociedade? - Regina Célia
Linhares Hostins

Annaes das SClencias das Artes e das Letras
- José Carlos de Oliveira / Antonio Lopes
PAINÉS I ASSEMBLÉIA GERAL DA ANPUH de Sousa

A sociedade de controle e as estruturas
desejantes - Carlos Alvarez Maia

O Olhar Critico de um Viajante Plebeu:
Antônio Muniz de Sousa e os Sertões
Perigosos no Brasil do Primeiro Reinado José Augusto Pádua

"A Miséria da Teoria" - O debate de History
Workshop - Ricardo Gaspar Müller I Maria
Célia Marcondes de Moraes
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As Coleções de Instrumentos Cientificos nas
Grandes Exposiçôes do século XIX - Alda
Heizer
-----

I/)

(')

O Império do Brasil na Exposição Universal
Conhecimento da natureza amazônica na 2a
de 1889 em Paris: contribuições para uma
Jacob Von Tschudi em Viagens através da
metade do século XIX: as viagens de Silva
América do Sul: uma ontologia "às avessas"
história da difusão de cc lheclmentos
Coutinho e Ferreira Penna - Kelerson
cientificos e tecnológicos - Cristina Araripe
da floresta tropical - Regina Horta Duarte
Semerene Costa
Ferreira

---- --------- ----------
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O

Ciências, tecnologias e política ontológica Ivan da Costa Marques

As expedições cientificas de Manguinhos 1911/1913 - Henrique Luiz Cukierman

::o

10
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:3

A Fundação Rockefeller e a introdução da
Medicina Nuclear no Brasil.A constituição do
Laboratório de Isótopos na Faculdade de
Medicina de São Paulo - Maria Gabriela S.
M. C. Marinho

Teodoro Sampaio e o livro O Rio São
Viagens exemplares' O Patriota (1813-1814)
Francisco e a Chapada Diamantina - José
Lorelai Kury
Carlos Barreto de Santana

O
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Área temática: Teoria, historiografia e metodologia
Tema e N° do Simpósio Temático: História Local - 7
Coordenação: Luis Reznik

Sala. CE 306

Horário

Segunda (28)

Terça (29)

História Local: história concebida/História
cosntruida - Vilma Barbosa, José
Evangelista Fagundes

Separatismo na Bahia: a idéia da criação doi'
estado de Santa Cruz - Maricélia Neves

Guarabira: em tempo de transição - Sandra
Morais

A construção do lugar entre práticas e
representações - Raimundo Nonato
Gomes dos Santos

A Comissão Fluminense de Folclore e a
constituição de identidades fiuminenses Rui Aniceto Fernandes

Revisitar a história local é desvelar o papel
da mulher na sociedade - Tânia Suely
Antonelli Marcelino Brabo

10 OOh ás
12.00h

~

g.
Quinta (31)

Quarta (30)

REUNIÃO GT / PAINÉIS
Terra e Poder no Médio São FranclscoMaria do Socorro Ferraz Barbosa

O Cotidiano dos Viajantes nos Caminhos
Fluviais de Mato Grosso-1870-1930 - Edil
Pedroso da Silva

Cotidiano no interior das prisões: relações
de poder e formação do "estado paralelo"
Uberlândia - 1990-2001 - Cinara de Melo

Sexta (01)
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Si ntese e relatório das
discussões Criação do GT
História Local
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As vivéncias e experiências dos negros no
Ceará do séc. XIX: a arte de resistir - José
Hilário Ferreira Sobrinho

g.
~
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ALMOÇO

O Intelectual e a cidade - Luis Reznik

Ilhéus. Porto Seguro e Espirito Santo:
estruturas agrárias numa perspectiva
comparada, séculos XVI-XVIII - Ângelo
Carrara

As feitorias de madeira e acupação
Memória local História de vida no mUnlciplo
territorial da antiga Capitania de Ihéus de São Gonçalo - Alix P. S. de Oliveira
Marcelo Dias

cn

~.

Economia e sociedade maranhense (16121755) elementos para uma reinterpretação
Carlos Ximendes

o·
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A Paraíba após a expulsão holandesa a
desestruturação econômica e social (16541700) - Marcia Janaina da Silva

:J

~

g.

Coleção histórias de Goiás - uma discursão
As tensões sociais no processo de
sobre a transferênCia da capital da cidade Memória sobre a Comarca de São Jorge de
mercantllização de São Paulo colonial
de GOiás para Goiania - Cristina Helou
Ilhéus - Lucelinda Correa
1721 a 1735 - Eujácio Silveira
Gomide

1400h ás
18.00h

A Comarca dos Ilhéus segundci o
"Vivendo de teimoso" driblando a
desenbargador das Matas. estudando os
vulnerabilidade SOCIal na favela da Rocinha conhecimentos e as interações do
personagem Baltil'JZar da Silva Lisboa (1940-1980) - Silvio Carvalho Filho
Francisco Zorzo
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A Colônia do Sacramento: administração e
poder na fronteira platina - século XVIII Fabrício Prado

Região e poder a formação da ReGião
Carbonifera de Santa Catarina (1880 .
1930) - Dorval do Nascímento

Permanências pré-capitalistas no sistema
agrario da Capitania de São Jorge dos
Ilhéus (1800-18GO) - Djaneide Argolo

Criação da Capitania de GOiás no universo
colonial: o governo do Conde dos
Arcos, 1748-1755 - Simone Schmaltz

Fortaleza. minha cidade, minha histón8 Marfalda Galvão e Alberto Maia

Bispado de Ilhéus criação e contexto Iveneide Silva

"Em defesa da nossa Pátria, das nossas
famílias e propriedades" O movimento de
1817 na Paraíba - Serioja Maríano

PAINÉS / ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

Tempo Livre

A estrutura fundiária em Ilhéus e do Espírito
Santo na segunda metade do século XIX Balanço bibliografico e prospecção de
fontes cartoríais - Ana Lucia Côgo

r-Ocupação de mão de obra na Bahia na
segunda metade do século XIX - Henrique
Jorge Buckingham Lyra
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Área Temática: História e Linguagens
Tema e N° do Simpósio Temático Historia, memória e oralidade - 9
Coordenação Francisco Alcides do Nascimento

CU 11..\ 4112

Horário

Quarta (30)

1000h às 1200h

Quinta (31)

Sexta (01)

Perdas e danos: cultura
popular, repressão de
diversidade e expropriação
cultural - Marcos Ayala

Um contador de histórias por
ele mesmo - Maria Claurênia
Abreu de Andrade Silveira

Atravessando Sertões:
memória e velhos camponeses
do baixo Jaguaribe - Ceará Josê Olivenor Sousa Chaves

Capoeira Angola - identidades
e memórias cantadas - Ana
Paula Resende Macedo

A oralidade na obra de José
Calazans "O ciclo folclórico do Migrantes Aprendizes do
Bom Jesus Conselheiro" Trabalho Urbano - Charles d'
Jairo Carvalho do
Almeida Santana
Nascimento

Segunda (28)

Terça (29)

Memória, oralidade e
resistência experiências de
comunidades remanescentes
de qUilombos no rio Trombetas
- Adauto Neto Fonseca
Memórias de luta: Liderança
feminina politlca numa
comunidade de agricultores Henrique L.P. Sampaio

REUNIÃO GT / PAINÉS
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O ABC de um poeta popular
História de vida de um poeta
popular José Costa Leite Beliza Áurea de Arruda
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ALMOÇO
OS poetas popolares de cordel
e seu público na trajetória da
poesia do Nordeste ao Rio de
Janeiro (1960-1990) - Júlia
Constança Pereira

História do rádio no Piaui Francisco Alcides do
Nascimento

tQ

à1
:3
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O contador de histórias:
oralidade, performance e
ideniidade - Maria de Lourdes
Patrini
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1400h às 18:00h

Punk e Anarcopunk: diferenças
Práticas pedagógicas e
e similaridades, com base no Bruxas e Contos de Fadas:
autoritarismo militar - Oswaldo discurso dos fanzines (1985 a mito e representações - Eliana
2000) - Francisco Cláudio da Alda Freitas Calado
Mariotto Cerezer
Costa Araujo
As linguagens do texto
Glauber Rocha e a questão do
histórico, a produção da
mal em "O dragão da maldade
diferença e a política de
contra o santo guerreiro" Identidades - Eronildes
Sander Cruz Castelo
Câmara Donato
Efervescência cultural no
Ceará (1962-1973) - Wagner
José Silva de Castro
-
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•
"A sombra do meu governo":
política e capangagem em
Salvador/Ba (1916- 1920) Jonivaldo Pires de Oliveira
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Área temática
História e Linguagens
Tema e Na do Simpósio Temático: História - Cultura - Linguagens - 10
Coordenação: Rosangela Patriota - Arnaldo Daraya Contier - Maria Bernardete Ramos

Sala: CCHLA 408

Horário

Quarta (30)

Segunda (28)

Terça (29)

g.

:-..
Quinta (31)

Sexta (01)

Rediscutíndo o Brasil de 1968: cena e
recepção de Galileu Galilei (Bertold
Brecht) pelo Oficina - Nádia C. Ribetro

Mercado e Cultura: o cinema brasileiro História e Artes Plásticas - possibilidades e
da década de 1970 - Alcides F. Ramos perspectivas - Luciene Lehmkuhl

Criação Literária e Militância Politica:
Quarup (1967) de Antônio CalladoCláudia H. da Cruz

Da página ao palco: o teatro operário no Narrativa e teatro: Artur Azevedo através
da história - Alberto Tibaji
ABC - Kátia R. Paranhos

Geraldo Vandré. um breve olhar Os excluídos sociais e a música brasileira Francisca de A. Oliveira
(1962-2001) . Arnaldo Daraya Contier

REUNIÃO GT I PAINÉS

::í
O

Perspectivas contemporâneas: a tônica A moda como linguagem: Um estudo da
composição indumentária hippie - Denise
do rap na construção histórica Edmilson S. Anastácio
O. Gonçalves

Memórias do Cárcere: representações de
um Brasil prisão - Tânia N. Davi

O Testamento de Jônatas deixado a
David: homessexualidade e estética·
Miguel R. de S. Netto

O Brasil representado por um imaginário a
partir das obras da Companhia de Dança
Grupo Corpo· Daniela Reis

Representações políticas e estéticas da
tortura no Brasil: uma análise do texto
teatral ''Torquemada'' (1971). de Augusto
Baal - Sandra A. Fiuza

Brasil - Versão brasileira de Oduvaldo
Vianna Filho (1962): perspectivas
estéticas e politicas do CPC da UNE·
Thaís L. Vieira

As múltiplas linguagens na teatralidade
CIrcense. Benjamim de Oliveira e o circoteatro no Brasil no final do século XIX e
inicio do XX· Ermínia Silva

ALMOÇO
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Modernidade e vanguarda no Brasil dos
anos 1930: Mário de Andrade e as artes
plásticas - M. de Fátima M. Couto
Texto. cena e recepção de O Rei da Vela
(Oswald de Andrade) a década de
sessenta revisitada sob um olhar

A Festa do Carro de Bois: uma tradição
reinventada - M. Clara T. Machado

~

(')

A Legião Urbana e a juventude
Documentos e história cultural. o caso do
brasileira da década de 1980 - Luciano
folclore e das orações - Márcia J. Espig
C. Alves

O no dos poetas: o Tietê como motivo
poético em São Paulo. 1900-1950 . Janes
Jorge
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A Identidade Fronteiriça Brasil-Uruguai nas
Poesias de Blsio e Simões· Carlos
Rangel

A influência da pop art em Almodóvar André Luiz Xavier

Corpos recompostos na morfologia
Os Desarmados: Sambas e Bambas no
Benjamin: olhares sobre o urbano - Marcos
artisllca para regenerar a nação. Politlca e
"Estado Novo" - Adalberto Paranhos
A. Menezes
•
Estética - M. Bernardete Ramos

õ'
õ'

Os embates entre o estrageiro e o nacional
na dramaturgia de João do Rio Aguinaldo R. Gomes

Os indios DO-RE-MI. presença utópica em O popular e o massivo na linguagem
radiofônica - Newton Dângelo
Mário de Andrade· Helena I. Mueller

Memorial ao Miramar Uma linguagem
metafórica do passado em Florianópolis •
Marilange Nonnenmacher

O Jardim paradisiaco. Metáforas da nação
tropical· Elza G. Avancini

A Violência no Rio de Janeiro. na
década de 1970, em "Feliz Ano Novo"
(1975) de Rúbem Fonseca· Alexandre
Pacheco

Música e músicos caipiras no espaço
urbano· Geni R. Duarte

antropofágico - Kátia E. Barbosa
O olhar modernista frenta à modernidade
nas selvas amazônicas da Belle époque .
Luiz F.R. Bitton T. da Rocha

O Teatro Brasileiro na década de 1970'
apropriações históricas e interpretações
historiográficas . Rosangela Patriota

PAINÉS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

A festa de São Gonçalo na viagem em
cartas de La Barbinais - Beatriz Santos

Cultura de massas e a integração
Teatro, História e Política nas "Scenas
Comicas" de Francisco Correa Vasques • nacional pelas ondas do Rádio - M. Inéz
M. B. Pinto
Silvia C. M. de Souza

Imagens e auto-imagem na canção de
Letras e Imagens: Cinema e Cultura
Joaquim da Silva Callado: entre o mito e
Lupicinio Rodrigues - Márcia R. de
Urbana no iniCIO do século XX - Veruschka
as histórias - M. Luisa de F. D. do Páteo
de S. Azevedo
Oliveira
O mundo urbano na obra de Lima Brreto:
O musicar das ordens: a trilha sanara
A Desconstrução do discurso
classes médias e pobres nos subúrbios do
cinematográfico: Cinema Novo, Estética e (in)disciplinar do Es\ ,do Novo em
Rio de Janeiro - Rita de C. Guimarães
Politica nos anos 60 - Wolney V. Malafaia Florianópolis - Marce:o R. Téo
Melo
Cinema e História - um olhar cultural sobre
os espaços de sociabilidades - Eliane A. S.
Rodrigues

Avaliação do Simpósio História - Cultura Linguagens (Todos os inscritos no
Simpósio)
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Área temática: História e linguagens
Tema e N° do Simpósio Temático Narrativas na história oral - 11
Coordenação:
Verena Alberti
Horário

1000h ás 12:00h

Sala: CCHLA 404

Segunda (28)

Terça (29)

Narrativas na história oral - Verena Alberti

A memória em movimento a experiência
videográfica do LABHOI/UFF - Ana Maria
Mauad

As narrativas da memória relatos de vida e
outros relatos - Fernando Sergio D. dos
Santos

Lembranças reveladas colêglos católicos e
imaginário escolar (1930-1950) - Roseli
Boschilia

A memória visual da cidade - Edição facQuestão de Método na Narrativa Oral - Carlos similar do "album de Bello Horizonte" Rogério Pereira de Arruda, Regina Helena
Frederico Correa da Costa
Alves da Silva e Vera Lúcia Casa Nova

Quinta (31)

Quarta (30)

REUNIÃO GT I PAINÉS

Tempo Livre

Sexta (01)

Tempo Livre

Memória & História múltiplas possibllidadesSilva na Vieira

:

ALMOÇO

Memclrias do Cativeiro: narrativas - Hebe
Maria Mattos

TrajetÓrias de vida. formação de lideranças
populares e estratégias culturais de inclusão lIana Strozenberg e Maria Paula Araujo

1400h ás 18:00h

()

DI

Narrativas de presos condenados um
vocabulário da prisão - Sei mo Haroldo de
Resende

~

Do "foro molestado" a alegria do trabalho Ana Cristina Marinho Lúcio

A passagem da Coluna Prestes pela Chapada
Diamantina:memórias de um confrontoGissele Viana Carvalho

O

Narrativas de infáncla de homens e mulheres
camponesas - Marilda Aparecida Menezes

Saúde, Gamboa e Santo Cristo narrativas
orais no cotidiano da cidade - Icléia Thiesen
Magalhães Costa e Marco Aurélio Santana

(Q
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A utilização das fontes orais em histÓrias
comunitárias - Rejane Silva Penna

'<"l

A Era do Rádio - Memória e HistÓria - Lia
Calabre de Azevedo

DI,

O
C1l

Marambaia Imaginário e história - Luciana de Reis do bOI - memória e comunidade: entre
festas e conflitos - Danilo A Patricio
Amorim Nóbrega

Aviadores em ação: narrativas sobre a
memória da aviação civil no Brasil - Alejandra
Saladino

Distintas narrativas, distintas diásporas? Uma
breve análise das várias narrativas sobre a
História oral e narrativa: a história contada
questão árabe Israelense - Jacqueline do
pelos pantaneiros - Eudes Fernando Leite
Couto Brites e Joana Bahia

Formação profissional em Serviço Social num
portrait de docentes em Sergipe (1950-70)Vera Núbia Santos

O espetáculo adquire novo ritmo e a história já
Relatos orais para uma história do presente é outra: as manifestações teatrais na
coletividade judaica do Rio Grande do Sul
João Ivo Puhl
(1930/50) - Ieda Gutfreind

A construção de uma memória da ciência no
Brasil - Tania Maria Fernandes

::o
C1l
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PAINÉS / ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH
Tempo Livre
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Falam os meninos. Narram as meninas.
Nos trilhos do tempo: memória ferroviária em
Vivendo um assentamento. Vivenciando o
Pedro Leopoldo (MG) - Rogério P. de Arruda
MST - Maria Célia Orlato Selem e Ruth
/ Andréa Casa Nova Maia
Ribeiro de Lima
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Área temática: História e Linguagens
Tema -e N° do Simpósio Temático: A literatura na leitura do Brasil --12
Coordenação: Áurea da Paz Pinheiro

Painéis de Teresina no iníciodo século XX - Áurea da Paz
Pinheiro

o

Sala: CCHLA 406

g.
~
10
Dl
:3

Gustavo Barroso: a tragédia
rtaneja - a criação do
personagem popular na ficção
regionalista - Raimunda

111
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o
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10:00h às 12:00h

Rachaduras solarescas e
epigonismos provincianos:
decadência, tradição e
renovação no Maranhão neoateniense (1890-1930)Manoel Martins

prática discursiva dos
literatos e as relações
miliares - Teresina 19001930 - Pedro Vilarinho

c:
:3
oC/)
REUNIÃO GT I PAINÉS

Tempo Livre

Tempo Livre
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"Correio da Roça" Ficção
IA Representação da história
literária e transformação social na trilogia da maldição - Nuno
no Brasil - Luciana Murari
G Pereira
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imagem da cena: História
sual do teatro brasileiro
mnr!",rnn - Tania Brandão

o ponto de fuga: tempo,
14:00h às 18:00h

fome,
la e poder em "Vidas Secas"
"São Bernardo" - Francisco
Mendes

- Flávio Weinstein

~

Iconografia do taba lho e da
cultura no Brasil urbano
holandês - Zoroastro Ramos
Cardoso
Espectros de "Marcovaldo:
limites e ambiguidades da
modernidade na sociedade
ribeirãopretana (1905-1920) Rodriao Ribeiro Paziani
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PAINÉS I ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH

Tempo Livre

mundo das Diversões na Er Ildentidade sertaneja na obra
Vargas - Ana Cristina da
de Saul Martins - Rejane
Meireles

Getúlio N da Cunha

I\)
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Área temática História e Linguagens
·Tema e N° do Simpósio Temático: Temático: Imagem e História - 14·
Coordenação: Cristina Meneguello e Sheila Schvarzman

Sala: Auditório Alice Canabrava

Horário

Quarta (30)

1000hás
1200h

Segunda (28)

Terça (29)

Esboços da nossa modernidade: a revista O
Cruzeiro e suas "reportagens bossa nova" - José
Estevam Gava

O Rio de Janeiro do fotógrafo Alberto de
Sampaio: as imagens do passado e a
história de uma cidade - Adriana Maria
Pinheiro Martins Pereira e Icléia T.
Martins

Elas modernas: um estudo das representações de
Lazer, cultura e a cidade no século XX .
modernidade nas fotos de mulheres da Revista
uma interpretação de imagens fotográficas
Illustração Pilotense - 1919-1924 - Francisca
de São Paulo - Vara Schreiber Dines
Ferreira Michelon
.

Quinta (31)

Sexta (01)

Imagem e História: A invenção do exemplo
no cinema educativo durante os anos 1930
e 1940 - Cristina Souza da Rosa

REUNIÃO GT I PAINÉS

As representações anticomunistas no
cinema Norte-Americano (1939-1959)Andréia J. Barbieri

Balanço Final - ST
14
I

I
I

Imagem e História: As fotografias escolares no
História visual da malária (1930 - 1960)estudo da escola primária curitibana (1903-1971) Maria Teresa Villela Bandeira de Mello
Marcus Levy Albino Bencostta

"A Ameaça Vermelha'" Cinema e
anticomunismo no Rio de Janeiro (19481953) - Alexandre Busko Valim
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3
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Foto·Pintura. no Nordeste Brasileiro - Titus Riedl

(1)

Samba em Brasilla. uma utopia
conservadora dos anos 50 - Mônica
Almeida Kornis

Cartografias da HistÓria da Fotografia no
Pará - Orlando Maneschy

~
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ALMOÇO
O desenho das primeiras vilas do temtório
alagoano· Melissa Mota Alcides e Simone
Rachei Lopes Romão

Da construção d'as rui nas fragmentos e
criação do passado histórico - Cristina
Meneguello

Esboços da nossa modernidade OctávIo
Gabus Mendes e o cinema - Sheila
Schvarzman

'O
lU,

O
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1400h ás
18.00h

Vila Velha de Itamaracá (PE) observando
O ornamento nos trópicos - a "estilização"
imagens, reconhecendo permanéncias - Roseline da natureza nas Artes Decorativas Vanessa Santos Oliveira
Solange F. de Lima

Vela Sampaio e Eliane Lage. relatos do
passado cinematográfico brasileiro - Ana
Carolina de M.D.Maciel

Representando a história em praça pública
Natureza e desenho - o gesto urbanlstlco no Brasil
os monumentos a Júlio de Castilhos, em
e a presença da mata tropical - Maria Angélica da
Porto Alegre, e a Benjamin Constant, no
Silva e Fernando Alves Honaiser
Rio de Janeiro - Elisabete Leal

A Nova Onda Baiana; cinema na Bahia
(1958-1962) - Maria do Socorro Silva
Carvalho

Telégrafo, imprensa e vida urbana· Laura
Antunes Maciel

A "Parahyba " na tela Anayde Beiriz e as
Imagens da "Mulher Macho" - Alõmia
Abrantes
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PAINÉS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

Balanço Final - ST
14

~

C/)

Baudelaire e Cézanne e as urgências do
Moderno - Fernanda Mendonça Pitta

"Carlota Joaquina'" uma critica ao
conhecimento histórico - Luiz Carlos
Villalta

As Indústrias Matarazzo no Interior do Estado de
São Paulo - Henrique Telles Vichnewski
Espaço da morte na cidade dos vivos - André Luiz
Rosa Ribeiro
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Área temática: História e linguagens
Tema e N° do Simpósio Temático: História e ret.órica da imagem - a visão do acontecimento - 17
Coordenação: Marcos Silva

CCHLA DECOM 106

Horário

Quinta (31)

Segunda (28)

Terça (29)

Quarta (30)

10:00h às 12:00h

a"li

~

Sexta (01)

Narrativas iconografias em
capas de folhetos religiosos do
Imagens de Fragmentos
Nordeste, inter-relações com
linguagens oral, escrita e
Urbanos - Célio José Losnak '
gestual - Gilmário Moreira
Brito

Oralidade e fotografia: tramas
A revista "Pif-paf' e a crítica da narrativas de mulheres
ditadura militar - Marcos Silva presentes na História - Nancy
Alessio Magalhães

Filme documentário: a busca
O imaginário humorístico
paulistano durante o Império - de uma contra-história - José
Brás Ciro Gallotta
Walter Nunes

i-

PAINÉS I ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH

"O amor é como a morte, que
não separa ninguém" Marinalva Vilar de Lima

As Cidades, a Fotografia e a
História - Severino Cabral
Filho
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HQ do Cangaço: inventário
preliminar de sua produção na
cultura brasileira
contemporànea - Antônio
Fernando de Araújo Sá

A Rebelião Contracultural:
Raul Seixas e o Movimento da Teresina, cultura e fotografia Sociedade Alternativa - Luiz Maria Mafalda Baldoíno
Alberto de Lima Boscato

~'.'::':'.

ALMOÇO

14:00h ás 18:00h

. <',i

Os carnavais dos paulistanos
Arariboia - Uma história e uma
entre 1938 e 1945: imagens e
alegoria da história - Valéria
representações - Zélia Lopes
Salgueiro
da Silva

Linguagem e Imagem:
figurações estéticas
neoclácicas e iluministas de
uma nação (Brasil, 1780-1820)
- José Carlos Barreiro

"O Diabo na terra onde até o
sol mente": - Wagner Cabral
da Costa

Bandeirantes no jornal "O
Estado de São Paulo" - Maria
Cristina M.S. de Santos

Paisagens do sertão: memória
e descrição etnográfica Márcia de Fátima Ferreira
Rodrigues

Painéis de ciclos históricos e
identidade paulista - Fábio
Lopes de Souza Santos
-

:l·~;,:.{f:";

Quantos tempos o tempo tem?
O olhar caleidoscópico d'A
Idade da Terra(Gláuber Rocha,
1980) sobre a história - Sérgio
Alves de Souza

Luz, Câmara Sertão: bravura e "Os Bandeirantes": quando a
pintura nega a historiografia fé na cinematografia de
Maraliz de Castro Vieira
Rosemberg Caryri - Iza
Christo
Luciene Mendes Regis
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A imagem na arte moderna
como fonte para a História Maria Lúcia Bastos Kern

A Fotomontagem na Arte
Russa Revolucionária (Klutsis,
Rodtchenko e EI Lissitzky) Jair Diniz Miguel

PAINÉS I ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH
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A representação do tapete de
Flora nas composições da
paisagem americana - Maria
de Fátima Costa
De como a arte revela o
artista: os cadernos de viagem
do Barão do Courcy - Pablo
Diener
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Área temática: História, Memória e Patrimônio
Tema e N° do Simpósio Temático: Limites e Possibilidades: história, memória e patrimônio cultural - 18
Coordenação:
Janete Ruiz de Macedo

Sala: Multimeios - Sala 1 - 1° andar Biblioteca Central

Horário

Quinta (31)

Segunda (28)

Terça (29)

Quarta (30)

Entre o antigo e o moderno a
constituição da idéia de
conservação urbana no Brasil
a partir da experiência do
grupo pioneiro modernista no
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - Marcelo de Brito
Albuquerque Pontes Freitas

1O:OOh às 12:00h

Cidadania, Patrimônio e
Turismo a Preservação do
Patrimônio Histórico de
Campina Grande - Josemir
Camilo de Melo

Sexta (01)

Os Trabalhadores da Maniçoba
Religiosidade e Cura no
no Sudeste do Piaui: História e
Recôncavo Sul da Bahia Memória - Ana Stela de
Edinélia Maria Oliveira Souza
Negreiros Oliveira
REUNIÃO GT I PAINÉS

Escritos Históricos da Cidade a análise Tipológica como
suporte a conservação da
herança cultural- Lúcia Tone
Ferreira Hidaka

Lembranças da Dor - Criaçôes
da Alegria: Traços do "sublime"
nas memória de velhos negros
do recôncavo sul da Bahia Wilson Roberto de Mattos
,,<

ALMOÇO

História, Memória e
Patrimônio O Engenho
Matoim, um caso a ser
ressignificado e reconfigurado
objetivando atender ao
Turismo Cultural - Genebaldo
Pinto Ribeiro
;.
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Arquivo Público Municipal de
Ilhéus: um caso de
preservação disponibilização
do patrimônio cultural através
da informação - S'tela Dalva
Teixeira Silva

A constituição do Centro de
Memória da Cãmara de
Vereadores do Município de
Marechal Cãndido Rondon- PR
- Marcos Nestor Stein I
Andréa Córdoba da Rosa

Espaço virtual de
documentação do Instituto de
Artes da UNICAMP: Projeto
História do IA - Maria Lúcia
Fagundes

Memória e História: o Bar Luiz
e a identidade carioca (18872001) - Carlos Vinicius e
Silva Martinez e Daiana Crús
Chagas

Memória da modernidade no
sertão: Jacobina, Ba (19201950) - Luiz Henrique dos
Santos Blume

A Construção do Templo da
História: Museu Histórico do
Ceará (1932-1943) - Cristina
Rodrigues Holanda

Cemitério de Santo Amaro do
Recife: Patrimônio cultural a
céu aberto - Antônio Motta

Preservação Digital e Estudo
da obra do pinto Guignard Claudina M. D. Moresi e
outros
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A Festa da Cidade em
Camacan: construção de uma
identidade na periferia do
cacau - Charles Nascimento
de Sá I Milton Moura
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14:00h às 18:00h

Trilhando caminhos de barro:
trabalho de mulheres oleiras
(1960-1990) - Virgínia Queiroz
Barreto

O Papel do Patrimônio Cultural
da Guerra do Paraguai na
construção da memória e da
história do estado de Mato
Grosso do Sul - Ana Paula
~elo ____
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Mesa-redonda
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Língua Portuguesa e
Patrimônio cultural no Brasil João Paulo Coelho de Souza
Rodrigues
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Área temática: História, memória e patrimônio
Tema e N° do Simpósio Temático: Documento e História - 20
Coordenadora: Ana Maria "de Almeida Camargo
Horário

Segl'1da (28)

o
§-

Sala - Multimeios - Sala 2 1° Andar Biblioteca Central

~

Terça (29)

Quarta (30)

Quinta (31)
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:3!li

Sexta (01)
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10:00h ás 120Dh

Tempo Livre

Tempo Livre

REUNIÃO GT I PAINÉS

Tempo Livre

!li,

Tempo Livre
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ALMOÇO

Matutina Meiapontense
(1830/1833): Aspectos da
Província de Goiás através da
Imprensa - Maria de Fátima
Oliveira

Ensino superior na Paraíba:
Patrimônio arquivístico e
O Arquivo Público de Alagoas
arcevo e história da Faculdade
educação - Vera Lúcia Maciel a Contrapelo da Memória de Filosofia (FAFI) - Lúcia de
Maria de Lourdes Lima
Barroso
Fátima Guerra Ferreira
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14:00h às 1800h

Memória, Historia e
Patrimonio: O Instituto de
Pesquisas e Estudos
Historicos do Brasil Central Uma experiencia no CentroOeste brasileiro - Janira
Sodré Miranda

A história da Coleção Casa
O estatuto do documento e a
dos Contos - Heloísa de Meira construção do conhecimento
Lopes
histórico - Sylvia Bassetto

Discutindo métodos: Notas de
pesquisa ao arquivo fotográfico
sobre a produção da vacina
contra a febre amarela - Aline
Lopes de Lacerda

A Coleção Casa do Contos:
uma experiência de
arquivologia - Maria Eduarda
Carvalho Monteiro

Arquivos da Marinha e
historiadores - Paloma
Siqueira Fonseca

Arquivos judiciais na Paraíba:
Pesquisa e organização de
acervos - Irene Rodrigues da
Silva Fernandes & Laura
Helena Baracuhy Amorim &
Gloriete Pimentel Rodrigues
& Zeluiza da Silva Formiga
Brandão
PAINÉS I ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH
Documento e História - Ana
Maria de Almeida Camargo
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Arquivos, Arquivistas e
Arquivistica numa ação
conjunta para conservar a
Documentos para história da
preservar a memória Histórica Arquivos e Historiografia sobre
ciência: o caso do Jardim
do Departamento de Estradas Santa Catarina (1977-2002) Botãnico do Rio de Janeiro e Rodagem da Paraíba - DER - Janice Gonçalves
Christiane de Assis Pacheco
Laudereida Eliana Marques
Morais & Bernardina Maria
Juvenal Freire
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Área temática: História, Memória e Patrimônio

I\J

Sala: Multimeios Sala 3 Biblioteca Central

O)

Tema e N° do Simpósio Temático: Práticas de preservação cultural no Brasil: narrativas acerca de patrimônio cultural e identidades de grupo - 21
Coordenação: MÁRCIA CHUVA
Horário

Segunda (28)

1O:OOh ás 12:00h

Quinta (31)

Sexta (01):

Patrimônio cultural:
representações em luta

Patrimônio e Nacionalidade:
bens simbólicos e politicas

A noção de patrimônio cultural
e as políticas públicas

Coleção de Fotografias da
Colonização do Oeste
Paranaense: um estudo de
identidade - Lúcia Teresinha
Macena Gregory

Saci-pererê: bem simbólico para a
construção de uma nacionalidade
mestiça - Carla Maria Junio
Anastasia

A noção de patrimônio imaterial
numa perspectiva histórica:
práticas culturais e vestígios
materiais na construção de
identidades de grupos - Márcia
Chuva

O discurso de pedra: a mensagem
veiculada através do patrimônio
histórico e artístico preservado no
Brasil durante o Estado Novo Mara Regina de Jesus Peres

As imagens de Brasília, patrimônio
cultural da humanidade:
experiência, memória e
representação na construção da
cidade-patrimônio - Marta
Litwinczik Sinoti

Terça (29)

Comunicação sobre
diversidade das fontes para o
estudo das práticas de
A memória do Conselheiro e a
preservação cultural no Brasil organização sindical dos
trabalhadores rurais de Monte
Santo - Acácia Rios

Quarta (30)

PAINÉS I ASSEMBLÉIA GERAL
DAANPUH

J
A Usina do Gasômetro e sua
construção como patrimônio
histórico de Porto Alegre Emerson de Carvalho
Guimarães

Sentidos etnográficos
inventariando a comunidade
imaginada no Brasil - Antonio
Gilberto Ramos Nogueira

..

ALMOÇO

A família Madeira, memória e
história - Maria Zelma de A.
Madeira Cantuário e Henrique
Cunha Jr.
.. :, . '?'{<fp,

Identidades de grupos e
construção de vestígios

Cidades históricas: lugares de
expressão de nacionalidade

Patrimônio Cultural: novas
perspectivas

Memória, História e Patrimônio
Histórico: políticas públicas e a
preservação do patrimônio
histórico - Almir Felix Batista de
Oliveira

A construção de narrativas sobre
o passado nacional nos "sitios
urbanos": turismo e preservação
em Ouro Preto - Leila Bianchi
Aguiar

A narrativa e os agentes que
articulam a obra de Arthur Bispo do
Rosario (coleção e patrimônio) Ricardo Rodrigues de Aquino

I

Q
Q.
CI)

:3
O

Q.
CI)

'1l

a

IQ

iil
:3

111
111,

'(')

O
CI)

::o

m

c:
:3
O

ti)

14:00h ás 18:00h

Estratégias da Memória:Política
Cultural e a criação do Museu
Pedro Ludovico em Goiás - Roseli
de Fátíma B.Neto Barreto

A demolição da Sé e as
articulações da cúria
metropolitana de Salvador Solange Dias de Santana

Patrimônio Cultural - construindo
o intangível - Andréa Rizzotto
Falcão

Políticas públicas e
conseqúências sociais da
Preservação do Parque do
Pelourinho, na cidade de Salvador
- Sílvia H. Zanirato

O Patrimônio Genético e a Nova
configuração no Campo do
Patrimônio - Regina Ma Rego
Monteiro de Abreu

Benzedura e mentalidade sobrevivência de uma prática
historicamente acumulada - Grayce
Mayre Bonfim Souza

Q.

O

PAINÉS I ASSEMBLÉIA GERAL
DAANPUH

Debate acerca das linhas de
pesquisa nas pós de História
sobre patrimônio cultural
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Imaginário e Interpretação no
Espaço do Museu - Mauro Souza
Junior e Sirlei Alves Madeira
- _ . - '---

Práticas arqueológicas na
preservação do patrimônio cultural:
a interseção com o meio ambiente e
a identidade cultural - Carlos
Xavier Azevedo Neto
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Área temática
História, vida urbana e meio ambiente
Tema e N° do Simpósio Temático: Cultura e Cidade - 23
Coordenação: Fabio Gutemberg Ramos Bezerra de Sousa
Horário

Segunda (28)

Q

g.

Sala: CAF 101

Terça (29)

Quarta (30)

Quinta (31)

:3
O

Sexta (01)

g.

O espectro da fome: problemas
Da Floresta á cidade: seringueiros no ambientais e escassez de mão-defazer-se da cidade de Rio Branco-AC obra como causas da carestia de
alimentos no final da década de 1850
1970 - Airton Chaves da Rocha
em Minas - Alisson Eugênio

Novas tintas no antigo centro histórico Organização e disputas pelo espaço
urbano. Uberabinha 1890/1930 - Ana
- Lysie dos Reis Oliveira/Ligia
Conceição Santana
Paula Cantelli Castro
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1O:OOh ás 12:00h

A mão-de-obra na construção da
fortaleza do Salvador no século XVI Patrícia Verônica Pereira dos
Santos

111.

Cartografias e Imagens da cidade:
Campina Grande - 1920-1945 - Fabio
Gutemberg R. B. de Sousa

REUNIÃO GT / PAINÉS

Fronteira e Pobreza: a face da
Ambiente, cultura e cidade - Haruf
desordem (Foz do Iguaçu, 1964-1992) Salmen Espíndola/Ciro Bandeira de
- Luiz Eduardo Catta
Mello
Araxá o cotidiano na Estação de
Águas - Glaura Teixeira Nogueira
Lima

Sociabilidade urbana: a demarcação
diamantina nas Minas Setecentista Rodrigo de Almeida Ferreira

O Papel das ONG's na Praia BravaGloria Alejandra Guarnizo Luna

,

ALMOÇO
As estações de trem no norte
brasileiro: redesenho da paisagem
urbana (1860-1930) - Gervácio
Batista Aranha

A construção do cemitério da Piedade
e a normatização da morte em
Cuiabá/MT - Maria Aparecida Borges
de Barros

Dimensões da sociabilidade e da
cultura. Espaços urbanos e formas de
convivi o na cidade de Assis. 19201945 - Janete Leiko Tanno

,0 0 ;
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História ambiental e a teoria da
complexidade - Alexandre Torres
Fonseca
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Páginas Diamantinas: a imprensa
como espaço para pensar a cidade.
Diamantina, MG, no fln-de-slecle James William Goodwin Junior

1400h ás 1800h

õ'
1918, A gripe espanhola aporta no
Recife - Carlos Eduardo Romeiro
Pinho

Natureza e Identidade Nacional na
historiografia brasileira - Jean Luiz
Neves Abreu

Campina Grande no anos 50: entre o
sonho e a fantasia - Antonio Clarindo
Barbosa de Souza

::3

A legislação ambiental na ótica dos
agricultores: conflitos por recursos
florestais em Engenheiro Beltrão Paraná - Ely Bergo de
Carvalho/Eunice Sueli Nodari

Noite cheia de estrelas. serestas e
modinha em Diamantina (MG) nas
décadas de 1950 a 1970 - Júlio
César de Oliveira

Cidades imaginárias. Arquitetura.
cidade e cinema - Isabella Leite
Trindade

A disseminação de cortiços no bairro
da Mooca - Célia Maira da Silva
Estrella

O espaço do convivio na arquitetura
moderna brasileira: o caso da Escola
Paulista - Miguel Antonio Buzzar

lan-sufixo da identidade - presensa da
A Folia de ReiS em Patos de Minascomunidade armenla no processo de
1965-2000 - Eunice Aparecida
,
urbanização de Osaca - Sueli Ribeiro
Caixeta
Martini

Labirintos da Memória no Cinema
Pernambucano: O "Ciclo" da Década
de 20 - Regina Maria Rodrigues
Behar

Estratégias e projetos de construção
politicos de construção da identidade
regional: um estudo de caso Cristiano Pereira Alencar Arrais

Cotidiano e cultura popular da classe
trabalhadora urbana em Campina
Grande nos anos 90 - Patrícia
Cristina de Aragão Araújo

Imagens e representações da
natureza na ocupação de território
mato-grossense - Maria Inês Malta
Castro

Fortalezas do Estado Novo - Erick
Assis de Araújo

O avesso da riqueza: um lugar para
pessoas de baixa renda - Surgimento
e Transformação do Bairro Vila Nova
em Vila Rica/MT (década de 1990)Maria do Espírito Santo Carneiro
Kaefer

Populações tradicionais: saberes e
usos da natureza no Tocantins - Kátia
Maia Flores

A traça na História Urbana de
Salvador - Lysie dos Reis
Oliveira/Ligia Conceição Santana
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A ocupação dos mangues na Paraiba:
exploração e conflitos - Rubens Elias
PAINÉS / ASSEMBLÉIA GERAL DA
da Silva
ANPUH

A Instituição do moderno na cidade de
Belo Jardim: indústria. urbanização e
imaginário no agreste de Pernambuco
(1950/1970) - Cristiano Cesar
Gomes da Silva

O impacto da devastação ambiental
no Vale do Rio Doce - Eliazar João
da Silva
-
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Área temática - HIStória, Vida Urbana e Meio Ambiente
Tema e N° dn Simpósio Temático· A História das

CX)

in~ervcnções

urbanísticas c a moderm;::<iç50 das áreas centrais das cidades - 24

Sala DECOM 105

Coordenaç3o José Francisco Bernardino Freitas e Eneida Maria Souza Mendonça
Horário

.-.----r=--

Segunda (28)

Quarta (30)

Terça (29)

A história da verticalização de construções
Intervenções urbanistlcas em Vitória - 1900
no Centro de Vltófla - da modernização à
- 19S0 modernização e expansão territorial
obsolescência do ambiente urbano
José Francisco Bernardino Freitas
Eneida Maria Souza Mendonça

1OOOh às 1200h

Uma cidade no processo de
NiteróI - a traJetófla de um centro
modernização. Márcia Torezinha Tembil sobrovlvente Marlice Nazareth Soares de
Azevedo
Marques

REUNIÃO GT I PAINES

Quinta (31)

Sexta (01)

Conservação e urbanização - doís termos de
uma construção. A Cidade histórica como
monumento Renata Hermanny de Almeida

As canoas negreíras no Recife
oitocentlsta: permanências e rupturas
na organização do transporte fluvial.
Magna Milfont

Primeiras Intervenções urbanísticas no Rio de
Janeiro - 1844/1892 Elisabeth von der Weid

O resgate da história do transporte no I
Ceará Gisafran Nazareno Mota Jucá
I

Refazendo caminhos o pensamento
urbanistico a partir da produção do
engenheiro Saboya Ribeiro Vera Lúcia
Ferreira Motta Resende

Mercado da Vila Rubim - Intervenção
urbana em área de interesse de
A modernidade e o seu retrato: trasformações
preservação de património Imaterial,
da paisagem urbana de Vitória (1890/1950)
como parte da implementação da
Michele Monteiro Prado
Agenda 21 Local - Lilia Maria Cunha
Figueiredo e Mello

A Cidade em trasnformação - Loureiro da
Silva no governo de Porto Alegre 1937/1943. Maria Soares de Almeida

I
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DEBATES

DEBATES

:3O

ALMOCO
O Passeio Público do Rio de Janeiro
enquanto um fato urbano Nelson Põrto
Ribeiro

Saneamento plZ:l'lf:Jamellto urbano e meio Centros e ccntralidades urbanas em Vitória amb;en:e Ccsar Tadeu Baumann Burgos ES Flávia Ribeiro Botechia

Notas sobre o Centro Urbano de Brãsil13 - O saneamento e a cidade moderna no
Antonio Carlos Cabral Carpintero
Brasil Dawerson da Paixão Ramos

A ação de médicos e engenheiros no
projeto politlco de consolidação do "Brasil
Moderno" Benedito Pereira Nunes, Luiz
Sobral e Saturnlno de Bnto. Teresa de
Jesus Peixoto Faria e Maria Alice R. de
Oliveira Pohlmann

Abertura da avenida Dantas Barreto. a
modernização do centro do Recife, 1930 1970 Virginia Pontual e Rafaela
Cavalcanti

Porto estrutura de (des)conexão da área
central de Vltóna (ES) Martha Machado
Campos

Tensões da modernidade de Corumbil
João Carlos de Souza

Prestes Mala e o Plano Regional de Santos.
Luiz Antonio de Paula Nunes

Porto em movimento, cidade em transe.
José Bento Rosa da Silva

Higienização e salubridade na Cidade da
Parahyba no inicio do século XX. Waldeci
Ferreira Chagas

As diretrizes de crescimento urbano no
município de São Paulo 1910 - 1916 Lucia
Noemia Simoni

Aterro do Flamengo' Cidade. território e
paisagem Eline Maria Moura Pereira
Caixeta
1400h ás 1800h
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I
Rede Urbanismo no Brasil. uma
contribUição ao estudo da históna
I
Eneida Maria Souza Mendonça, Jos~
FranCISco Bernardino Freitas, Maria '
Soares de Almeida, Marlice Nazareth
Soares de Azevedo, Vera LÚCia
Ferreira Motta Resende e Virginla
Pontual
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A transformação da paisagem urbana da
área central de Curitiba pelo planejamento
do IPPUC João Henriqul' Bonametti
DEBATES

I

Do centro á área central da cidade - da area
centrai ao centro de cidade um conceito em
evolucâo à luz da históna das Intervenções.
Anna Maria S, Lebigre

Q.

tll

DEBATES

DEBATES

As Intervenções urbanistlcas e as
transformações das ruas da Cidade da
Paraíba. Doralice Sátyro Maia

DEBATES
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Área temática. História, vida urbana e meio ambiente
Tema e N° do Simpósio Temático História das idéias e das práticas sobre saúde e doenças - 25
Coordenação Dilene Raimundo do Nascimento, Betânia Gon.çalves Figueiredo e Beatriz T Weber
Horário

Segunda (28)
Epidemia: evento ou narrativa - Anny
Jackeline Torres Silveira

1OOOh às
1200h

Terça (29)

Representações socias e epidemias: a
peste e a Gripe Espanhola - Ricardo
Augusto dos Santos

Quarta (30)

Conhecimento popular e saber ciéntífico.
Caminhos da cura no inicio do século
XX - Liane Maria Bertucci Martins

g-

Quinta (31)

Homeopatia e medicina: relações sociais
entre práticas de cura em Porto Alegre,
Inicio do séc XX - Beatriz Teixeira
Weber

Apropriações políticas de uma epidemia. Urbanização e práticas populares:
a gripe espanhola em Pelotas no ano de conflitos e resisténcias. Uberablnha
1918 - Renata Brauner Ferreíra
1910-1930 - Dorian Erich de Castro

O

Sala: DECOM 107

Vital Brazil (1865/1950): Uma obra com
vida - André Pereira Neto e Eglêubia
Andrade de Oliveira
Higlenizar a cidade a a sociedade: os
discursos de Helvécio de Andrade Josefa Eliana Souza

REUNIÃO GT / PAINÉIS

,

O discurso médico de Aleixo de
Vasconcelos e a disciplina escolar na
década de 1920 a hora do lanche Marco Antônio Stancik

~

Sexta (01)
Campanha de combate a lepra no Rio
Grande do Sul alguns aspéctos para a
reflexão - Juliane Conceição Primon
Serres

lQ

De lepra à hansen iase: uma história da
doença e das políticas públicas de
controle no Brasil (1920-1980) Laurinda Rosa Maciel

(l)

A institucionalização da assistêrncia aos
portadores de hanseníase na Paraíba à
luz da História Oral - Lenilde Duarte de
Sá

ALMOÇO
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OS manuaiS de saúde no Brasil entre os
A "psicologlzação" e a transformação da
séculos XVIII e XIX intermediação entre
noção de doença entre os séculos XIX e
o saber acadêmico e o saber popular XX - Luiz Fernando Dias Duarte
Betania Gonçalves Figueiredo

A Faculdade de Ciéncias Médicas dos
anos 30 no Rio de Janeiro - Jane Dutra
Sayd, Lizete Macário e Lucia Grando
Bulcao

Um golpe de mestre: "enterrar os mortos
e cuidar dos vivos" José Clemente
Pereira e a aprovação do projeto de
criação dos cemitérios públicos no Rio
de Janeiro - Almir Chaiban el-Kareh

Escritos de Pedro Nava e HistÓria da
Medicina no Brasil - Vanda Arantes do
Vale

ASSistência pUnida: farmacêuticos,
curandeiros e charlatões nos processos
judiciais de Belo Horizonte (1911-1927)
- Rita de Cássia Marques
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Sexualidade e Identidade Naclonal:sobre
Conselhos ao povo: os manuais de
a missão da mediCina mental nas três
medicina doméstica no Setecentos primeiras décadas do século XX Vera Regina Beltrão Marques
Cristiana Facchinetti

Sertão, nação e melancolia - Karla
Patricia Holanda Martins
1400h às
1800h

Crenças e Saberes de Cura na Terra do
Santo Antônio - Recôncavo Sul - Bahia Denilson Lessa dos Santos

Transformações da Nosografla
Psiquiátrica no final do século XX - Jane
A Russo
Nas drogas do urbano a busca da
alquimia da Vida. Álcool a droga
legalizada - Enésio Marinho da Silva

A Vigilância Epidemiológica no Brasil e a
Fundação SESP - Ives Mauro Jr.

PAINÉIS / ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

Doença e abandono: o impaludismo em
União (Jaguaruana) 1935 a 1938 Herbenia Maria Gurgel

História e Saúde Pública: a vacinação
Saúde e doença no país das Amazonas
nos marcos da ditadura militar (1964(1850-1890) - Hideraldo Lima da Costa
1985) - Carlos Fidelis Ponte

Cartazes da campanha de erradicação
da poliomielite: reflexões sobre o
discurso gráfico - Ãngela Porto

Caminhos da cura: a experiência dos
moradores de Fortaleza com a saúde e
a doença (1850 a 1880) - Francisco
Carlos Jacinto Barbosa

Mancha da morte: imagens da
tuberculose na Bahia nas décadas de
1930-1940 - Maria Elisa Lemos Nunes
da Silva

A epidemia de cólera e os terapeutas
(Rio de Janeiro, 1855) - Tania Salgado
Pimenta

Poliomielite: Uma doença erradicada Dilene Raimundo do Nascimento
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Área temática: História, vida urbana e meio ambiente
Tema e N° do Simpósio Temático: Cidade e Narrativa - 26
Coordenação: Sandra Pesavento
Horano

1OOOh as 12:00h

Sala DECOM 109

Segunda (28)

Terça (29)

Cidade do futuro imaginário urbano e
politica em Florianópolis (1950-1970) Reinaldo Lindolpho Lohn

Entre o urbano e o rural: a casa como
universo de fronteira - Adriana Mara Vaz
de Oliveira

Cidades missioneiras na região do Prata no
século XVIII: cultura e cidade - Júlio
Ricardo Quevedo dos Santos

Cultura política urbana: associações
políticas na Porto Alegre da década de
1920 - Ricardo de Aguiar Pacheco

Persisténcias rurais no mundo urbano Sandra Mara Dantas

Processos educativos e produção de
sujeitos urbanos numa comunidade de
periferia em Florianópolis - SC - Francisco
Canella

Quarta (30)

REUNIÃO GT I PAINÉIS

A cidade atravessada: velhos e novos
História da Cultura ecologica em Fortaleza.
cenários na política Belojardlnense - Jose uma visão - Patricia Carvalho
Adilson Filho
Nottingham

Quinta (31)

Sexta (01)

Tempo Livre

Ecos da micareta: a festa como signo de
"civilidade" em Jacobina - Vanicléia Silva
Santos

Capistrano de Abreu e a descrição da
paisagem - Dora Shellard

Discussão

~

ALMOÇO
Arquétipos do espaço, metaforas do
tempo Imagens e narrativas da cidade Sandra Jatahy Pesavento
-

Lecturas de las violencias politlcas en el
Cidade Maravilhosa? Favelas cariocas e o
espacio urbano. Argentina a fines dei siglo
discurso asslstenclallsta (1940-1950) XIX Y pnmeras decadas dei XX - Sandra
Flávia Brito do Nascimento
Gayol
Os crimes do "mostro nogro"
rC;Jresentações da degenerescência em
S30 Paulo - Paulo Fernando de Souza
Campos

Formações e transformações do espaço
urbano na antiga periferia de Belo
HOrizonte Carlos Prates e Cidade Jardim Tito Flávio Rodrigues Aguiar

Lisboa Ilustração e Desassossego Washington Dener dos Santos Cunha

Cenas Urbanas narrativas da rua Regina Helena Alves da Silva

Cultura espacial urbana e concepções
arquitetônicas no Brasil (Séc XIX-XX)Sandra Pelegrini

Discussão

Discussão

Discussão

A Cidade como texto experimental
tensões da cultura modernista - Monica
Pimenta Velloso

Um passeio pelo Parque Farroupllna e
pela Exposição do Centenarlo - Marlise
Giovanaz

A cidade eletrizada mudanças urbanas e
resistências em EUrico Alves (F eira de
SantDna 1932-1952) - Clóvis Frederico
de Otiveira

Imagens da Cidade de Porto Alegre na
revista do Globo entre o diagnóstico da
crise e a sedução da modernização Charles Monteiro

Templos modernos, templos ao chão
trajetória da arquitetura religiosa
A imagem da Cidade através da
modernista no Brasil e o caso de
propaganda turistlca - Cláudia Musa Fay
Ferros/MG - Marcus Marciano
Gonçalves da Silveira

Um olhar de fronteira: sertão e Cidade na
narrativa de Eurico Alves Boaventura Valter Guimarães Soares

Teatro e histÓria, uma experiênCia
hlstoriográflca - Maria Luisa Martini

Brasília e a Representação do meiO
ambiente na encenação cotidiana - Márcia
de Melo Martins Kuyumjian

Discussão

A Buenos Aires do final do Século XIX a
Metrópole da 8elle "'poque Argentina
Maria Heloisa Lenz

Discussão

A Biblioteca de Babel Uma Cidade
Construida com Palavras - Germana
Zaicaner

g.
3O

g.
~

(,Q

iil
3CI

'(')

Clt

---

14 OOh as 1800h

L

--

O

(!)

::o
(!)
C/)

t:

3
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Área tematica História, vida urbana e meio ambiente
Tema e N° do Simpósio Tematico: História do Esporte e do Lazer no Brasil- 27
Coordenação Ademir Gebara
Horario

Segunda (28)

Terça (29)

a

la

Safa: DECOM 111

Quarta (30)

à1
:3DI

Quinta (31)

'<"I

Sexta (01)

DI,

O

O esporte no Brasil entre as décadas
de 30-50 e suas influéncias no
desenvolvimento do esporte no estado
do Parana - Fernando Marinho
Mezzadri

co

O Papel dos dirigentes no contexto
histórico do voleibol feminino de São
Joaé dos Campos- Juliana Martins
Pereira; Dagmar Hunger

~

co

I/)

c:

:3
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I/)

1OOOh ás 1200h

Reunião do Grupo

Uma História peculiar arte marcial X
esporte. A esportivização do
Taekwondo no Estado de São Paulo e
a suposta adequação de seus
princípios filosóficos - Felipe Eduardo
Ferreira Marta; Thiago Farias da
Fonseca Pimenta; Dagmar Hunger

g.
REUNIÃO GT I PAINÉIS

Três décadas de história do Voleibol
brasileiro - Wanderley Marchi Júnior
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ELIAS E BORDIEU Uma analise
sociológica do esporte e o lazer na
vida do cidadão - Marcia Regina
Walter

~

Etnodesporto Kaingáng: Contribuições
históricas - José Ronaldo Mendonça
Fassheber

Almoço

"

O esporte dentro do telelornal - Gilmar Indicias da Histópria do Lazer no
Francisco Afonso; Wanderley
Brasil: os valores da década de 50 Marchi Júnior
Fernando Cavichiolli

~

Reunião do Grupo
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O espetaculo esportivo e as práticas
governamentais - Dílson José de
Quadros Martins; Wanderley Marchi
Júnior

Os jogos de azar na Corte imperial Juliana Teixeira Souza

Considerações sobre a História do
Esporte e do Lazer no Brasil - Ademir
Gebara

O lazer e o esporte na cidade
moderna: O cenário cultural de Belo
Horizonte no início do século XX Marilita Aparecida Arantes
Rodrigues

A crônica como gênero que introduziu
o esporte no Brasil - Ricardo de F.
Lucena

História da Canoagem e do rafting Kátia Bortolotti Marchi; Fernando
Marinho Mezzadri

Futebol e identidade nacional - Luiz
Carlos Ribeiro

História da organização burocrática da
modalidade de atletismo do estado do
Introdução à História das Regras no
Paraná: um olhar na liga atlética
Esporte - José Luis Simões
paranaense e na federal de atletismo
no Paraná - Luiz Alberto Pilatti

14:00h às 18:00h
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PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

DI

Lazer e Espiritualidade entre os negros
da Fazenda São Francisco -RJ: o olhar
civilizado de Ina Von Binzer - Edílson
Fernandes de Souza

O Football e a Crônica Literária do
Inicio do XX: tênue relação e tensões
sociais - André Mendes Capraro

Co)

Área temática: Gênero, familia e criança
Tema e N° do Simpósio Temático: Cultura, gêrnero e cotidiano - 28
Coordenação: Maria Izilda Matoos

Sala: Auditório CCSA 212

Horário

Quarta (30)

Segunda (28)

Terça (29)

Cultura Gênero e cotidiano - Maria Izilda
Matos

A tese da passional idade e os Códigos
Penais de 1890 e 1940 - Andrea Borelli

Experiências femininas no mundo da
Private - Franc'isca I. de Sousa
10:00h ás 1200h

"Limites criados, limites rompidos" cotidiano das mulheres de "vida livre" em
Porto Nacional-TO na década de 70Temis Gomes Parente
A produção da feminilidade burguesa no
espaço público: donas de casa, mulheres
de sala e prostitutas de luxo - Vania C.de
Carvalho

Casamento depende da classe: estudos
sobre casos de relações amorosas entre
populares em Florianópolis. 1930/1940 - Eva
Lúcia Gavron
Questão de honra: procedimentos legais e
ilegais do judiciário em São Pedro de
Uberabinha (1905-1926) - Helena Felice
Barros

w

I\)

Quinta (31)

Sexta (01)
Gênero entre a História e a literatura na
Paraiba: escritoras e professoras no início
do século XX - Ana Maria Coutinho
Bernardo
A educação feminina em São Luis no
século XIX - Elisabeth S, Abrantes

REUNIÃO GT / PAINÉIS

Tempo Livre
Gênero e Cotidiano Escolar: ritos e práticas
na educação católica feminina - M. de
Fatima Sallum
Beijing muito mais que palavras: a IV
Conferência Mundial sobre a Mulher, das
Nações Unidas e as políticas públicas no
Brasil - Rosana M. Schwartz

Às escuras: a mulher como ré nos processos
criminais Uberlándia- 1955 - Vera Lúcia
puga

";.:__I,~~.

ALMOÇO
Luzes e sombras: representações do
feminino nas páginas dos periódicos
libertários - Angela M. R. Martins

As representações do masculino nos
movimentos musicais da Década de
60:Bossa Nova, Jovem Guarda, Tropicália e
Protesto - Ana B. Pederiva

As mulheres do modernismo Regina, Dasy, Tensões e tramas masculinas: ideal de
Zina, Anlta, Tarsila, Olivia e Pagu - José
masculinidade no Ceará (1780-1850)Evaldo Doin
Antonio Otav.iano Vieira Jr.
Aproproações do feminino nos desnhos
humoristicos - M. Lindaci G.Sousa

Entre "Homens Ilustres" e "beats"
masculinidades no Oeste Catarinense nos
anos 50 e 60 - Fernando Vojniak

Mulheres judias, caridade e sionismo no RS Debora T. Krebs

A Poesia de Lata Macedo Soares para o
Rio de Janeiro: O Parque do Aterro do
Flamengo - Nadia C. Nogueira

A mulher africana - Dorival de Lima

Entre mulheres, História e literatura: um
estudo do imaginário em familia de Emília
Freitas e Francisca Clotilde - Régia
Agostinho Da Silva

Em tempo cabanal: a presença feminina no
Pará insurreto - Eliana R. Ferreira

As três mulheres de Deus - Rejane Barreto Gênero, lazer e cultura na Bahia do século
Jardim
XIX - Adriana Reis Alves
O cotidiano das Imigrantes Madeirenses
em Niteroi--1930-1990: trabalho e
casamento - Andrea Telo da Corte

Um olhar Feminino sobre a cidade de São
Paulo, 1860 - 1880 - Denise P. de Barros

A mulher no setor Bancário - Harley de
Araujo

Gênero e cultura, Tecendo paralelos entre
populações litorâneas - Arlete Ass.
Monteiro

Mulheres sem mordaça: Confronto,
Ultrapassando os limites da honrosa missão - resistência e estratégias de lutas políticas no
contexto das greves de PMs do Paraná Gislene Alves
Hilda P. Stadniky

Emigrar, Não Casar ou Esperar: o Destino
das Mulheres Portuguesas em fins do
século XIX e inicio do século XX
Trajetórias e Experiências - M. Aparecida
Pascal
"Rendeiras da Lagoa da Conceição em
Florianópolis: artesanato, tradições e
funções - Elis Regina Barbosa
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Mulheres Imigrantes e Missionárias NorteAmericanas: do destino manifesto ao desafio
educacional em São Paulo no inicio do Séc,
XX - Ines Minardi

14:00h ás 1800h

...

As vendeiras em imagens: gênero, poder e
Cenas cotidianas de mulheres empresárias sobrevivência no Recife do Séc, XIX - Maciel
M. de Fátim I S. Porto
Henrique Silva
Trabalho doméstico e relações de gênero: Trabalho-saúde: uma questão de gênero novos caminhos para a reflexão - Jorgetânia Rosemari Padial
S. Ferreira
Gênero e cotidiano - Sueli Montesano

A visão de mundo romãntica em "A pata da
Gazela" de José de Alencar - Valdeci R.
Borges
O papel da leitura na formação da
identidade feminina - Wilma de Lara
PAINÉIS / ASSEMBLÉIA Bueno
GERAL DA ANPUH
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Área Temática: Gênero, família e criança
Tema e N° do Simpósio Temático: Gênero, poder e representações sociais - 29
Coordenação: Raquel Soihet, Sueli Gomes Costa e Lidia Maria Vianna Possas
Horário

g.

Sala: DECOMrreatro Lampião

3O

g.

Segunda (28)

Terça (29)

Identificação e diferença' o jogo dos
opostos na articulação do discurso - Irís
Helena Guedes de Vasconcelos

A Disputa das Mulheres pelo Espaço Social
Masculino: um estudo de caso - Dra. Alzira
Nogueira Reis - Ismênia de Lima Martins

Famílias judaizantes - vítimas da inquisição Uma visão histórica sobre Eufrásia Teixeira
Leite - Marilda Corrêa Ciribelli
em Minas Gerais - Neusa Fernandes

A ciência no feminino - Hildete Pereira de
Melo e Maria Carolina Casemiro

O Sigma e a militãncia: gênero,
Civilização e Artifício: narrativas de
viajantes estrangeiras no Brasil oitocentista representações e significações - Lidia
Margareth de Almeida Gonçalves
Maria Vianna Possas

Representações do feminino na obra de
Nelson Rodrigues - Adriana Facina

Quarta (30)

1OOOh ás 1200h

Quinta (31)

Sexta (01)

REUNIÃO GT I PAINÉIS
Dica de Mulher um espaço feminino no
As teólogas luteranas teologizando a
universo masculino do Pasquim - Maria da
mulher - Josilene da Silva
Conceição Francisca Pires

Cultura material e representações sociais: Uma Análise de Gênero sobre as Casas de
mulheres de origem imigrante em busca de Caridade do Padre Ibiapina - Andréa
Bandeira Silva
espaços de poder -Cleci Eulalia Favaro
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Zombaria como arma antifeminista -

Rachei Sohiet

Emigração e ousadia no ser e estar: as
francesas no RIo de Janeiro como estudo
de caso - Lena Medeiro de Menezes

Das desventuras de ser doutora - Suely
Gomes Costa

"Coca-colas", as meninas do U.S.O
rompem o cerco - Jane O. Semeão e Silva

ALMOÇO
Filhas do desejo de Eva, herdeiras da sorte História, intelectuais feministas e cidadania
de Obá - Denise Pini Rosalem da
da mulher - Alice Mitika
Fonseca
Koshiyama
"Visíveis e Invisíveis Grades'" Vozes de

Mulheres na Escrita Afro-Descendente
Contemporãnea - Heloisa Toller Gomes

A reinvenção da hlstorla brasileira na obra
de Gayl Jones - Stelamaris Coser
As sacerdotisas do Sol: Imagens sagradas
e profanas do feminino nas crônicas

espanholas do século XVI - Susane
Rodrigues de Oliveira
14 OOh as 18 OOh

As escolhas de Mulan, o cinema como
artifice da construção das diferenças Liliane Maria Macedo Machado

Escritoras israelenses e e elaboração da
história - Nancy Rosinchan

Mulheres do sertão fluminense no século
XIX - Miridan Brito K. Falei

Heterotopias feministas: a criação do
múltiplo - Tania Navarro Swain

Heterotopias de gênero "MuJeres libres"
na Revolução Espanhola - Luzia
Margareth Rago

Dalva, Fátima, Geralda, Regina e tantas
outras",O feminino cotidiano das
moradoras de Samambaia - uma cidadesatélite do Distrito Federal - Iracilda
Pimentel Carvalho
Nuances de história do iniCIO do movimento
de mulheres - Rio Grande do Sul 1910/1970 - Sõnia Bressan Vieira

Dar á luz no Brasil as maternidades e a
Aluga-se uma excellente ama com bom
leite( .. ) - Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro

assistência médica às mulheres entre o

final do século XIX e início do XX - Ana
Paula Vosne Martins
Dois casos de aventuras sexuais

homoerõticos em Lisboa - Sérgio Aboud

PAINEIS / ASSEMBLEIA GERAL DA
ANPUH

A homossexualidade nos tribunais
uberlandenses' sexualidade e violência
1990/2001 - Edmar Henrique Oairell Davi

Indústria do sexo e Tráfico de mulheres
brasileiras: história, representações ou
matizes de um novo mapa social? Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti

Imagens e representações da mulher na
Mulheres, Violência e Cidade "Demõnios
literatura de cordel - Maria Ángela de Faria de Saias" na Belém Oitocentista Grillo
Conceição Maria Rocha de Almeida

Gênero, sexualidade, sociedade: vozes e
histórias de transgenders - Eliane Borges
Berutti

Relações de Gênero no assentamento rural
Sul Bonito, Itaquirai-MS: O que mudou?Marisa de F. L. de Farias

As mulheres Idealizadas e Eliseu Visconti'
F'Jtebol feminino. masculinizaçãc e
mito e poder nas representações de nus
d"'generação da "anjo do lar" . Gilma
femininos na Belle Époque - Valéria Ochoa
Maria Rios
Oliveira

Êxtase religioso, sexualidade e
liderança feminina em Portugal setecentista
- Ligia Bellini

----------
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O Centro de Valorização da Mulher e a
criação Delegacia Especial de Defesa da
Mulher em Goiânia (1980-1990) - Valney
Natividade de Oliveira

Ruina da casa, padecimento da honra' um
estudo das relações entre casais, através
Por trás da noticia uma dlscussâo sobre as
da pelaja que travam entre SI QUltéria
representações de gêneros em artigos de
Francisca Sebastlana a seu mando SérgiO
um jornal - Jorge Santana Bispo Júnior
Justiniano - Maria da Glória Guimarães
Correia
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(I)

Uma representação social do feminino no
semi-árido paraibano - Jussara Natália
Moreira Bélens

Poesia e História" angústias da voz
Internalizando o catolicismo, "generizando"
feminina na poesia brasileira e nortecorpos, comportamentos e relações
americana - Marcia Cavendish Wanderley sociais" - Diva do Couto Gontijo Muniz

Aspectos sociais e politicos da poesia de
Narclsa Amália - Gisele Oliveira Ayres
Barbosa

g.
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Área temática: Gênero, família e criança
Tema e N° do Simpósio Temático: Gênero, memória e sexualidade - 30
Coordenação Joana Maria Pedro, Cristina Scheibe Wolff e Marlene de Faveri

Sala: CAF 105

Horário

Quarta (30)

Segunda (28)

Terça (29)

1OOOh às 12:00h

Sexta (01)

Discursos do corpo e do
gênero: a beleza na construção
da feminilidade e da
masculinidade - Nucia
Alexandra Silva de Oliveira

Imagens do silêncio: mulheres
indígenas na historiografia local
A Paraíba e a "mulher macho" catarinense na segunda
Maria do Socorro Cípriano
metade do século XX katiuscia M. Lazarin
Narrativas de Parto e memória
feminina: parteiras e
Suicidio masculino ou feminino:
partunentes do Vale de
as atribuições de gênero Jequitinhonha - Carmen
Fabio Henrique Lopes
Susana Tornquist e
Fernanda Uno

Quinta (31)

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Relações perigosas. Gênero e
A carta de Emilie (ou, de como
etnia na construção de um
a guerra foi vivida pelas
Brasil mestiço - Cristina S.
mulheres) - Marlene de Faveri
Wolff

O gênero em revista: o
masculino e o feminino em O
Cruzeiro nas décadas de 1940
e de 1950 - Vicente Augusto
Aquino de Figueiredo

Discussão da proposta de
divulgação dos trabalhos e de
organização de um GT de
Gênero, memória e
sexualidade, cronograma de
reuniões e atividades

Os neomalthusianos e a
autonomia das mulheres Joana Maria Pedro

(")
III

~

ALMOÇO
Rituais de passagem do
"Pela cruz, á luz!" o género no
femInino: o saber da
discurso fundacional de uma
experiência Resultados
agremiação religiosa no sul do
preliminares - Marina Alves
Brasil - Claricia Oito
Amorim
Da natureza ou da cultura:
memórias da construção de
sUjeitos femininos num
hospicio do século XX Yonissa Marmitt Wadi

Cotidiano, memória e doença:
as marcas da segregação .. Arsele de A Fontoura
140C,n ás 18:00h

3O
Gênero e oralidade: tornando
visivel a experiência feminina Maria de Fátima Ferreira
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A Arte de Amar: Os Guias do
Contemporaneidade nas
relações entre gêneros - Maria Casal Moderno - Roselane
Gisleine Vieira Moreira
Neckel
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Evas e Marias em Serrolândia:
Gênero e Atividade Docente na
representações da mulher
Universidade de Pernambuco numa cidade do interior nos
UPE - Iris Maria Nogueira
anos sessenta - Vânia Nara
Ubonati
Pereira Vasconcelos

Quem reclama é mulher: Os
discursos sobre o
Representações do feminino
comportamento de homens e
nos livros didáticos de História
mulheres asilados em
Joelza E. D. Rodrigues
Florianópolis - Jacqueline Ap.
M. Z. Shmitt
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PAINÉIS I ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH

Discussão dê projetos, fontes,
troca de experiências e
bibliografias

5l
g.
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Tempo de esquecer, tempo de
lembrar... Memória e gênero
das histórias de Joinville Janine Gomes da Silva
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Condição Feminina e
Identidades: o projeto politicoOs tempos de cada um:
teológico católico para as
Relações de Gênero e
famílias no Brasil e a
Subjetividades no devi r MST construção das identidades
Cristiane Bereta da Silva
femininas - Anna Marina M. de
P. Bárbara Pinheiro
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Área tematica: Gênero, familia e criança
Tema e N° do Simpósio Temático: Familia em perspectivas histórica: trajetórias, rumos e diversidades - 31
Coordenação: Eni Samara Mesquita

Sala: CAF 107

Horário

Quinta (31)

Sexta (01)

Uma Eva nos trópicos: normalização
e resistência das mulheres lusopernambucanas nos setecentos Suely C. de Almeida

A Família Popular· Família, trabalho
e relações sexo-afetivas das
mulheres pobres de Salvador Maria Ap. P. Sanches

1OOOh ás 1200h

Segunda (28)

Familia brasileira· novos tema e
tendências - Eni de Mesquita
Samara

Terça (29)

Reunião para fomação GT. Família
brasileira

Quarta (30)

REUNIÃO GT I PAINÉIS

:3

O

O Diário de Ana Joaquina da Silva
Mulheres Chefes de Família no
Marques: representação cultural de
contexto da Globalização - Mary
uma familia em Goiás (1881-1930)Alves Mendes
Heliane p, Nunes
Estratégia familiar de sobrevivência:
Profissão e casamento de familla de
educação e trabalho feminino na
lavradores: migração para Tangará
metrópole opaulistana (1920-1940) da Serra - Carlos E. de Oliveira
Ismênia Tupy
UFCG-Os encontros geracionais
Famílias e mulheres nos mocambos entre crianças e idosos pós década
de 60 em Campina Grande - Keíla
amazõnicos - Euripedes Funes
Queiroz e Silva

ALMOÇO
Atitudes perante a morte durante a
primeira metade do século XVIII. na
Comarca do Rio das Velhas· laços
entre religião e sociedade no
imaginário coletivo do testamento Beatriz Ricardina de Magalhães

Compadrio na Senzala - uma .análise
Estratégias familiares na formação
sobre as relações entre escravos e Família e matrimõnio em grupos
de grupos de elite em uma nova vila
livres em pequenas propriedades
imigrantes: judeus em Franca (SP),
paulista: Mogl das Cruzes, 1611 (São Luis do Paraitinga, 1774-1850) 1890-1978 - Ida Lewkowicz
Madalena Marques Dias
- Carlos Bacellar

Estratégia Endogãmlca e
Manutenção de Património. Um
estudo de caso - Marisa Tayra
Teruia

Relações familiares de escravas e
escravos na Vila de Lagarto Prov·ncia de Sergipe (1850-1888)
Joceneide C. Santos

Família e imigração: o caso dos
portugueses na provincia de São
Paulo - Ana Silvia Volpi Scott

Padrinhos de Muitos Afilhados: um
estudo do significado do compadrio
em São João dei Rei, Séculos XVIII
e XIX - Silvia Brügger

A família campineira e seus conflitos
Pardos: trajetórias geracionais e
entre os últimos anos do século XIX
mobílidade social. Porto Feliz
e primeira metade do século XX (século XIX) - Roberto G. Ferreira
Cristiane F. Lopes
Família e furtuna no Maranhão
setecentlsta - Antonia Silva Mota
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PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL
OAANPUH

14:00h às 18:00h
Concubinato, escravidão e
fragilidade humana em Mato Grosso
Uma análise através da familia
Martins da Cruz de Chapada dos
Guimarães 1785-1887 - Maria
Amélia Crivelente

Rito e espaço funerário no periodo
colonial: a Irmandade do RosáriO
dos Pretos e a administração do
espaço mortuário da paroqUla do
Pilar de Vila Rica (Minas Gerais) Adalgisa Arantes de Campos

g~
IQ

Italianos em Ribeirão Preto-SP:
familia e nupcialidade (1890-1900)Rosana Ap, Cintra

Mulheres cearenses em Boa Vista:
reinventando um novo viver Raimunda G. da Silva

Reunião Avaliação Balanço/Perspectivas Futuras

Trajetórias familiares em
Família e Cultura Material no Século
(re)construção: reflexões a partir de
XIX - Claudia E. M. Martinez
um exemplo - Oswaldo Truzzi
W

01

w
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Área temática: Gênero, família e criança
Tema e N° do Simpósio Temático: A criaça na História do Brasil: abordagens e perspectivas - 32
Coordenação: Esmeralda Blanco Bolsonaro Moura
Horário

1O:OOh às 12:00h

Segunda (28)

Terça (29)

Meninos do Serrote - entre a
inocência e a maldade: práticas e
representações acerca da
infância numa comunidade do
interior (1940-1970) - Tânia M.P.
Vasconcelos

O abandono "selvagem" de
crianças nas ruas do Recife
(1789-1830) - Alcíleide C, do
Nascimento

De Korikrã a Maria Gensch. A
filiação adotiva como um projeto
civilizador (Blumenau - 19051914) - Silvia Maria F. Arend

Infância Desvalida: Caminhos do
Assistencialismo em
Pernambuco do século XIX Vera Lúcia 8. de Moura

Sala: CAF 109

Quarta (30)

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Quinta (31)

Sexta (01)

Tempo Livre

Tempo Livre

~

g.
:3

O mercado das ilusões:
A criança escrava, seus
construindo a história do trabalho
trabalhos e outras vivências adolescente em Limoeiro do
Maria Cristina Pinheiro
Norte - Reginaldo F. de Araujo
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Da infáncia "Desvalida" 'a
Mulheres crianças e as tarefas de A criança e o adolescente entre o
Infância "Delinquente'" Fortaleza
proteger a infância - Judite
judiciáriO e o serviço social (1865-1928) - Josinete Lopes
Maria B. Trindade
Ailton José Morelli
de Souza
A criança e o adolescente nos
confiitos familiares: um olhar
sobre o Brasil do inicio do século
XX - Tamy Valéria M. Furlotti
1400h às 18:00h

A criança através da morte:
testemunhos fLinebres e
percepção da infância no Brasil
dos oitocentos - Luiz Lima
Vailati

Estado, Sociedade e Criança a
configuraçâo da infância no
Brasil (1927-1990) - Carlos
Henrique de Carvalho

A criança nos bairros operários
paulistanos
(Bras/Mooca/Belenzinho) no
século XX - Vanderlice de
Souza Morangueira

O adolescente em confiito com a A criança, a cidade e a rua:
lei na sociedade brasileira pós
experiências infantis e vida
constituição de 1988 - Eliana
urbana em São Paulo (1890Silvestre
1930) - Esmeralda B.8. Moura
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PAINÉIS I ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH

Tempo Livre
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A Tríade, Mulher-MãeA procura e a oferta de amas-deTrabalhadora - A creche como
leite em São Paulo, 1887-1920uma conquista - Alessandra
Mirtes de Morais
Aparecida Lucia
-----

"Carências": crianças mulheres
e famílias - as representações na
medicina higienista (São Paulo
1'120-1930) - Tânia Soares da
Silva
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Área temática: Ensino de História e educação
Tema e N° do Simpósio Temático: Politica Educacional, Instituições Escolares e Profissão Docente - 33
Coordenação: Antônio de Pádua Carvalho Lopes
Horário

Segunda (28)

3

Sala: CE 301

O

g.

Terça (29)

Quarta (30)

Quinta (31)

a"ti

Sexta (01)

IQ
Profissão professor de história: o
imprescindível binômio
formação/condições de trabalho Joana Neves

Gestão colegiada e projeto politico
pedagógico: Colégio de Aplicação
da UFMA (1989-1996) - Sandra
Regina Rodrigues dos Santos

Racismo e Educação: Desafios
para a formação docente no 3°
milênio - Benjamin Xavier de
Paula e Pedro Geraldo Tosi
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1O:OOh ás 12:00h

REUNIÃO GT / PAINÉIS
O Programa de Educação
Continuada (PEC) ~ a qualificação
dos professores de História do ABC
paulista através de suas práticas
pedagógicas - Carlos Alexandre
Pompeu

~

Tempo Livre

t:

3

Um novo olhar de currúculo para a
Escola de Aplicação da UFMA,
dentro das novas exigências
contemporâneas - Raimunda
Rodrigues Moreno da Silva

A disciplina de História nos cursos
de graduação em Educação Física Ariza Maria Rocha Lima
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ALMOÇO
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O provão nos cursos de História no
contexto das políticas institucionais
de avaliação do ensino Superior Benjamin Xavier de Paula e Maria
Lúcia Freitas

Formação do professor para a
lógica do mercado: empregabilidade
ou emancipação humana? Luciano Accioly Lemos Moreira

A legislação federal para o ensino
profissional no JJeriodo de 19091942 - Ana Cláudia Ribeiro de
Souza

O alcance das teorias educacionais
na SOCiedade cearense de 1922Silvana de Sousa Pinho
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O ensino de História no Paraná, na
década de setenta as legislações e Homens, escola normal e profissão
o pioneirismo do Estado nas
docente Teresina (PI) - 1970-2000
reformas educacionais - Claudia
Jânio Jorge de Abreu
Regina Kawka Martins

(j)'
....
o.

Companhia de Aprendizes
Marinheiros da província do Piauí:
História de uma instituição
educativa - Rozenilda Maria de
Castro e Silva

ESCritos antropohistoriográficos da
educação pública piauiense Salânia Maria Barbosa Melo e
Roberto Kennedy Gomes Franco

~.

PAINÉIS / ASSEMBLÉIA GERAL
DAANPUH

1400h às 1800h
Escola Normal no Piauí - seu
A formação "continuada" e o ensino
processo de consolidação - Norma
de histÓria - Rilma Suely de Souza
Patricya Lopes Soares e Maria do
Melo
Amparo Borges Ferro

A educação pela caridade no
Império em Fortaleza - o abrigo das
crianças na colõnia Cristina - Maria
das Graças de Loiola Madeira

O ensino no Piauí nos séculos XVIII
e XIX. refiexos de processo
colonizador - Macelo de Sousa
Neto

Temas, problemas e soluções na
ação reformadora dos governos da
primeira república
piauiense:elementos para a
reconstituição histórica da
educação pública primária
piauiense - António de Pádua
Carvalho Lopes

1990: um ocaso na educação do
Piauí? - Claudia Cristina da Silva
Fontinelles
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Área temática: Ensino de História e Educação
Tema e N° do Simpósio Temático A educação e a formação da sociedade brasileira - 35
Coordenação: Wenceslau Gonçalves Neto
Horário

Segunda (28)

Terça (29)

Sala: CE 303

Quarta (30)

Quinta (31)

A formação do professor na
Educação e modernidade: a
imprensa de Uberlãndia, MG, nas
edificação em Uberabinha - MG
primeiras décadas do século XX 1910-1915 - Carlos H. Carvalho
José Carlos S. Araujo

Formação da sociedade brasileira
e escola pública: a Escola
Estadual Uberlãndia (1929 - 1950)
- Giseli C. Vale Gatti I Geraldo
Inácio Filho

Considerações sobre a educação
uberabense através da imprensa'
(Uberaba-MG, 1889-1929)Antoniete C. Oliveira I Carlos H.
Carvalho

A presença da cultura escolar
católica no Nordeste Paulista: o
papel educacional das salesianas
no Colégio Nossa Auxiliadora de
Ribeirão Preto/SP (1918-1960)Alessandra C. Furtado

O papel da educação na
nacionalização das fronteiras' o
caso de Mato Grosso (1930-1945)
- Silvia H. Andrade Brito

10:00h às 12:00h

REUNIÃO GT I PAINÉIS
A Educação no Sul de Mato
A exclusão dos analfabetos na
Grosso Fronteira com o Paraguai (
constituição da repÚblica no Brasil
1930-1947) - Carla Villamaina
- Marlus B. M. Rocha
Centeno

Escola pública e transformação
social: Quirinópolis, GO - 19451971 - Maria F. A. Urzedo I Eloy
Alves Filho

Presença/ausência da população Confessionalismo e formação da
de cor na escola paulistana, na
sociedade brasileira: o Colégio
Santa Teresa de Ituiutuba (1939virada do século XIX para o XX:
tensões e significados - Surya A. 1942) - Lucia H. M. M. Oliveira I
P. Barros
Décio Gatti Junior

Belo Horizonte e o Ginásio
Mineiro: Um projeto de civilização
para a mocidade (1898-1914)Natércia M. Viana

Sexta (01)

Discussão dos resultados do
simpósio: análise dos resultados
obtidos, sugestões de
reformulações, planos para o
próximo simpósio, etc
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ALMOÇO

14:00h às 18:00h

A Escola de Engenharia de
Uberlãndia no processo de
interiorização da Educação
Superior na sociedade brasileira
Lucinete M. V. Araujo I Décio
Gatti Junior

A formação do professor em
Minas Gerais, na Primeira
República - 1889 a 1930 - Vera
Lucia Abrão Borges

O grupo escolar arquidiocesano
São José e a (Re)produção das
classes populares em
Florianópolis - Norberto
Dalabrida

Práticas discursivas do olhar:
sociabilidade e educação na
cidade do Rio de Janeiro ao inicio
do século XX - Armando M.
Barros

.'

CD

O ensino secundário na Provincia
do Rio Grande do Norte como
instãncia de instrumentalização da
sociedade imperial (1834-1852)Eva C. A. C. Barros I Marta Maria
Araujo
Estado e Igreja desenham a
trajetória do ensino na Capitania
de São Paulo (1797-1802) -Ivana
Veraldo
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Elaboração de relatório de
atividades para a coordenação do
evento
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A (Re)significação para os dias
atuais de algumas concepções
Instituições de Educação do Rio
O difícil caminho das primeiras
sobre educação e sociedade
de Janeiro: Fragmentos da
letras. Campinas, primeira metade
Memória revisitada (1932-1945)- formuladas nos primeiros tempos
do século XIX - Valter Martins
Sonia M. C. N. Lopes
do Brasil Republicano - Dalva C.
M. Yazbeck I Ana M. B. Crespo
---
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Área temática: Ensino de História e Educação
Tema e N° do Simpósio Temático·. A educação e a formação da sociedade brasileira - 35
Coordenação: Wenceslau Gonçalves Neto

._---~~

14:00h às 1800h

Pesquisa científica e
aperfeiçoamento de educadores:
as atividades do Centro Regional
de Pesquisas Educacionais de
São Paulo no período de 1956 a
1961 - Marcia S. Ferreira

A instituição escolar e a
construção da identidade nacional
brasileira nos anos 20 do século
XX - um recorte a partir do Estado
Paulista - Ednéia Regina Rossi

A pós-graduação como estratégia
de reconstrução da universidade
brasileira (a CAPES dos anos
1950/1960) - Ana Waleska P. C.
Mendonça

As conferências pedagógicas dos
professores primários do
A Petrobriis: trabalho. história e
município da corte. Permuta de
formação dos seus trabalhadores
luzes e idéias (1873-1886) - Maria Carlos Lucena
Helena C. Bastos

Da "Incivilidade" aos Templos de
Modernidade: Os Grupos
Escolares em Uberabinha (19111929) - Luciana B.O.B.Carvalho I
Carlos H. Carvalho
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Sala: CE 303
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O pOder municipal e o
desenvolvimento da educação em
Uberabinha. MG. 1892-1905Wenceslau Gonçalves Neto

O Padre Antonio Vieira e a
Estrutura educacional: rupturas e
pedagogia da escravidão permanências - Talvanes
Amarilio Ferreira Junior I Marisa
Eugênio Maceno
Bittar
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PAINEis I ASSEMBLÉIA GERAL
DAANPUH
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Elaboração de relatório de
atividades para a coordenação do
evento
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Formação de Professores: análise
histórica e comparativa entre a
Europa e o Brasil - Abdeljalil
Akkari I Rossana V. S. Silva

Legislação Educacional e
A desconstrução da memória
profissão docente em Uberabinha
Geográfica. na hiostória da vida
(1892-1930) - Flávio C. F. Vieira
escolar dos alunos na zona rural /Wenceslau G. Neto
Ana Glória Cornélio Madruga

S
ii"

O Processo de Instalação e
Consolidação da Educação
Escolar na Região do Alto São
Francisco - Tânia Maria Teixeira
Nakamura

_

_o

-

A sociedade brasileira para o
Educação. história e política:
Progresso da Ciência e a Reforma
Jerônimo Arantes em Uberlãndia Universitária - Macioniro Celeste
Sandra C. F. Lima
Filho
Memória e formação docente:
indicios da identidade educacional
na região do Bico do PapagaioR!gina CéliaPadovan
----
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Área temática. Ensino de História e Educação
Tema e Na do Simpósio Temático: Da relação com o saber' condições de produção, transmissão e aquisição do saber histórico escolar - 37
Coordenação. Lana Mara de Castro Siman e Berenice Corsetti
Horário

Segunda (28)

Terça (29)

Sala: CE 305

Quarta (30)

Quinta (31)

As concepções sobre estado nacional
brasileiro em alguns livros didaticos de A arte de ensinar: entre a Deusa-mãe
Nnêmesis e a Deusa-filha Clio história e geografia para o ensino
médio no periodo de 1960-1990Manoel A. Souza
Rogata S. Del Gaudio

História, currículo e ensino de História - Culturas históricas e o ensino de
História - Paulo Zarth
Maria Inez S. Souza

1000h as 1200h

Sexta (01)

Histórias da história ensinada:
trajetórias de pesquisa - Kazumi
Munakata

Projeto Escrevendo a História - Sérgio
O, S. Araújo

DISCUSSÕES DAS
APRESENTAÇÕES

Práticas Escolares em revista o
escotismo - Ana Clara Bortoleto Nery

Do uno ao múltiplo: teoria subversão e Reflexões em torno da função
sentidos no livro didático de história - educativa dos museus históricos.Washington T. Júnior
Janice p, Costa

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Uso dos Espaços educativos não O livro didático e o ensino de história - formais e a formo prof. de História Luciana Calissi
Ana Maria A. Santiago e Helena M.
M. Araújo

&>
~

ALMOÇO

:3O
O papel dos conhecimentos prévios
Politica educacional e ensino de
dos alunos no processo de enSlnohistória algumas reflexões - Berenice
apredlzagem da história - Geraldo M.
Corsetti
Magnani

Ensino de história e identidades
étnicas: um estudo a partir da escola
de uma comunidade remanescente de
quilombo - Maria Aparecida
Bergamaschi;Sônia Maria dos
Santos Marques

A construção do saber histórico: o livro
didático em discussão - Eleia T.
Bandeira
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Ensino de História e formação de
professores para o Ensino
Fundamental - Maria Therezinha
Nunes

Produção didática na licenCiatura de
História - Antônia T, C. Fernandes

14:00h as 18:00h
Mudança e inovação nas
representações dos professores Marta Margarida de Andrade Lima

Prática docente: um estudo sobre a
formação, a experiência e os seberes
de professores de Históna dos
municipios de Timóteo e Coronel
Fabriciano (MG) - Maria Luciana B,
Silva

O papel das representações sociais na
formação das identidades sociais e na
construção do conhecimento histórico
pelos alunos - Lana Mara C. Siman

Escolarização do tempo histÓriCO pelos
livros didáticos da História para
crianças - Araci Coelho

PAINÉS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH
O papel dos mediadores culturais na
aprendizagem da História - Soraia F,
Dutra

DISCUSSÕES DAS
APRESENTAÇÕES
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A formação continuada do professor de
Abordagem da Inconfidência Mineira
O uso da linguagem filmica no
História - Relato de uma experiência
nos livros didáticos de História e sua
processos de ensino-aprendizagem da
contribuição para o desenvolvimento
em atualização de docentes no CERP história - Roberto A, Júnior
Ângela Maria Cyrino de Andrade
da cidadania - Thamar Kalil

~

DISCUSSÕES
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õ'
~

Novas práticas em contexto
conservador dilemas do ensino de
História - Rita de Cássia Rocha
Cavalcante
.

-

O conceito de tempo: da abordagem
cognitiva a perspectica sóciointeracionista - Dilma C. M.
Scaldaferri
-

- - - _ .. _
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A Balaiada no Piaui: uma análise a
partir do livro didático de História Rosangela Mourão Veras
-
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Avaliação do Simpósio
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Área temática

História: Ensino e educação

Simpósio Temático'

Os desafios do cotidiano na sala de aula experiências, propostas e projetos - 38

Coordenação:

Katia Maria Abud e Selva Guimarães Fonseca

Horário

Segunda (28)

10:00h às 1200h
Práticas de Ensino,
culturas
escolares
Guimarães Fonseca

i-

Sala: Auditório CE 211

iTerça (29)

Quarta (30)

Quinta (31)

Sexta (01t
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Escola Municipal Zumbi dos Palmares
saberes elNeg.rltude e alteridade - a contribuição,
Selva de ensino de história para a construção
da Identidade negra - Suelídia Maria
Calaça

O ensino de História: sala de aUlal Ensaios da Educação Biocêntrica
como espaço da construção para o ensino de História - Maria
curricular - Katia Maria Adud
do Amparo AlvesCarvalho
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História de minha vida uma
Memória e forma.ção docente -!experiência em sala de aula Alarcón Agra do O
Maria Elízabeth Melo da
Fonseca

Uso da imagem através de umlHistória das Festas e Religiosidades em
trabalho interdisicplinar _ Maria de GOiás o .estudo do .Regional em temas
Lourdes Ferrão Castelo Branco paradldatlcos - Mana do Socorro de
Deus
O ensino de História nas séries
iniciais da escolarização: refletindo
sobre as concepções dos
professores e sua prática
pedagógica - Everson
Melquiades de Araújo Silva

3O

Caminhos na construção da identidade
do professor (a) de História: um estudo
no curso magister da UECE - Francisco
Agileu de Lima Gadelha

REUNIÃO GT I PAINÉIS

"Aprender ou Apreender História" o pensamento histórico em alunoslRPG e História: experiências e
do ensino fundamenlal e médio - projetos - Isamarc G. Lobo
Ronaldo Cardoso Alves

O ensino de História voltado para
o exercício da Prática Docente:
uma experiéncla no espaço da
formação
inicial
Emanuel
Pereira Braz

O desafio do trabalho com a
diSCiplina Fundamentos e
Metodologia do Ensino de História
para a formação do professor no
curso de Pedagogia - IIka Miglio
Mesquita
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ALMOÇO
14:00h às 18:00h

O
O ensino de História através dOlO impacto das propostas da Escola
sobre
a
prática
dos
Museu da Vida _ Patrícia Sagarana
Gonçalves Fonseca
prof~ssores de História do Ensino Médio
Mana da Luz Coelho

patrimônio

é

histÓria,

acontecimento e narrativa. Uma
proposta para o ensino de história
através das e~cursôes históricas e
de
educaçao
patrlmonia
Alexandre Rômulo Alves de
Amorim

O papel educativo dos museus ~
Projeto
Descobrimentos. uma Cultura e Cotidiano: superando os limites Andando na cidade _ construção
aventura no Museu Paulista da do preconceito na sala de aula _ do conhecimento histórico _
USP - Regina Maria de Oliveira Lucinalva Macedo
Elizabeth Salgado de Souza
PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL
Ribeiro Lima
DA ANPUH

Ensino
,

de História: cinema'lo que um aluno já sabe, para dar aUlas · t' .
. I
t'd'
d
E V
d
H"'?
H I'
A
'd
IS Orla, curncu o e co I lano,
Impre~sa e po er na ra. argas - e
Istorla. e enlce
parecI a lH
escolar _ Ubiratan Rocha
Andre Chaves de Melo Silva
Bastos Rocha
Reflexões
sobre
as Desafios do ensino de História em uma
representações da cultura jovem escola indígena de Mato Grosso do Sul
da década de 60 em sala de aula _ (ou de cOmO os Kadiwéu tornaram-se
Milton Joeri Fernandes Duarte "antropólogos de si mesmos") - Giovani
José da Silva

Experiências vividas e memória
compartilhadas - o ensino de
Hístória
na
concepção
de.
docentes e discentes' do curso de
História da UECe (1967 a 1985) Isaíde B. da Silva

~

::!.
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Imagem, re-flexão e
intersubjetividade na formaçã~ do
educador: Uma abordagem cnllcoreflexiva sobre a formação
contínua do educador - Virginia
Soares
"A História ensinada": O Colégio
Atheneu Sergipense como palcol
para a análise do ensino de
História (1930-1945) - Silvaneide
Silva Vieira
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Área temática: Hist6ria: Ensino e educação
Simpósio Tematico'Políticas públicas. mudanças cunurais: a busca de alternativas para a produção dos conhecimentos histórico-educacionais - 39
Coordenáção:
Maria Carolina Bovério Galzerani I Rosa M. Godoy Silveira
Horar;o .

Segunda (28)

Terça (29).

A materialização das temporalidades
nos curriculos de História - Rosa Maria
Godoy Silveira

Ensino de Hist6ria: entre saberes e
práticas. Narrativas e narradores - Ana
Maria Ferreira da Costa Monteiro

Lendo e aprendendo história - Ernesta
Zamboni

A construção de um saber histónco
escolar: O "Brasil" e seus aniversarios Luis Fernando Cerri

Políticas públicas. mudanças culturais: a
busca de alternativas para a produção
do conhecimento histórico-educacional·
Maria Carolina Bovério Galzerani

O tempo histórico na representação dos
professores do Ensino Fundamental do
10 e 20 ciclos - Alexsandro Donato
Carvalho

1O:OOh as 1200h

Quarta (30)

Sala: CE 302

Quinta (31)

Sexta (01)

Entre sonhos. pesadelos e angústias:
concepções e expectativas dos
discentes do Colégio de Aplicação História da Educação Superior Brasileira
CODAP da Universidade Federal de
Contemporânea que teoria? Sergipe - UFS. para a avaliação de
Alexandre Ant6nio Gili Náder
História no Processo Seletivo Seriado
(PSS) da UFS/2003-- Paulo Heimar
Souto e José M. Mártires
REUNIÃO GT I PAINÉIS

O ensino superior brasileiro sob a tutela Reforma curricular e ensino de História:
dos organismos internacionais - Iracema o projeto do Centro Paula Souza Claudia Denardi Machado
Oliveira Lima

A cosntrução das relaçóes sociais e
étnicas na educação - Silvia Helena
Nascimento Gifoni

O processo de elaboração e
implementação da reforma curricular da
disciplina História: apontando algumas
questões e desafios para a escola
pública de ensino médio do Ceará José de Sousa Lima
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Professores de História e contadores de
suas histórias:a mem6ria docente como
um dos indicadores para que se reflita
sobre a formação inicial e continuada
dos professores - Stela P. F. de Morais

Teares paradas tecem a escola do
João Ribeiro e a renovação da
amanhã' a luta dos tecelões
Cairé: nos rios do imaginario. a
historiografia didática - Arletle Medeiros sorocabanos. no inicio do Sec XX pelo construção da identidade cultural - Eglê
direito a educação - Luiz Carlos
Gasparello
Betânia Portela Wanzeler
Barreira
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Representações iconograficas e
Imprensa. história e memórias: a
memória nos livros dldatlcos de História
construção da Manchester Paulista
do Brasil - João Batista Gonçalves
(1903-1914) - Arnaldo Pinto Junior
Bueno

Tnlhos de memória e de cultura urbana Maria Silvia Duarte Hadler

Olhares de professores de História
sobre sua formação - Elison Antônio
Paim

A escravidão e o enSinO de história:
historiografia acadêmica e livro didático
em confronto - Maria Cristina Dantas
Pina

O subúrbiO. a escola e os imigrantes: os
primórdios da "Escola Preliminar Mixta
da Estação de Osasco" - 1900!19'~·
Sonia Regina Martim

I Grupo Escolar de Santo André:
trabalhos e folguedos enquanto a cidade
cresce - Maria Helena Bitlencourt
Granjo

História. Educação e Cidadania: saberesl
e poderes na formação de professoresGoias (1999-2002) - Leonardo
i
I
Rodrigues de Moraes

A Independência do Brasil e a narrativa
escolar (1920-1930) - Karina Ribeiro
Caldas

Arte e Educação: o embate politlco
frente ao Estado Novo Português Alexandre Felipe Fiúza

Memórias de Professores Tecendo
Alternativas para a Produção do
Conhecimento Histórico-Educacional Cláudia Prado Fortuna

14 OOh às 18:00 h

História. memória e iconografia de
professores em peri6dicos paulistas
O saber escolar em José Lins do Rego (1900 a 1930): fios entrelaçados na
O menino de Engenho e Meus verdes
produção do conhecimento históricoanos - Conceição Aparecida Cabrini
educacional - Maria de Fátima
GuimarAes
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O lixo urbano (Temas tranversais) Maria do Socorro Ideão Bezerra I
Maria Sales do Nascimento

Fortaleza - praças. parques e
monumentos - Silvia Meire Martins
Barbosa
Colonização do Ceara - Maria
Rosangela Siqueira de Farias

PAINÉIS / ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

Tecendo lembranças: memória e
experiências de professoras primarias
no ABC Paulista - Marli Pinto
Ancassuerd
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Relato de experiência - Evandro
Mangueira de Sousa

Atividades praticas de campo numa
perspectiva inter-disciplinar: um
ent·cndimento do lugar vivido - Elizete
Gonçalves Pinho
A escrita de uma outra história Helenice Ciampi Ribeiro Fester
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Área tematica: Ensino de História e educação
Tema e N° do Simpósio Temático História e História da educação - 40
Coordenação: Geraldo Barroso e Cecilia Cortez

Sala CE 304

Horário

Quarta (30)

Segunda (28)

Terça (29)

Aprestentação

1000h às
1200h

Em torno dos condicionantes
educacionais da História - Wojciech
Andrej Kulesza

i-

Quinta (31)

a"'ti

Sexta (01)
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Educação e familia: problemática do I
Congresso Sul-Americano da Mulher em
Defesa da Democracia - (1967Charliton José dos Santos Machado

O horário escolar e o controle do tempo Rita de Cássia de Souza

O "Livro de Chamada" como fonte de
pesquisa sobre a educação e a infênCl8
em Criciúma/SC 1945-1946 - Marli de
Oliveira Costa

REUNIÃO GT / PAINÉIS

História e História da Educação:
Um contexto de leitura e leitores: um lugar
aproximações metodológicas e
de memória da cidade de Jaguará do
perspectivas temáticas - Verônica Danieli Sul(SC), 1937/1983 - Gisela Eggertde Lima Araujo
Steindel

O compadrismo e o clientelismo nas
escolas em Recife do inicio do século XX
até o seu meado - Evson Malaquias de
Moraes Santos
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Tempo Livre

A Escola Norm<31 Catharinense sob a
batuta· do professor Orestes Guimarães Gladys Mary Teive Auras

g.

O cinema educativo em Pernambuco
durante a intervenção de Agamenon
Magalhães (1937-1945) - Cláudio Jorge
Gomes de Moraes
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14:00h às
18:0011
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O papel histórico dos conteúdos escolares
na modificação do fazer e do pensar
pedagógico: desafios do contemporâneo Marta M, Castanho de Almeida
PernambucO

a
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Missionárias educ8doras protestantes
Memória e Currículo: discussões sobre
norte-americanas: mensageiras da fé e da saberes a partir dos memoriais de
formação - Maria do Carmo Martins
educação - Eneida Ramos Figueiredo

A atuação da Campanha Nacional de
UsOs e significados da escrita entre
Escolas da Comunidade-CNEC na
escravos e afro-descendentes na
educ8ção balana(1953-1964) - Ronalda
sociedade brasileira do século XIX - Maria
Barreto Silva e Daisy da Costa Lima
Cristina Cortez Wissenbach
Fonseca

Ensino de História' uma experiência de
interculturalidade em Roraima - Maria
Luiza Fernandes

o·
ti)
õ'

Mitos e utopias na educação brasileira: o
professor e a construção democrática
(1946-1961) - Marta Maria Lopes

o

A escola comunitária evangélico-Iuterana
Catalogação de fontes: estudos e
e a defesa de unla identidade - Isabel
processos disciplinares na Perahyba do
Norte (1835-1864) - Claudia Engler Cury Cristina Arendt
Escolas "misturadas": diversidade étinica
e social das escolas da cidade do Recife
na primeira metade do XIX - Adriana
Maria Paulo da Silva

3

g

ALMOÇO
Educação Nacional e "paraibanidade'" a
história pátria e o ensino de história da
Paraiba - Anton;o Carlos Ferreira
Pinheiro

m
c:

A Formação de Professores no contexto
das Reformas Educacionais Brasileiras ao
longo da década de 1990 - Carlos
Eduardo dos Reis

~.

PAINÉIS / ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

Tempo Livre

Metodologia para estudos de cultura
História da implementação da proposta de
material escolar: a formação de agentes
formação de professores no CEFAM I
educacionais rurais na Escola D. Luís de
CAMPINAS - Leny Cristina Soares
Castro em Braga, Portugal( 1958 A 1980) Souza Azevedo
Laerthe de Moraes Abreu Junior
A Educação pelo Desejo nas Escolas
Libertárias: Sáo Paulo 1913-1919 Ronaldo José Arnoni
Debates

Educadores: histórias, projetos, afetos e
políticas - Vera Lúcia Sabongi de Rossi
Debates

---------_._- -
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Área Temática: Narrativas sobre a América
Tema e N° do Simpósio Temático: Caribe: acontecimento e narrativa histórica nas culturas de migração - 42
Coordenação: Olga. Rosa Cabrera Garcia

Sala: CE 307

Horário

Quinta (31)

Sexta (01)

Cuba: Totalitarismos e Culturas Everly Szturm

A literatura feminina cubana no exilio
de finais do século XX - Isabel I barra
Cabrera

O triste canto inacabado de Che: um
estudo sobre ética e dominação na
guerrilha de Sierra Maestra - Rafael
Saddy Teixiera

Geração Mariel: a cosntrução de uma
identidade (1980-1985) - Rickley
Leandro Marques

Debatendo sobre Cuba na
contemporaneidade - Maria Martha
Luiza Cintra Rabelo

Outro ciclo: a obra de Jimmy Cliff no
contexto pós-colonial jamaicano de
1962 A 1980 - Danilo Rabelo

Segunda (28)

Terça (29)

Quarta (30)

Integração, cultura e identidade latino
A literatura e a filosofia da contraamericana: uma reflexão sobre a
cultura caribenha em Alejo Carpentier produção historiográfica - Maria
Olga Rosa Cabrera Garcia
Medianeira Padoin
Junto á Árvore da Liberdade, a forca.
Luta. festa e luto na campanha
1000h às 1200h abolicionista (Nova Granada, 17811851) - Jaime de Almeida
Santa Maria, Pinto e Nino: a
redesconerta dos caribes em espaços
discurSIvos brasileiros, no tempo
presente - Maria T, Negrão de Melo

Dom e Contradom- Intercultura na
América Latina - André Luis Toribio
Dantas

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Caricata américa - Henrique Alonso
de A R Pereira

I

ALMOÇO

~

A presença do krausismo nos meios
intelectuais cubanos da segunda
metade do século XIX - Eugênio
Rezende de Carvalho

Interculturalidade e construção da
identidade entre os tzoltes e tzaltes San Cristobal de Las - Maria Teresa
Toribio Brittes Lemos

Cuba y sus recursos minerales.
Estado, economia y mercado - José
Alfredo Uribe Salas

Usinas de idéias - clubes, agramiações
e imprensa' espaço de atuação e
construção Identitária e jovens
bacharéis (Cuba Seco XIX)- Eleonora
Zicari Costa de Brito

O imaginário criado pelos cubanos
acerca dos imigrantes negros
antilhanos (1912-1933) - Kàtia Cilene
do Couto

La diversiflcación agricola y las claves
de la nación. EI proyecto de las
estaciones agronómlcas en Puerto
Rico, 1880-1898 - Maria Teresa
Cortés Zavala

Fronteira BrasilNenezuela: o cenário e
Economia brasileira - evolução da
O imagina rio cristão da Acción Cultural
os sujeitos em Airasol e Canalma
Popular Colombiana nos anos de 1940
conjuntura contemporànea - Alexis
(1970/Atualidade) - Victor Hugo
Maurina de Holanda Cavalcante
Toribio Dantas
Veppo Burgardt
16-18h
16-18h
16-18 h
140011 as 18:00h
O Brasil também é Caribe a literatura
Curupuru no século XIX. uma cidade
escravista em José de alencar e
Cidade e latlnidade: o urbano em
nas fronteiras da Plantation - Leandro
Castro Alves - Cléria Botelho da
questão - Edna Maria dos Santos
Mendes Rocha
Costa
La importancia de los presidios de
Cuba en el slglo XVII - Maria Isabel
Marin Tello

A Vila com eira e beira: A ocupação e
fixação de homens e mulheres no
sertão dos Guayazes - Cristina de
Cássia Pereira Moraes

Imprensa, saúde e poder no Brasil:
Memória, HistÓria e Construção de
Sentidos - Nilson Alves de Moraes

A Estética Barroca na América Latina'
Um estudo comparativo entre duas
cidades - Rosemary Arantes Isaac

Cidades-Beira ... Cidades-Fronteira ...
uma análise comparada (Uruaçu-GO,
Luiz Coréia-PI, Oiapoque-AP, SaintGeorges-GFr e Pinar Del Rio-Cuba
(SéculoXX) - Gercinair Silvério
Gandara

Histórias e Narrativas de velhos
analfabetos no Br"sil - Helenice
Pereira Sardenberg
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Tempo livre
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Área temática: Narrativas sobre a América
Tema e N° do Simpósio Temático. Cultura e Politica nas Américas - 43
Coordenação. Maria Ligia Coelho Prado e Maria Helena Rolim Capelato

Sala: CAF 103

Horário

Quarta (30)

Segunda (28)

Las Casas, defensor dos negros Juliana Beatriz Almeida de Souza

Terça (29)

3

O

~

Tupis, Arianos e a Turanianos:
Teorias sobre as origens da
civilização no pensamento social sulamericano (1850-1930) - Maria
Helena P. T. Machado

Quinta (31)

a1:J

Sexta (01)

Cultura e autoritarismo: Portugal e
Brasil durante o Estado Novo - Maria
das Graças Ataide de Almeida

Relatos de Guerra. Correspondência
do General Osório á familia durante a
guerra do Paraguai - Francisca
Nogueira de Azevedo

10

iil
:3
111
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1111

o
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1OOOh ás 1200h

Compondo repertórios para a
formação do jovem leitor - duas
Propaganda politica, construção do
experiências bibliotecárias, na
tempo e mito Vargas: o Calendário de
Argentina e no Brasil, na primeira
1940 - Angela de Castro Gomes
metade do século XX - Gabriela
Pellegrino Soares

A influência do fator religioso nas
culturas politicas da Ibero-América e
da Anglo-América - Beatriz Helena
Domingues

Mudança induzida as organizações
indigenas no México e no Brasil·
Libertad Borges Bittencourt

"Forjando relações: estratégias de
interação, inserção e exclusão social
na Vila do Rio Grande através dos
batismos de filhos de açorianos (17381763) - Martha Daisson Hameister

Homens Velhos e escaravelhos:
guerreiros virtuais numa realidade
neoliberal - Celso Gestermeier do
Nascimento

A Democracia na América e os
liberais argentinos do século XIX José Luis Bendicho Beired

Globalização e neozapatismo. as
transformações da luta politlca na
América Latina - Antonio Carlos
Amador Gil

As ambiguidades do pensamento latlnoamericano do século XIX. os
intelectuais e a idéia de nação na
Argentina e no Brasil - Marco Antonio
Villela Pamplona

Disputas de honra: análise de casos
de confrontos violentos na literatura
platina - José Martinho Rodrigues
Remedi

O processo de secularização e a
presença maçõnlca. o caso brasileiro
e uruguaio no século /:IX - Eliane
Lucia Colussi

Guerra a pobreza EUA, 1964 Cecilia Azevedo

A identidade nacional na América
Latina percursos historiográficos e
condições de emergência de dIScurso
intelectual - Claudia Wasserrnan

A ocupação do interior do Rio Grande
do Sul: as Companhias de
Colonização e a ação estatal - José
Antonio Moraes do Nascimento

Entre a denegação € as identidades'
reflexões sobre as representações e o
discurso de SII110n Salivar - Fabiana
de Souza Fredrigo

Os países amazônicos às vésperas
da Conferencia de Caracas vistos sob
a ótica da diplomacia brasileira, 19471953 - Dinair Andrade da Silva

Doze conferências que Inventaram o
Brasil na Sorbonne: a Formação
Histórica da Nacionalidade Brasileira,
por Oliveira Lima - Lucas Victor

Benjamin Franklin e Henry Thoreau:
duas propostas para a atuação do
individuo nos Estados Unidos - Mary
A. Junqueira

Identidade e integração da América
Latina durante a primeira etapa da
guerra-fria (1947-1959) - Heloisa
Jochims Reichel

Arielismos: a visão de América em
Oliveira Lima e José Enrique Rodó Fabio Murici dos Santos

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Imagens peronistas - Maria Helena
Rolim Capelato

Civilização e barbárie: a degola nos
conflitos pia tinos (uma aproximação
histórico-literária) - Cesar Augusto
Barcellos Guazelli
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gOOh às 1800h

:o

Reflexões sobre a História
Politica de petróleo: entre Brasil e
Comparada da América Latina - Maria Argentina - 1938 - Eliane Garcindo
Ligia Coelho Prado
de Sã

~

o

õ'
::s

111

~

::x:

....o·jij'
~.

111

A criação da Guarda Nacional numa
situação de fronteira - José Iran
PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA Ribeiro
ANPUH
Estabilidade das fronteiras hidricas e
conflitos pela posse de rios na bacia
do Prata - Pedro Costa Guedes
Vianna

A nação na América: o Brasil em
contraste com a América Hispânica e os
Estados Unidos na "Coleção BraSiliana"
- Kátia Gerab Ba99io

A interface regional: redes
institucionais na construção do Brasil Acácio J. Lopes Catarino

Intercâmbio inteiectual nas Améncas: a
Censura e Irrever' nCla. a Revolução Nelson Pereira e Fernando Blrri
Revista Americana e a formacão de
Mexicana em r·.::.'.-:J,S dcs ano~ 1910- imagc:l~ ~!::) (sub) desenvolvimentisrnc h3dcs de sociabilidade no cOlltmente
Regina A. Crespo
- Mõnica Cristina Araújo Lima
americano - Fernando Luiz Vale
Castro

A consolidação e posse da terra na
fronteira oeste: Luiz de Albuquerque Rosallgela Aparecida de Souza Reis
Oliva
------

--

..,.,
01

~

O)

Área temática: Narrativas sobre a modernidade e a pós-modernidade
Tema e N" do Simpósio Temático: A Inquisição em Xeque: temas, controvérsias e estudos de caso - 45
Coordenação: Ronaldo Vainfas, Lana Lage da Gama Lima, Bruno Feitler
Horário

Segunda (28)

Terça (29)
O Tipo Ideal de Inquisidor
A Súbrevivência do judaismo na
Moderno: imaginário e
filosofia de Spinozaa experiência
conceituação - Carlos Andrê
paraibana - Anita Novinsk
Macêdo Cavalcanti

10:00h às 1200h

A composição étnIca do povo
brasileiro e os sobrenomes
adotados pelos cristãos-novos no
mundo português - Marcelo Meira
Amaral Bogaciovas

Quando a Igreja confiscou a
Justiça: a concentração do Poder
Judiciário através da Inquisição do
Tribunal do Santo Oficio Rogério Luiz de Souza

O racismo na CompanhIa de
Jesus - Robson Luiz Lima
Santos

Tradição Inquisitorial no Brasil
Contemporâneo: a busca da
verdade real - Roberto Kant de
Lima

Sala: Auditório CCHLA 411

Quarta (30)

Quinta (31)
O Santo Oficio e o Mundo
Atlântico. Ação inquisitorial na
Madeira - Sonia Apparecida de
Siqueira

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Sexta (01)
O Pecado dos Anjos infância e
inquisição na América colonial
portuguesa - Alex Silva Monteiro

Sodomia e pedofilia no século
Inquisição e poder episcopal no
XVII: o processo de João da Costa
Brasil (1551-1751) - Bruno Feitler (1666) - Lana Lage da Gama
Lima
O Islão na Diáspora: práticas
religiosas mouriscas em Portugal
nas fontes inquisitoriais
quinhentistas - Rogério de
Oliveira Ribas

Sodomia: Dissidência Imoral e
Contra-Cultura ou Heresia? - Luiz
Mott

(")
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3

Deixai a Lei de Moisés' Notas
sobre o Espelho de Cnstãos
Novos (1541) - Ronaldo Vainfas

O

Os familiares do número e o
Santo Oficio de Goa: estrutura e
problema do privilégio - James E. funcionamento - Célia Cristina da
Wadsworth
Silva Tavares

~

a1:1

ta
A Inquisição na Colónia e o
criptojudaismo no feminino o
papel das 'mulheres-rabi' para <,
resisténcia judaica no nordeste
açucareiro de acordo com a
documentação das vislta~,ées do
santo oficio- séculos XVI e XVII Angelo Adriano Faria de Assis

14:00h às 1800h

Conflito e convivência na terra dos
pecados. Os cristãos novos na
Bahia colonial - Suzana Maria de
Souza Santos Severs

Pelo reto ministério do Santo
Oficio: Falsos agentes
inquisitoriais no Brasil Colonial Daniela Buono Calainho

ii1
:3111

D. Ignacio de Santa Thereza. Um
arcebispo ás voltas com a
Inquisição - Evergton Sales
Souza I Bruno Fleiter
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Servir o Santo oficio em Minas
Gerais setecentlsta: o comissario
Nicolau Gomes Xavier - David
Higgs

A Terceira Visitação do Santo
Oficio ás partes do Brasil - Lina
Gorestein

~

PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL
DAANPUH

DEBATE FINAL

g.
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Ad discernendas veras a falsis
Cristãos-novos do Rio de Janeiro Oficio e Sangue - o enrazimento
visionibus et revelationibus - A
na Universidade de Coimbra do ideário inquisitorial nas culturas
Inquisição e as falsas visões de
Carlos Eduardo Calaça C
de oficio da Lisboa Moderna Maria Dias, degredada para o
Fonseca
Georgina Silva dos Santos
Brasil - Geraldo Pieroni

As Rotas de fuga para onde vão
os filhos da nação - Marco
Antônio Nunes da Silva
~----
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Inquisição Portuguesa: a luta pelo
poder e o fechamento do Tribunal O Thesaurus de viagens dos De
no século XVII (1674-1681)Bry no Index Expurgatorium Benair Alcaraz Fernandes
Thereza Baumann
~eir~_
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Ár(;J Temática Narrativa sobre a modernidade e a pós-modernidade
Tema e N" do Sim.,ósio Temttico: Narrativas sobre a Memóna e a Pós-Modernidade - 46
Coordenação Antonio Torres Montenegro.

a

Sala: DECOM 200

IQ

ii1
3

111

Horáno

Segunda (28)

Telça (29)

Memória histórica e identidade
paulista: comemorações da
revolução constitucionalista no
quarto centenário (1932/54) Baraba Weinstein

Quarta (30)

ltineranos da modernidade:
registros históricos da solidão
no Recife dos anos vinte Antonio Paulo Rezende

10:00 às 12 OOh

QUInta (31)

Sexta (01)

Memória. Cidades e
reterritonailzações
espacials:relatos e imagens Regina Beatriz GUimarães
Neto

A Igreja Católica e as Ligas
Camponesas. O Sagrado
Ameaçado - Antonio Torres
Montenegro

Narrativas Urbanas:
territoriallzação e
desterritonailzação nas praticas
de apropnação do território da
cidade - Ana Maria Souza

Caminhos e descaminhos:
Memórias, Narrativas e
cotidiano de itInerantes rumo a
Poxoréo-MT (primeira metade
do século XX) - Nileide S.
Dourado

ALMOÇO
Recife. "A Sucursal de Monte
Do ombro dos escravos ao
A outra face do "apenas
Carla'" Jogo do bIcho. baralho e
lombo dos burros, O Recife
moderno" a tradição reVistada roletas no Recife do iniCIO do
nas imagens dos transportes
século XX - Sylvia C.
Cibele Barbosa
de carga - Noemia Zaidan
Couceiro

14:00:00 às 18:00h

Comemoras Os Sertões: entre
a inquietação que motiva a
Lar::r e modernidade em
obra e seus fazer-se no
Salvador na Primeira Republica
presente, Isabel Cristina M. - Raimundo Nonato
Guillen
I

O Brasil de Suassuna no mito
da Ilha Brasil - Maria Thereza
Didier

~_._._---

-

Para a critica das
modernizações na cidade do
Recife (1955-1975) - Luis
-""'anuel Doming~e! - - - -

A História e a organização da
cultura e sociedade modernas
na Paraiba 1932-1979Roberto Jorge Chaves
Araújo

---- --------

Imagens do Recife na década
de 1960: edificio. pedra da
cidade. Fotografia, Luz da Rua.
Reflexão sobre primeiros
dados de pesquisa - Fabiana
de Fátima B. da Silva

Trabalho, memória e cultura:
os carpinteiros navais do Baixo
Sul da Bahia - Daniel
Francisco dos Santos
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Asas cobrem os céus - Jailson
Pereira da Silva
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Presença votiva na arte e suas
apropriações poéticas almas
eruditas/populares - Ana
Helena da Silva Duarte

Paisagem e modernidade: os
olhares sobre o Recife nos
anos 1920 - Daniel de Souza
~oVieira _
---

111.
CD

REUNIÃO GT / PAINÉIS
O preço da razão: as memónas
Eugenistas e culturalistas: o 1°
dos desapripriados do bairro do
Congresso Afro-BraSileIro de
Tatuapé - São Paulo - José
1934 - Zuleica Dantas
Ferreira

'(')

Arte na rua: o imperativo da
natureza - Suzana Cristina
Souza Guimarães

Da Coroa dos Passarinhos ao
Cais de Santa Rita - Anselmo
Cabral
-
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Área temática: Narrativas sobre a modernidade e a pós-modernidade
Tema e N° do Simpósio Temático Imagens e narrativas da civilização - 47
Coordenação: Afonso Carlos Marques dos Santos

Sala: CAG 105

Horário

Quarta (30)

Segunda (28)

Terça (29)

Feitorias da civilização: as
Entre o ideal e o projeto a
práticas de exploração em face
questão civilizatorla no Brasil dos discursos sobre o império Afonso Carlos Marques dos
Paulo Cavalcante de Oliveira
Santos
Junior

1O:OOh às 12:00h

Jean-Baptiste Debret e a
Das Terras de Etiópia: a África
proposta de urna "biogrofia" da e a narrativa hagiográfica
nação brasileira· Valeria
setecentista - Anderson José
Alves Esteves Lima
Machado de Oliveira

Quinta (31)

Sexta (01)

A entrada real enquanto festa
barroca e a Lisboa pombalina Nelson Pôrto Ribeiro

I

I

Avaliaçôes e perspectivas.
REUNIÃO GT I PAINÉIS

A imaginação civilizadora Gustavo Rocha Peixoto
I
I

Maluco, relato monstrllosode
uma vi(lgem - Geysa Silva

Estilo Eclético na arquitetura
de Juiz de Fora(MG) - um
debate historiografico - Ana
Lucia Fiorot de Souza

A Experiência dos Soldados
Negros na União Americana
Durante a Guerra Civil - Vitor
Izecksohn

!

Reunião dos pesquisadores

oI»

ALMOÇO

,

Experiências urbanistlcas e
representoções de Cidade' o
Recife civilizado· Virginia
Pontual

Eduardo Prado e Eça de
QueirÓs na periferia da
Civilização - Maria Aparecida
Rezende Mota

Formas da Imaginária urbana
escultura pública no Brasil Paulo Knauss

Em torno da civilização
negociações sobre a
modernização de São Paulo na
~assagem do século XIX para
o XX - Josianne Francia
Cerasoli

A difusão internacional da
engenharia no século XIX:
contextos regionais e
processos univ~rsais - Claudio
Hiro Arasawa

Cidade e lazer os lugares de
divertimento se CIVIlizam Claudia Thurlcr Ricci

Imagens da Região - escultura
Civilização e Barbárie no Rio
pública e identidade regional
de Janeiro de Carlos Sampaio no Brasil Republicano Carlos Kessel
Marcelo Silntos de Abreu

14,00h ás 1800h

A cultura a a Cidade. os
edifícios teatrais no século
XVIII - Evetyn Furquim
Werneck Lima

g.
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Estética política e civilização O
Monumento á República de
Belém do Pará - Geratdo
Mártires Coelho
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Entre a arqueologia e a
modernidade fotografia e Vida
moderna nas revistas
ilustradas Fon-Fonl, Selecta e
Para Todos ... , -1907-30Claudia de Oliveira
t-""tórla. pintura histórica como
arte de memória - Walter Luiz
Pereira

o

g

PAINÉIS I ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH

gõ'

~

C')

g'

01,'0 sobre tela, olhos para a
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Ouro Pretc oltnccntlsta por um Pensando com imagens. Uma O BraSil Imperial na produção
novo dc~cnho urbano - Caion reflexão sobre o corpo e a
de Imagens impressas técnica - Myriam Bàhia Lopes Celeste Zenha
Meneguello Natal
A critica aos "esnobes" e o
debate sobre a especialização
disciplinar no Rio de Janeiro
Republicano - Dominichi
Miranda de Sá
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Área temática Narrativas sobre a modernidade e a pós-modernidade
Tema e N° do Simpósio Tematico História do tempo presente revoluções. contra-revoluções e guerras - 48
Coordenação Marco Mondalne I Daniel Arão Reis I Francisco Carlos Teixeira
Horário

Quarta (30)

Quinta (31)

~

Sexta (01)

Terça (29)

A América Latina no contexto
da Guerra Fria' golpes.
ditaduras e militarismo Samantha V. Quadrat

Meu nome é Enéas ' O
fenômeno politico da direita no
Brasil e seu discurso
nacionalista - Carlos L.B. da
Silva

PT: Ilusões Perdidas ou
Esperança Viva - Memôrias
dos fundadores do RIo de
Janeiro - Cátia da C. F.
Machado

O Anarquismo no Brasil dos
anos 20 - Alexandre R. Samis

A Gerra fria no Brasil
repressão polit,ca e resistência
durante a pnmeira fase do
conflito (1947-1953) - Sidnei
Munhoz

O Estado Nacional e a
Amazônio: as visões do estado
e o imperialismo informal entre
intelectuais sobre a Amazônia Eli de F.N. de Lima

Esquerdas revolucionarias e
luta armada - Denise
Rollemberg

O AnarqUismo nas Pnmeiras
décadas da Republica - Carlos
A. Addor
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O impacto da revolução
cubana sobre as organizações
comunistas brasileiras nos
anos 60: o caso do PCB e do
PC DO B - Jean R. Salles

g.
~

C/)

Raizes norte-americanas da
Desobediência C,Vil um estudo
sobre Thoreau - Sérgio L.M.
Mesquita
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Resistência e PartiCipação o
A Revolução dos Cravos. uma
discurso dos organlsmo~
perspectiva hlstonográflca
multilaterais para a América
entre a ruptura e a
Latina "versus" as
continuidade - Francisco C.P.
possibilidades de emancipação
Martinho
social - Celene Tonella
A~

guerras mundiais e seus
v<ó!eranos uma abordagem
cúmparatlva - Francisco C.A.
Ferraz

A formação do publico de
futebol e a questão da
Idenlldade naC!onal - André
Botelho

1\ Guerra Mundial. a contrução
O terceiro mundlsmo
da memória através dos jogos
revolucionário ell1 busca de
uma modernidade alternativa - eletrônicos - Christiano B.M.
Daniet A. Reis
dos Santos

As duas fases do conflito árabe A "Politica de Massificação
isrãelense - Mareio A.
Cultural" em Angola (1975Scalercio
1985) - Kelly C. O. de Araujo

Guerra e Futebol estudo sobre
as relações entre os esportes.
em especial o Futebol. e a
guerra - Gilberto Agostino

Nação. temor e mal-estar' o
Imaginário politico norteamenca:o através das
hlstónas em quadnnllos do
Capitão América - Thiago M.
Bernardo
_ _ _ _ _L
--

Revoluções Camponesas no
O tv:?LA e a Luta pela
século XX mobilização politica
IndependênCia em Angola e Interpretações - Marcus A.
Marcelo Bittencourt
de D. Dezemone

ii1
:3
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REUNIÃO GT I PAINÉIS
OS tribunaiS da violênCia
análise comparada da atuação
de três tribunaiS de exceção - o
Tribunal de Segurança
Pos-Segunda Guerra - Japão e
Nacional. no Estado Novo: o
BraSil na contramão? - Valéria
Volksgerichthof. no Terceiro
M.S.Melo
Reich. e o Tribunale de
Sicurezza dei Stato na Itália de
Mussolino - Francisco C.T. da
Silva

14 OOh às 1800h

~

:3O

Segunda (28)

100011 as 1200h

ALMOÇO

Q
Sala DECOM 210
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Togliattl. GramSCI e os debates
sobre o fascismo nos anos 20
e 30 - Marco Mondaini

PAINÉIS I ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH

a
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111

Cultura e Poder em Estados
Totalitários. considerações
sobre uma história cultural do
fascismo - Mauricio Parada
I

O NSDAP e as Associações
Nazistas no BraSil e na
Argentina - Nara M.C. de
Santana

I

O discurso Neo-Integralista: O
Anti-SiOnismo e o Holocausto
"Relativizado" - Natália dos R.
Cruz

4:>.
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Área temática Narrativas sobre a Modernidade e a Pós-Modernidade
Tema e N° do Simpósio Temático. Narrativas sobre a Intolerância - 49
Coordenação: Zilda Márcia Grícoli tokol
Horário

Segunda (28)
Xenofobias e perseguições políticas
contra os imigrantes Judeus do leste
Europeu - Zilda M. Grícoli lokoi

Sala: CAF 101

Terça (29)

Quarta (30)

Quinta (31)
Operariado, construção da memória e
imtolerância - Maria Cecília Martinez

Moderno e o arcaico frente á
intolerância - Olgâría Mattos

O anti comunismo no movimento
operário - "Ministérialistas" x
Comunistas no Sindicato dos Téxtels
em São Paulo (1953 - 1964) - Murilo
Leal p, Neto

(In)tolerância religiosa. processo
A comissão de justiça e paz e os
histórico e idéias filosóficas - Prof.
direitos humanos - Marco A, Barbosa
Clodoaldo M. Cardoso
10:00h ás 12:00h

Sexta (01)

REUNIÃO GT PAINÉIS
O papel do judiciário na ampliaç.ão dos A formalização da intolerancia nos
direitos humanos - Márcio José de
icones de Sebastião Salgado - Tereza
Aline P. de Queiroz
Moraes

Estado e pOlíticas de desenvolvimento
entre a reforma e a sujeição do
movimento de trabalhadores rurais Marco César Araújo

Reunião do Grupo

()
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"Não vingarão as sementeiras do AntiChistianismo!" O Anticomunismo
Católico em Fortaleza/CE (19221945) - José Aluísio Martins Pinto

O
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ALMOÇO

a
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Do Exerciclo de Atividades Antidemocráticas á Luta Pela Cidadania
Plena - Jessic Jane V. de Souza

Paul Celan e e a Representação da
Catastróofe - Sandra Regina C.
Nunes

~
'<l

O debate académico sobre a
coexistência ocidental-muçulmano e as
repercussões do 11 de setembro de
2001 - Peter Demant

111.

o
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Analfabetismo e intolerância a
"História oral de vida dos familiares de
O Fim da Intolerância como Utopia:
representação do analfabeto nos
mortos e desaparecidos políticos
Multilateralismo e a Questão Migratória
projetos educacionais do
durante o regime civil militar (1964no Pós-Guerra - José Renato de C.
desenvolvimento·- Claudia Moraes de
1985) - Janaina A. Teles
Araújo
Souza
14 OOh às 18:00h

~
"ti

Vlolê<1cia estatal. resisténcia e
produção de sujeitos polítiCOS Victória Lavinia Grabois

Notas em torno da questão da
Seleções do Reader's Digest. 1954intolerância em relação aos imigrantes
1964 Um mapa da intolerância políllca
japoneses no pós-guerra - Célía
- Silvio Luiz G. Pereira
Sakurai

A Intolerância e os Direitos Humanos
na Ditadura Militar. O Caso Vladmir
Herzog - Mário Sérgio Moraes

Narrativas sobre a intolerância
percepções de trabalhadores rurais Suzana Lopes S. Ribeiro

Os Novos Imigrantes: Imigração para
São Paulo pós Segunda Guerra
Mundial e o processo de
industrialização - Odair da Cruz Paiva

Infância, direitos e trabalhos no Brasil:
o trabalho infantil nos vales do Mucuri
e Médio Jequitinhonha - Silvanir
Marcelino de Miranda

§
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PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH
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Área temática: História e COlturas Indígenas
Tema e N° do Simpósio Temático: História do Brasil Colônia, Arqueologia e História Indígena - 51
Coordenação: Jorge Eremites de Oliveira

Sala: DECOM 303

Horário

Quinta (31)

10:00h às 12:00h

Segunda (28)

Terça (29)

Antropologia e História: um
diálogo possível na
compreensão da história
indígena - José Glebson
Vieira & Francisco Jânio F.
Aires

A questão indígena em
Roraima - Jaci Guilherme
Víeira

Breve reflexão sobre o uso da
Sobre os conceitos de
história nos processos de
Etnoestória e História
identificação e delimitação de
Indígena: uma discussão ainda territórios indígenas - o caso
necessária - Jorge Eremites Terra Indígena pacajá
(Assurini do Tocantins) de Oliveira
Isabella Ferreira

Quarta (30)

~

i

I(')

Sexta (01)

111.

o
Escravidão indígena no
Brasil(Vale do Paraíba paulista
século XVII) - Regina Kátia R.
dos Santos Mendonça

CD

A resistência indígena no
antigo norte de Goiás do
Século XVIII, atual TocantinsJuciene R. Apolinário

fc:
3
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REUNIÃO GT I PAINÉIS
A literatura de viajantes e
cronistas: um documento
escrito e suas possibilidades e
limites para a arqueologia Vlademir José Luft

[

ALMOÇO

14:00h às 18:00h

~

Os Kaiowá e Guarani nos
tempos da Cia Malte
Toré Potiguara - Lusival
Laranjeira - Antônio Brand,
Antonio Barcellos & Marlúcia
Eva Maria L. Ferreira, Rene
Paiva
T. Júnior & Suzana G.
Batista

indios e Jesuitas no Itatim:
encontros, desencontros e
mestiçagens - Neimar
Machado de Souza

O sistema médico Xukuru
através de uma perspectiva
histórico-antropológica Liliane Cunha de Souza

Mobilização e retomada de
territórios Guarani: o caso das
áreas Jarará e Takuara em Juti
- MS - Rosely A. S. Pacheco

Centro de Documentação
Kaiowá e Guarani: relatos de
uma experiência - Eva Maria
L. Ferreira

O mito pataxó de Juacema Francisco A. M. Guimarães

Metodistas e presbeterianos
na região de Dourados e a
educação indígena na Missão
Evangélica Caiuá (19281948) - Raquel Alves de
Carvalho
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A administração pombalina: o
Brasil no contexto das
reformas e o Diretório dos
Indios - Anna Elizabeth L. de
Azevedo
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Em busca das origens
. indígenas no RN: Um estudo
sobre o grupo Os Mendonça
PAINÉIS I ASSEMBLÉIA
do Amarelão - Jussara
GERAL DA ANPUH
Galhardo A. Guerra
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Área temática: História e Culturas Indígenas
Tema e N° do Simpósio Temático: História Indígena: Perspectivas Interdisciplinares - 52
Coordenação: John Manuel Monteiro e Maria Regina Celestino de Almeida
Horário

10:00h às
12:00h

CCHLA - Auditório de Música

Quinta (31)

Sexta (01)

Arqueologia e História Indígena: as
Entre o mito e a realidade: a
missões da Califórnia e do Rio da
representação do índio nos séculos
Prata nas fronteiras do mundo colonial
XVI e XVII - Moníque M, Brust
- Arno Alvarez Kern

O paradoxo dos "índios civilizados":
reflexões a partir de um estudo de
caso - João Pacheco Oliveira

Povos indígenas no Nordeste: uma
contribuição a reflexão hístórica
sobre os processos de resistência,
afirmação e emergência étnica Edson Silva

História nativa: uma proposta
conceitual - Phllomena Gebran

Cibáe Modojebádo - a Rosa Bororo e
a "pacificação dos Bororo Coroado
(1845-1887) - Marli Aux. Almeída

Socíedades em contato: 'Indios' e
'Negros' no Rio Grande do Norte Julie Cavlgnac

Indio e prisioneiro: um estudo da
condição indígena na segunda
metade do século XIX - Silene O.
Ribeiro

Catu dos Eleutérios: Emergência
indígena no RN - 110 Fernandes
Costa Jr

Segunda (28)

Quarta (30)

Terça (29)

Literatura e História: os caminhos da
memória - Wilma M. Mendonça

REUNIÃO GT I PAINÉIS

História dos índios na América
Os povos indígenas na era Vargas Portuguesa: Balanço e Perspectivas Seth Garfield
John Monteiro

ALMOÇO

14:00h às
18:00h

~

«

"

.C

"·',;41".."-';c,"

c"~

. ",'l.

Indios e identidades: formas de
inserção e SObrevivência na
sociedade colonial - Geysa K. A. da
Silva

Uma camara de escabinos indigena
O espaço e a barganha. Uma análise
em 1645 na aldeia de Tapisserica na das relações culturais entre indígenas
Vila de Goiana - Juliana Lopes Elias e jesuítas - Eunicla Fernandes

Sangue e Cauim: Bebida e violência
entre os indios no Brasil Colonial João Azevedo Fernandes

Vilas de indios no Ceará Grande:
índios na Inquisição de Lisboa - Almír
dinâmicas locais sob o Diretório
O, Carvalho Jr
Pombalino - Isabelle Braz

Entre Guerras, currais e missões:
Indios Coloniais na Minas Gerais
povos indígenas nos sertões da antiga
setecentista - María Leonia Chaves
Capitania da Paraiba - Ricardo Pinto
de Resende
de Medeiros

Das Reformas Pombalinas á Extinção
das Aldeias do Rio de Janeiro:
conflitos agrários e política indigenista
- Maria RegiRa Almeida

A integração das populações
Resistência indígena no sertão
indígenas como súditos reais nas
nordestino no período do pósprimeiras décadas de ocupação da
conquista territorial - Maria Idallna C.
povoação de Rio Grande, 1737-1763Pires.
Elisa Fruhauf Garcia

Aforamentos, ocupação fundiária e
uso comum da terra: o destino das
vilas e povoações de indios do Ceará
(século XIX=XX) - Carlos G. O. do
Valle

Fronteiras dos sertões: conflitos e
resistência indlgena em Pemambuco
na época de Pombal - Suely M.
Saldanha

Sou caboclo sim, e dai? A resistência
dos indios de Barreiros: relações inteétnicas na mata sul de Pemambuco
(1850-1870) - Lorena M. Ferreira

Os ultimas "Cunhamenas": relacoes
interetnicas na Amazonia, o
Pombalismo e a Inquisicao - Barbara
Sommer

Polltica Indigenista versus Política
Gentios de Cora0: os Mura na
Indígena na Capitania do Rio Negro
conquista e colonização do norte da
durante a governação de Manuel da
América Portuguesa - Leonardo G. V.
Gama Lobo d'Almada (1788-1799)Dia.
Francisco J. Santo.
•

A hecatombe de Olivença: um conflito
Genocídio e sobrevivência na
de classe entra índios e coronéis modemízação de Blumenau (19041914) - Lulsa T. Wittmann
Terezlnha Marcls
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PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH
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Reunião do Grupo
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As relações interétnicas no
povoamento do Vale do
Paranapanema - Sonla S. Rodrigues

"As 'revoltas' indigenas nos
Caminhos da Justiça: poder e politica
aldeamentos oficiais do Império em
na Amazônia Portuguesa do século
Minas Gerais - século XIX - Izabel M.
XVIII - Patricia M. Sampaio
Matto.
_ _ __ . _
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Área temática História, Trabalho e Movimentos Sociais
Tema e N° do Simpósio Temático:Trabalhadores do Brasil: entre a negociação e o conflito - 54
Coordenação: Marcelo badaró Mattos, Norberto Osvaldo Ferreras e Rinaldo José varussa
Horário

Segunda (28)
A.disputa pelo ouro na serra de Jacobina:
Tenões e conflitos entre mineradores e
garimpeiros - Zeneide R. de Jesus

Terça (29)
Sindicalismo revolucionário e anarquismo
na experiéncia dos trabalhadores em São
Paulo na Primeira República - Edilene
Toledo

Quarta (30)

Os socialistas italianos em São Paulo
A trajetória do jeca: de caipira a subversivo
durante a Primeira República: organização
Emiliana da Silva
política, sindical e mutualista - Luigi Biondi
10:00h às
12:00h

~

Sala: DECOM 212

Q.
CD

3O

Quinta (31)

Sexta (01)

O circulo operáriO católici em Limoeiro
do Norte (1941-1963) - Jovelina
Santos

Movimento Sindical e os excluídos do mercado
formal de trabalho no Brasil (1950-2000)Valéria Lobo

Trabalhadores e movimento negro:
negociação e conflito no sul do Brasil José Antonio dos Santos

Trabalho e informalidade: alguns elementos a
partir da hietoriografia recente - Rinaldo
Varussa

g.

REUINIÃO GT I PAINÉIS

Cooptação, negociação e conflito:
"A Necessidade e o Chicote": seca e saque comparando a relação dos socialistas com
em Limoeiro do Norte 1953- Môr.ica Nunes os governos estaduais nos casos de São
Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais
Maia
(1889-1912) - Tiago de Oliveira

Anauê Paulista: O movimento
integralista no estado de São Paulo
(1932-1943) - Beatriz Brusantin

Trabalho Precarizado no Brasil
Contemporâneo: um estudo comparado do
extremo Oeste do Paraná - Antonio Bosi

Carregadores, vendedores e pedintes:
SObrevivência e trabalho informal na capital
cearense (1880-1910) - Daniel Correia
ALMOÇO

..
De novembro a novembro: a imprensa de
Fortaleza e a questão agrária no Ceará
(1963-1964) - Enilce de Souza

1""'"

Ferroviários em greve: sentidos do trabalho
Procurando definições: o trabalho
e resistência operária na greve de 1891 da
compulsório no serviço militar - Álvaro do
Estrada de Ferro Baturité - Tyrone
Nascimento
Cândido

Construindo trabalhadores: disciplina e
Trabalhando para o Império: a experiência
As lutas dos canavieiros de Pernambuco na conflito social na formação da sociedade do
dos africanos livres na Fábrica de Pólvora
trabalho no Paraná - 1880/1940 - Maria
sua própria visão - Christine Dabat
da Estrela. (1830-1850.) - Alline Moreira
Ignês M. de Boni
Terra em movimento: apropriação fundiária As greves e a repressão policial ao
Africanos livres no serviço público: trabalho
e rearranjos de classe nos sertões cariocas sindicalismo carioca no período 1945-1964- compulsório (até) nas fronteiras do Império Marcelo Badaró Mattos
Beatriz Mamigorian
(1920-1950) - Manoela Pedroza

14:00h às
18:00h

Reforma Agrária, Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra e o
Governo FHC (1995-2002) - Klítia
Loureiro

Do ABC paulista para Brasília. 10 anos
depois a ampliação do acordo das
montadoras - Teones de França

Estado, Escravidão e Trabalho: Real
Fazenda de Santa Cruz, RJ (1790-1820)Carlos Engemann
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Pelo direito à cidade: experiências dos
trabalhadores ocupantes de terra do bairro D.
Almir. Uberlândia (1990-2000) - Rosângela
Petuba
Tempos diversos. vidas entrelaçadas:
trajetórias inlinerantes no Extremo-Oeste
Paranaense (1970-2000) - Robson Laverdi
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Experiências de um candango: história,
memória e história oral - Heloisa Cardoso
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Trajetórias memórias e viveres nordestinos na
cidade de Dourados - MS (1940-2001)PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA Marina Santos
ANPUH

Governos de esquerda e MST: a referoma De cabeceiros a carreteiros: a trajetória dos
Sertanejos (des)medidos - Maria Verônica
agrária conquistada entre a negociação e o trabalhadores do Porto de Camocim - CE
Secreto
conflito - Andréa P. dos Santos
(1950-2000) - Carlos Augusto dos Santos
Ações e Representações do MST no Pontal
Aeronautas e a década de 80: a categoria
do Paranapanema: diversos olhares sobre
retoma suas lutas - Ana Oliveira e outros
a terra e a liberdade - Maria Celma Borges

Projeto de Irrigação Jaguaribe - Apodi Lucia Souza

Cangaceíros, camponeses e coronéis no
Ceará do século XIX - Norberto Ferreras

Sindicato da Indústria da Construção Civil
Aspectos políticos e sociais do coronelismo
de Campo Grande: conflito por direitos
no planalto catarinense - Paulo Machado
sociais 1945-1964 - Alisolete Weingartner
Associações Agrícolas e E:xposíçées
Co!oniais em Santa Catarina - Manoel dos
Santos

~

Área temática: História Trabalho e Movimentos Sociais
Tema e N° do Simpósio Temático: Trabalhadores: Memória, Identidade e Formação de Classe - 56
Coordenação: Alexandre Fortes e Paulo Fontes
Horário

10:00h ás
1200h

Segunda (28)

Terça (29)

Tempo Livre

~

Sala: DECOM 301

Quarta (30)

Quinta (31)

Sexta (01)

Relações de Gênero e configuração de
classe no distrito industrial de Porto Alegre:
1920-1954 - Alexandre Fortes

Sobrevivendo na "cidade maravilhosa":
migrantes afro-descendentes no Rio de
Janeiro - Lúcia Helena O. Silva

Manuel Querino: pelo trabalho, para a
liberdade - Maria G, A, Leal

A "fúria" das mulheres grevistas: política,
ferrovia e fam iia ferroviária no Oeste de
Minas Gerais (décadas de 40 e 50) Andréa Casa Nova

Migração interna e formação de classe: São Um "bom trabalhador": disputas em tomo
da construção da memória - Regina Xavier
Paulo nos anos 50 - Paulo Fontes

Traços da Memória Feminina em Santa
Catarina: Trabalhadoras téxteis nas cidades
de Brusque e Nova Trento - Marlus
Niebuhr

REUNIÃO GT I PAINÉIS

A circulação de militantes e trabalhadores:
percursos e efeitos no movimento operário
brasileiro em suas primeiras décadas Sílvia R. F. Petersen

Golas engomadas e vestidos vermelhos:
identidade e distinção nas vestimentas
operárias (RS, virada do século XIX para o
XX) - Benito B. Schimdt

Intemacionalismo operáriO: a identidade de
"Ser português"? A Construção de um
classe dos trabalhadores no transporte
Conceito nas Páginas de Lusitania (1929fluvial da Bacia do Prata (1910 - 1927)1934) - Carla M. S. Oliveira
Vitor W. N. Oliveira

Das salinas ao sindicato: a trajetória da
utopia salineira - Franscisco C. O. Souza

:';i1

ALMOÇO
Trabalho escravo e a sua superação no
Brasil - Antonio C. R. Motta

Cooperativismo e desenvolvimento
comunitério no sul do Brasil - Erneldo
Schallemberger

Engenhos de rapadura do Cariri: trabalho e A subjetividade do "ser" trabalhador na
cotidiano 1790-1850· Antonio J. de
história do setor siderúrgico de Cubatão João Carlos Gomes
Oliveira

Diálogos com estivadores: cultura. trabalho
e viver urbano - Carlos A. Oliveira

O caráter e a forma de organização dos
Novos projetos nas antigas estruturas trabalhadores em Teresina de 1900 a 1938
Ivone Bertonha
Ana M. B. do Nascimento

Ferrovia e Memória: estudo sobre a vida
social e o trabalho dos antigos ferroviários
da Vila Industrial de Campinas - Marco
Zambello

Sindicalismo OperáriO, Crise Política e
Greve Geral na Bahia da Primeira
RepÚblica - Aldrin Castellucci

O trabalho no meio popular: sociabilidades
e disputas - Rodrigo L. Simões

O debate sobre
Filho

. Sérgio A. D. Guerra

Lei, pobreza e condições de trabalho livre
numa cidade escravista. mestiça e
mercantil: Rio de Janeiro. meados do
século XIX - Artur J. R. Vitorino

A Imprensa Operária no Amazonas. 18911920 - Maria L. U. Pinheiro

A militância operária - Beatriz A. Loner

O Porto Negro: o cotidiano dos
trabalhadores negros do porto do Rio de
Janeiro na virada do século XIX para XX Érika Arantes

Imprensa e mundos do trabalho na Belle
Époque Manauara - Luís Balkar Pinheiro

Historiografia da atuação libertária: a
produção dos anos 1980 - Allyson Viana

Imprensa, imprensa operária e
'Ventres ao Sol'" os oficiais mecânicos em representação dos trabalhadores em
Pernambuco (1580-1620) - Kenya Almeida Maceió na virada do se'culo XIX - Osvaldo
B. Maciel

Trabalhadores franceses no Brasil do
século XIX - Ivonne Gallo

~
O

Cultura Associativa no Rio de Janeiro da
Primeira RepÚblica - Cláudio H. M.
Batalha

Ascensão e Queda do Sindicalismo de
14:00h ás Ação Direta em Santos - Fernando T. da
18:00h Silva
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Tempo livre
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De Escravos de Ganho a OperáriOS sem
Patrão: a conquista do controle do trabalho
Identidade e trabalho nos textos de
pela Sociedade de ReSistência dos
lideranças operárias de Porto Alegre e
Trabalhadores em Trapiche e Café. Rio de
Caxias do Sul- 1900-1920 -Isabel Bilhão
Janeiro. 1905-1930 - Maria C. Velasco
Cruz
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Área temática: História Medieval
Tema e N° do Simpósio Temático: Narrativa e História -questões para a Idade Média - 58
Coordenação: Vânia Leite Fróes
Horário

Terça (29)

Segunda (28)

Abertura

10:00h ás
12:00h

O santo e o infante: aproximação entre
duas narrativas portuguesas de viagem
ao Paraiso Terrestre - Néri de Barros
Almeida

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Narrativa e iconografia hagiografica na Leitura iconográfica do juizo final na
obra de Diogo do Rosário - Maria.
baixa idade média - Maria José
Beatriz Mello e Souza
Bueno Casseb
Debates
ALMOÇO
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Debates
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Magia feminina e intervenção
Sapientia e Scientia : dois paradigmas
sobrenatural sobre a vida privada na
teológicos na Idade Média - Francisco
literatura arturiana dos séculos XII e
José Silva Gomes
XIII - Rita de Cássia Mendes Pereira
Chrétien de Troyes e a Civilização do
Amor - Sinval Carlos Mello
Gonçalves

Sexta (01)

Os textos médicos de Pedro Hispano:
um estudo da narrativa científica do
século XIII - Dulce Oliveira
Amarantes dos Santos

O discurso cruzadistico nas bulas de
Inocêncio 111: as relações entre o
papado e a ordem do templo em
Portugal - 1198 a 1216 - Fabiano
Fernandes

I

:.->'

As Representações Sócio-culturais das
Cortes Castelhana e Portuguesa
Gondomar - O templário portucalense Presentes no Discurso Religioso de
Ademir Luis da Silva
Álvaro Pais (séc. XIV) - Armênia
I
Maria de Souza

Gervásio de Tilbury e o mapa-múndi
de Ebstorf: narrativa, imagem e
representação do espaço - Maria
Eurydice de Barros Ribeiro

Os santos e suas vidas: Gregório de
Uso de narrativas biblicas na
cartografia baixo-medieval - Paulo
T ours e a Narrativa hagiográfica no
século VI - Edmar Checon de Freitas Roberto Soares de Deus
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Crime e Criminalidade na Região de
Pombal, Soure, Ega, e Redinha.
(séculOS XIV e XV) - Gracilda Alves
Narrativa na Idade Média: a Crõnica .
Real como modelo - Emmanuelle
Baptista de Souza Lopes Neto
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O lugar das crõnicas de Zurara nos
descobrimentos portugueses no século
PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
XV - Clínio de Oliveira Amaral
ANPUH

A condição social feminina em Portugal
O conceito de ciVitas em Marsílio de
no século XV - Sooraya Karoan Lino
Pádua - Moisés Romanazzi Torres
de Medeiros

Intervalo

Intervalo

Intervalo

A função da crõnica medieval na
construção de biografia régia: Enrique
IV de Castela e a narrativa de Enríquez
dei Castillo - Lygia Rodrigues Vianna
Peres

Intervalo

Os Multiplos Tempos nas Narrativas
da Bíblia Medieval Portuguesa Roberto Godofredo Fabri

A Prosa Moralistica Portuguesa: a
narrativa na formação da identidade
cristã (séculos XIV e XV) - Marcelo
Santiago Berriel

O registro narrativo dos eventos
régios. O exemplo do casamento de
Frederico 111 e Dona Leonor - MAreio
Paes Selles

Debates

As Narrativas Biblicas da Natividade
no Teatro Medieval Ibérico - Raquel
Alvitos Pereira

O Espelho dos Reis de D. Álvaro Pais O papel da música na produção do
um padrão para as narrativas
evento. O reinado de D Manuelbiográficas dos reis portugueses Lenora Pinto Mendes
Sabina dos Santos Costa

Debates

Debates

Debates

Debates

As idéias politicas de D. DuarteCelso Silva Fonseca

a"ti
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As relações entre imagem e narrativa O papel das narrativas na construção
no lapidário de Alfonso X (Século XIII) - da imagem das cidade medievais Andréa Álvares da Cunha
Oianina Raquel Silva Rabelo

O retrato do Rex na História Gothorum Tempo passado, tempo presente - A
O "Espelho de Cristina": texto e evento
de Isidoro de Sevilha - Maria Eugénia ~artografia medieval- Robertó Lyra
- Maria Luisa Tomasi Schweinberger
Mattos Luchsinger
Coelho

14:00h ás
18:00h

~

Quinta (31)

Debates
"~"i
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Quarta (30)

Narrativas hagiográficas e imagens
Paraiso Terrestre e Reino Perfeito na
nos Livros de Horas Medievais- o caso
Carta do Preste João das índias do Livro de Horas de D.
Adriana Zierer
Femando(1378) - Vânia Leite Fróes

~

Sala: CCHLA - Laboratório de Psicologia

Balanço Final

8:

01

Área temática: História e Identidades
Tema e N° do Simpósio Temático: Migrações e identidades culturais - 59
Coordenação: Luiz Felipe Falcão e Regina Weber
Horário

10:00h às
12:00h

ALMOÇO

O)

Sala: DECOM 108

Segunda (28)
"Os homens somos nós" o integralismo na
região colonial italiana do Rio Grande do Sul Daniela Pistorello
A italianidade nas comemorações do
centenário da imigração italiana (1875-1975):
algumas considerações - José Roberto
Severino

Terça (29)
Quarta (30)
Os nOÍlos migrantes de Criciúma para os EUA
e os re-arranjos familiares e de gênero Glaucia de Oliveira Assis

A Itália revisitada: representações da Terra de
Partida nas comemorações do cinquentenáno
da imigração italiana no Sul do Brasil - Luiz
Fernado Beneduzi

Identidade étnica e representação política:
descendentes de sírios e libaneses no
Parlamento brasileiro. 1945-1998 - Sérgio
Tadeu Niemeyer Lamario

Imigração italiana. os padres Pallotlinos e a
expansão do catolicismo romanizado
(ultramontano) no Ro Grande do Sul - Vitor
Otávio Fernandes Biasolí

Memórias de Pioneiros de Tupãssi - Valdir
Gregory
'

A diversidade do termo quilombo: embate
teórico entre arqueologia, história e
antropologia - Cláudío Baptista Carle

Sexta (01)

Patricios e mascates: a atuação econômica
peculiar do sirios-libaneses - Neida Regina
Cecim Morales,

.
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A capoeiragem do século XIX - conflito e
identidade - Bernardo Conde

Quinta (31)

"

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Tempo Livre

,

Tempo Livre
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Clivagens sociais e centralização política em
A Comunidade Luterana de Niterói: A Memória
Portugal a partir das trovas de Bandarra. o
da Instituição de um Espaço Identitário sapateiro de Trancoso - Leandro Henrique
Agnes Cristina Wiedemann Lang
Magalhães
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As três faces do poder: revolta. negociação e
A conquista do espaço social e o poder de
imigrantes italianos em Jaú na década de 1890 mercê em Minas Colonial - Carlos Leonardo
- Flávia Arlanch Martins de Oliveira
Kelmer Mathias
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Brasil e Portugal: uma relação tão delicada Lúcia Lippi de Oliveira

As intervenções administrativas e o ouro
colonial: Um análise comparativa das
influências das descobertas auríferas na
política da Coroa e na atuação dos colonosMinas de Paranaguá e Minas de Goiás (1658
e 1735) - Milena Fernandes Maranho

"La Sagra": consagração e ambivalência Janíane Dolzan

O luga da diferença - Luiz Felipe Falcão

Etnia. cultura e poder: a sociabilidade
confrarial negra nas áreas de mineração
coloniais - Marcos M. de Aguiar

Conflito cotidiano e transformação das
identidades: italianos e negros no Oeste
Paulista. 1888-1914 - Karl Monsma

Mobilizando a cidade: um estudo sobre
Florianópolis (1975-1985) - Regina
Bittencourt Souto

Entre medo e conselho: a personagem do Rei
na tragédia Castro. de Antônio Ferreira Sérgío Alcides Pereira do Amaral

Adaptação pioneira dos imigrantes da Letônia
na Terra Prometida - Henrique M, Silva

14:00h às
18:00h

"Discurso historiográfico extremo-oeste
Estudos étnicos e historiografia - Regina
paranaense": região e identidade cultural no
Weber
contexto migratório - Liliane da Costa Freitag

As marcas expressas em uma identidade
A destruição e restauração do catolicismo em
Santa Maria: imigração italiana e
ultramontanismo - Luiz Eugênío Vescio
- --------

-

---

asiática: a construção e desconstrução da
ímagem do imigrante japonês em Curitiba no
período de 1908-1950 - Sidinalva Maria dos
Santos Wawzyniak
----

--

- - -

Religiosos. vadios e mendigos em Portugal na
Época Moderna - Sezinando Luiz Menezes
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Tempo Livre
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Área temática: História e Identidades
Tema e N° do Simpósio Temático: (Des)integração e identidade - 60
Coordenação: Élio Cantalício Serpa

Sala: DECOM 304

Horário

Quarta (30)

Segunda (28)

Terça. (29)

CD

10:00h às 12:00h

Carmen Miranda: uma digna
representante da cultura
nacional? - a recepção dos
leitores da revista Scena Muda
à performance da artista no
cinema norte americano, no
Brasil dos anos 40 - Tânia da
Costa Garcia

Bumba-meu-Boi do Maranhão:
A Construção de uma
Identidade - Helidacy Maria
Muniz Correa

Lembranças e Negociações de
Identidades no Município de
Guaramirim/SC - Gerson
Machado

a

~
Quinta (31)

Sexta (01)
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Representações do IHGB na
imprensa fortalezense nas
comemorações do Brasil 500
anos - Thiago Alves Nunes
Rodrigues Tavares

:3
111

~

Memória, identidade e
oralidade: considerações em
torno do carnaval negro da
Bahia (1974-1993) - Franck
Ribard

Fronteira e integração do
Memória e esquecimento: o
Espaço brasileiro - Barsanufo silêncio de Washington Luís Gomides Borges
Noé Freire Sandes

"Em todo amor ao Brasil,
manter a fidelidade à
germanidade" : as canções em
lígua alemã e a construção das
identidades - Imgart
Grützmann
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Tempo livre
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Festas, patrimônio,
identidades e folclore em
Goiás (1940-1980) - Mônica
Martins da Silva
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"Pontes e Muralhas"
Coleções, museus e
Diferença, Lepra, e Tragédia
identidades - Helder do
no Paraná ( Início do Século
Nascimento Viana
XX) - Beatriz Anselmo Olinto

14:00h às 18:00h

O silêncio e as metáforas da
cor - Ana Lúcia R.M.F.Costa

O 'mosaico cultural
As tradições do futuro - Thiago catarinense': um
gerenciamento de identidades
Juliano Sayão
Edgar Garcia

O ser negro no Ceará A malandragem em conflito:
representações e experiências
ser malandro é ... - André
do negro no Ceará - Antônio
Vianna Dantas
V.Carnaúba de Souza
- - - - - - - _.. -

~.

Integração, educação e
desenvolvimento: a produção
da memória da Revolução de
1964 - Élio Cantalício Serpa

O trabalho e a rua: trajetória
dos trabalhadores de rua em
Curitiba (decadas de 80 e 90) Valéría Floriano Machado de
Souza

PAINÉIS I ASSEMBLÉIA
GERAL DAIANPUH

L _______

-

Tempo livre

-

01
"--.j

&:
Área ternética: História e Identidades
Tema e NO do Simpósio Temático:Entre escravos, migrantes livres e pobres: questões de identidade, liberdade e cidadania nos oitocentos - 61
CoordenaçIo: GIadys Sabina Ribeiro
Horário

Segunda (28)

Terça (29)

Ecos do Rocio: medo da feitiçaria,
"batuques" e demonização do universo
cultural africano-Rio de Janeiro,século
XIX - André Nogueira

Escravos recebendo bilhetes para
procurar um novo senhor: Vitória, 18721874 - Geraldo Antonio Soares

Quarta (30)

Quinta (31)

A Irmandade do Rosário dos Pretos, o Rei
Escravos e Forros em ltaparica na
do Congo e os maracatus: sentidos
segunda Metade do Século XIX sociais e sociabilidades recifenses, 1848Welllngton Castelluccl Júnior
1872 - Marcelo MacCord
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O teatro intimista de Strindberg: poder e
Assistência e responsabilidade parental
idéias na virada do século XIX para o XX - do Estado no Brasil: entre o dever e a
Gisálio Cerqueira Filho
caridade - Glzlene Nader
REUNIÃO GT I PAINÉIS

Emília/Diva ou uma Amélia/Submissa?:
um estudo do romance de José de
Alencar sob uma perspectiva histórica de
abordagem - Ana Carolina Soares

As alforrias condicionais, os contratos de
locação de serviços e as novas relações
de trabalho em Desterro/Se (1871-1888) Clemente Gentil Pena

Música escrava, identidade negra Martha Abreu

ALMOÇO

Sexta (01)

O ator e o empresário: a polêmica da
O bolsinho do Imperador: caridade e crise
demissão de Vasques do Teatro Ginásio - do patemalismo nos anos de 1870 Andrea Marzano
Frederico de Castro Neves

A passagem: "aspectos" da morte escrava Os Nós que alforriam relações sociais na
na São Paulo setecentista - Fablana
construção da liberdade. Recife, 1850Schleumer
1860 - Tatlana Silva Lima
10:00h às 12:00h

Sala: Auditório Edgard Carone
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Pequenos Poderes: disputas entre
autoridades e trabalhadores no cotidiano
da cidade do Rio de Janeiro em finais do
Império - Gabrlela dos Reis Sampaio
Trabalho, repressão e caridade no
cotidiano dos pobres urbanos na
transição do século XIX para o XX Município de Juiz de Fora-MG - Jefferson
de Almeida Pinto
~~lffii( r,;' :.~
,{i •.- 'f
' " 'X:{\]I~"')~ .Í1,

Presença e função dos homens livres
Legislação Emancipacionista e
pobres na sociedade colonial da América
Escravidão na Província Mineira - Maria
Portuguesa - São Paulo (1765-1775)Lúcia Rezende Teixeira
Lucas Jannonl Soares

Imprensa e abolicionismo no Rio de
Janeiro - Humberto Machado

A nação moderada: projeto e ação política
na Corte regencial - Marcelo Basile

A tranSformação do trabalho nos trópicos:
escravos, libertos, livres pobres, índios e A prática Judíciária e a prática da
imigrantes estrangeiros nas
negociação: na Comarca de Vitória,
representações das elites do maranhão
século XIX - Adriana Pereira Campos
oitocentista • Regina Farias

Os pardOS na pedagogia liberal-moderada
mineira do período regencial - Wlamlr
Silva

Os passos dos desertores no Grão-Pará
(1835-1850) - Carlos Augusto Bastos

Nacionais e estrangeiros: o núcleo
colonial das cannas e a.criação dos
pequenos fornecedores de cana para o
Engenho Central de Lorena - José
Evando Vieira de Melo
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Área temática: História e Identidades
Tema e N° do Simpósio Temático Entre escravos, migrantes livres e pobres: questões de identidade. liberdade e cidadania nos oitocentos - 61
Coordenação: Gladys Sabina Ribeiro

Sala: Auditório Edgard Carone
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Minha Mãe foi escrava: eu nâo:
A criminalidade violenta e sua contenção
campesinato negro, politica e trabalho no
Minas Gerais - Século XIX - Ivan de
Rio de Janeiro pós-emancipação - Ana
Andrade Velasco
Maria Lugão Rios

Ser "ingênuo" em Desterro/SC: infância e
trabalho compulsório em fins do século
XIX - Patrícia Ramos Geremias

Noticias do tráfico: a imprensa baiana e a
Samarineses no Estado do Espírito Santo: Crime e castiga: a criminalidade na cidade
extinção do comércio de africanos para o
perfil de uma imigração - Aurélia
da Parahyba (1850-1888) - Maria da
Brasil (1811-1826) - Paulo César O. de
14:00h ás 18:00h Castiglioni
Vitória Barbosa Lima
Jesus
A ocupação da fronteira oeste e a
integridade terntorial do Brasil nos
primórdios da República: alguns
elementos para discussão - Domingos
Sávio da Cunha Garcia

Algumas reflexões acerca do imaginário
jurídico a partir da "Revista dos
Tribunaes" - Fabíana Cardoso Malha
Rodrigue:;;

Na fornteira do cárcere e do paraíso: um
estudo sobre as práticas de resistência
escrava no Maranhão oitocentista Josenildo de Jesus Pereira

::o

--~--~---

Nos campos de Marte: a militarização da
sociedade local - Flávio Saldanha

PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

Na Trilha da liberdade: histórias de
recrutamento no Recife imperial (18221850) - Edlúcia da Silva Costa

!llr::

:3

2
g.

-~
CI)

Uma popUlação de livres e escravos ou
uma nação que fala português? Duas
formas de olhar o destino do Impêrio Ivana Stolze Lima
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A Utilidade dos desqualificados Retiranles cearenses e a conformação do
mercado de trabalho paulista nas últimas
dêcadas do século XIX - Paulo César
Gonçalves

Os Juízes de Paz ,e os Tigres da Hircánia
Derramando susto: os escravos e o
nas Vilas Del-Rei, comarca do Rio das
quebra-qUilos em Campina Grande Mortes (1829-1850) - Maria Tereza
Luciano Mendonça Lima
Pereira Cardoso

Organização dos aldeamentos indígenas
e a formação de mão de obra para a
colheita do mate (Guarapuava e Palmas
1853-1873) - Rosângela Ferreira Leite

Honra. Uma questão de jurisprudência Nancy Rita de Assis

Civilização e Sertão' - Imaginário e
Condições Materiais de Existência dos
A Maçonaria da Honra - Lúcia
Pobres do Açúcar no Sertão da 'Guerra
Guimarães
dos Bárbaros', Pernambuco, sêculo XVII e
XVIII - Kallna Wanderlei Silva

O escravo africano no processo de
construção da Identidade Nacional
brasileira - Livia da Conceição
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Africanos e crioulos rebeldes em Minas
Gerais - séCulo XIX: a revolta dos
escravos de Carrancas - Marcos Ferreira
de Andrade

A comissão mista Brasil-Portugal para o
reconhecimento da Independência Gladys Sabina Ribeíro

Em busca da vida: suicídio escravo como
forma de liberdade - Jackson André da
Silva Ferreira

Portugueses no Brasil: trajetórias e
identidades distintas - Lúcia Neves e
Tânia Bessone
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Área temát História, Politica e Poder
Tema e N° do Simpósio Tematico: Modos de Governar: POlitica, Negócios e Representações no Império Luso-Brasileiro. 62
Coordenadora: Maria Fernanda Baptista Bicalho
Horário

10:00h ás
12:00h

ALMOÇO

Segunda (28)

Terça (29)

Quarta (30)

Sala: Auditório do Central de Aulas

Quinta (31)

Sexta (01)

Conexões Imperiais: Oficiais Régios no
José Rodrigues de Abreu e a geografia
BrasU e Angola, ca. 1688-1738 - Maria de imaginária emboaba da conquista do ouro
Fitlma Silva Gouvêa
Júnia Ferreira Furtado

A elite mercantil do Rio de Janeiro na
pasagem do século XVIII ao XIX:
recrutamento, trajetórias familiares e
redes comerciais - Helen Osório

Governo, elites e competência social António Manuel Hespanha

Thomás José de Meneses. Um servidor
entre dois Impérios - Laura de Mello e
Souza

Revisitando a Guerra dos Ernboabas:
praticas politicas e imaginario nas Minas
setecentistas - Adriana Romeiro

O mercado carioca de bens urbanos:
formas de acumulação e padróes de
exclusão - Antônio Carlos Jucá de
Sampaio

"Administração", "governo" e "poiitica": em
torno do vocabulário do Antigo Regime Pedro Cardim

Oficios e Privilégios: trajetória de dois
governadores gerais brasileiros Francisco Carlos Cosentino

"VIVa o Rei, viva o Povo e morra o
GovemadOf": tensão poiitica e praticas de
governo nas Minas dos Setecentos - João
Pinto Furtado

Nichos e Redes: interesses familiares e
relações comerciais estratégicas no
comércio privado indo-brasileiro (18001820) - Luis Frederico Dias Antunes

Conectando Historiografias: a escravidão
africana e o Antigo Regime na América Silvia Hunold Lara

Seguindo o exemplo de Minas Gerais:
motins em Goiás na década de 1730 Maria Verônica Campos

As relações intercontinentais do Império Corcino Medeiros dos Santos

Existiu um império luso-brasileiro? - Luiz
Felipe de Alencastro

REUNIÃO GT I PAINÉIS
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Hierarquia nobiliarquica e governo do
A câmara de Salvador e as instâncias
Elijes e consteslação na Bahia do final do
Império aUãntico português (século XVII)periféricas do poder central (século XVIII) sécuto XVIII - Istvan Jancsó
Mafalda Soares da Cunha
Avanete Pereira Souza

.• ;::;';;<:!!12~;;ifg~
Manuel Serafim de Faria e Luis Mendes de
Vasconcelos: polilica e letras no Portugal
dos Felipes - Ana Paula Torres Megiani

Os governadores do Império allântico
português e a hierarquia nobiliarquica no
século XVIII - Nuno Gonçalo Monteiro

"Nos traços do esquadro e do compasso·:
Poder local e elite econômica em Minas
a sociabilidade maçônica no mundo lusocolonial - Carla Maria Carvalho de
brasileiro (1790-1822) - Alexandre
Almeida
Mansur Barata

A Academia Real de História portuguesa e
a razão de Estado pós-Westifâlia - íris
Kantor

Honras e Mercês: a formação da elite
colonial baiana no século XVI através da
participação no Governo Geral - Rodrigo
Ricúpero

A cidade do Paraiso Terrestre: o caso do
movimento sebastianista da Serra do
Rodeador (1817-1820) - Jacqueline
Hermann

Os homens e os modos da governança: a
câmara de Recife no século XVIII George Félix Cabral de Souza

A questão agraria no pensamento
reformista português do século XVIII:
estrutura fundiaria, legislação territorial e
proposta de mudança - Vera Lúcia
Arnaral Ferline

Governando não cidadãos: assimilação,
exclusão e construção de identidades
alternativas durante o processo de
Independência - Marcus Joaquim de
Carvalho

Sonhar o céu, padecer o inferno: governo
e sociabilidade na Paraiba do século XVIII
Mozart Vergetti de Menezes

O regalismo português na época da
Contra-Reforma: Gabriel Pereira de
Castro, critico de Francisco SuarezCarlos Ziller Camenletzkl

·Populaça", praieiros e baronistas: luta
politica e participação popular nas eleiçôes
gerais de 1844 no Recife - Manoel Nunes
Cavalcanti Junior

Com zelo, amor e fidelidade: a
representação dos oficiais camarârios da
fronteira oeste da América portuguesa Nauk Maria de Jesus

Guerra e Acúcar: a formação da elite
politica na capitania da Paraiba - Regina
14:00h as
Célia Gonçalves
18:00h

Bernardo Voeira Ravasco, Secretârio de
Estado no Brasil: poder e elites na Bahia
do século XVII - Pedro Puntoni

Novas e velhas elites: entre o regional e o Conciliação em Pernambuco: a eleição de
Os últimos anos dos holandeses no Brasil
imperial na Bahia oitocentista - Mônica
Juiz de Paz na Freguesia de Santo
Rômulo Luiz Xavier do Nascimento
Duarte Dantas
Antônio em 1856 - Suzana Cavani Rosas
Administrando o caos: o papel da câmara
municipal de Salvador na reconstrução da
capital colonial após a expulsão dos
holandeses em 1625 - Ricardo Henrique
Borges Behrens

PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

As consequências politicas da imunidade
eclesiâstica, segundo Francisco Suárez
(Portugal, no inicio do século XVII) Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron
A República de Jean Bodin e o universo
politico francés durante as Guerras de
Religião - Rodrigo Bentes Monteiro
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Área temática: Histooa, política e poder
Tema e N° do Simpósio Temático: O Brasil Republicano: Estado, Sociedade Civil e Cultura PoIitica - 63
Coordenação: Jorge Ferreira, Lucilia de Almeida Neves e Vania Maria Losada Moreira
Horário

10:00h às
12:00h

Tempo Livre

3

O
Sexta (01)

JK disperta BH (1940-1945) a capital de
Minas Gerais na trilha da modernização Marcelo Cedro

Liberalismo oligárquico e cidadania - Maria
Efigênia Lag. de Resende

Mineiridade, Politica e representação' o
discurso de Tancredo Neves - Lucília de
Almeida Neves Delgado

"Febre esportiva" esporte náutico e
Práticas e tensOes poIiticas no cotidiano do
modernidade no Rio de Janeiro (1 895-1914) - poder: Adhemar de Barros (1938,1947 e
Cláudia Maria de Farias
1962) - Ari Marcelo Couto

Os militares e a luta contra a "cobiça
internacionar sobre a Amazõnia - Celso
Castro

Quarta (30)

~

Quinta (31)

O Cenário Mundial, o Brasil, a Alemanha e o
Leste Europeu: Facetas da Extemalização
das Crises do Século XX - Albene Miriam F.
Menezes

Terça (29)

Segunda (28)

~

Sala: CAG 102

REUNIÃO GT / PAINÉIS

T enentismo e crise no fim da Primeira
República - Mário Cléber Martins Lanna
Júnior

"U

~
:3
DI

Emblemas da modernidade na periferia:
práticas de representação do poder no
Estado Republicano Brasileiro - Maria Paula
Dias Couto Paes

Movimentos populares e sociais: a sociedade
brasileira em ação na década de 1980 - Jadir
Peçanha Rostoldo

Da utopia á revolução. Ou como Mário
Pedrosa pensou Brasilia e o Brasil dos anos
50 - Vania Maria Losada Moreira

A relação Estado/Sociedade Civil e os limites
para a produção da democracia deliberativa:
o caso do fórum do desenvolvimento local de
Paraty/RJ - Gisel. dos Reis Cruz
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ALMOÇO
Memória(s) e história(s) integralistas: a AIB
em Limoeiro - CE (1934-1937) - João
Rameres Regis
Aspectos da dinâmica politica, ideológica e
social do Partido de Representa.ção Popular
(PRP) no Rio Grande do Sul e !iIla relação
com o sistema partidário brasileiro (1945 a
1965) - Claudira do Socorro Cirino
Cardoso
O anticomunismo nas encruzilhadas do
autoritarismo e da democracia: Porto Alegre
na conjuntura 1945-1947 - Carta Simone
Rodeghero

14:00h ás
18:00h

a

Vargas e os jangadeiros cearenses Berenice Abreu de Castro Neves

Rui Barbosa, a cidadania e a história: as
eleições de 1910 e 1919 - Manoel José Ávila
da Silva

2'

õ'

~

I")

Ignorantes, Sujos e Grosseiros:Debatendo a
Proposta de uma História da Reinvenção do
Trabalhismo - Antonio Luigi Negro

g'

Estado, classe trabalhadora e políticas
sociais - Maria Celina O' Araújo

!!.

~
~

A espada da lei: o general Henrique Teixeira
Lotl e o contra-golpe de 1955 - Karla
Guilherme Carloni

Catolicismo brasileiro: direitos sociais e
direitos humanos (1960-1970) - Lucilia de
Almeida Neves e Mauro Passos

A doutrina da contenção e a repressão social O avesso do mito: João Marques Belchior
no governo Dutra - Thais Mantovani
Goulart - Jorge Ferreira

História impressa: José do Patrocínio e os
casos processuais do jornal Cidade do Rio
na primeira década republicana (Rio de
Janeiro, 1891-1894) - Ana Carolina Feracin
da Silva

Proteção e Socorro: Um estudo das
associaçOes mutualistas e beneficentes no
pós-abolição - Cláudia Maria Ribeiro
Viseardi

Os dois cenários da República Velha Margarida de Souza Neves

Mulheres e o PCB: uma outra história. Viviane Maria Zeni

A Restauração Católica no cotidiano da
Luzes á Esquerda: partidos e organizações'
cidade: circulo Operário, Imprensa e Obras
marxistas brasileiros e a democracia na
Sociais em Divinópolis entre os anos 30 e 50
década de 1970 - Rosalba Lopes
Márcia Helena Batista C. Costa

O movimento republicano no Maranhão (18881889) - Luiz Alberto Ferreira

O ascenso politico do sindicalismo trabalhista ReflexOes acerca da Cultura PoIitica em
em Juiz de Fora (1951-1955) - Luis Eduardo Vitooa da Conquista - Belarmino de Jesus
de Oliveira
Souza

Os anos 30: as incertezas do regime - Dulce
Chaves Pandolfi

Um novo repertório da ação coletiva: o ciclo
de protestos dos praças da Policia Militar belo
horizontina no ano de 1997 - Juniele Rabelo
de Almeida
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Tempo Livre
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Área temática
Tema e N° do
Coordenação:

~impósio

História, política e poder
Temático: História e historiografia da ditadura militar - 66
Carlos Fico

Horário

Segunda (28)

Terça (29)

Sala: CAG 104

Quarta (30)

Elementos da reorganização
político-partidária no pós-64, a

10:00h ás 12:00h

Debate com os participantes doi partir ?a atuação do PRP no
RS - Angela Flach
Simpósio Temático e público
em geral sobre Historiografia
da Ditadura Militar a partir da
Regime militar na Paraiba: a
exposições "As análises sobre
política local nos anos de
os 'porões da Ditadura' e a luta
chumbo -1966-1971 - Monique
armada", com Carlos Fico e
Cittadino
"A historiografia e a memória
da resistência", com Maria
Paula Nascimento Araujo.
Histórie a historiografia da

REUNIÃO GT / PAINÉIS

Quinta (31)

Sexta (01)

Para uma história da
resistência ao regime militar:
trajetórias de vidas de
militantes políticos - Maria
Paula Nascimento Araujo

Os intelectuais e o pensamento
de esquerda no Brasil pósgolpe: a ReVista Civilização
Brasileira - 1965-8 - Michele
Rossoni Rosa

Nos traços da militância: a
experimentação da utopia Maria do Socorro de Sousa
Araújo

Imprensa paranaense nos
tempos do regime militar - 1975
1979: narrativa, discurso e
memória - Ana Lúcia da Silva

Coisa pública e cento e poucos
As censuras do R~ime. Militar: lanos: ironias da história qu:
imprensa e dlversoes publicas - ainda arde _ 1993/1989 _ Eho
Carlos Fico
Chaves Flores

ditadura militar no Mato Grosso
do Sul - Suzana Arakaki

~

i'
3

O

ALMOÇO
Anos dourados: a estilização
do cotidiano público e privado
em Fortaleza - Sebastião
Rogério de Barros da Ponte
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~

Apesar de vocês: a oposição á Movimento estudantil na
Paraiba - 1959-1964 - Michelle
ditadura militar nos EEUU.
1964-1985 - James N. Green Dayse Marques de Lima

~

~

111.

O
CD

As relações Brasil-Oriente
Médio no governo Geisel História e imaginário nos anos 11974-1979) e o veto brasileiro
1950 em Campina Grande ao sionismo nas Nações
Rosilene Dias Montenegro
Unidas - Monique
Sochaczewski Batista

Manifestações de rebeldia
contra o regime militar na
Bahia - José Alves Dias

O perigo amarelo no Brasil dos
anos 40: construindo a imagem
do japonês indesejável Marcia Yumi Takeuchi

Da Juventude Universitária
Católica - JUC - à Ação
Popular - AP: as práticas
politico-sociais dos leigos
católicos em Fortaleza na
década de 60 - Danielly
Greison Martins Lourenço

14:00h às 18:00h
"Não é válido para Cuba"· a
ditadura militar nas memórias
de diplomatas - Carlos
Eduardo Vidigal

Homo inimicus: a Igreja
Católica e a constituição de um O serviço secreto do Itamaraty
imaginário anticomunista e a ditadura militar - 1966-1984
Fernando Antonio Mesquita - Pio Penna Filho
de Medeiros

Poder públiCO e movimentos
SOCIaiS: aproximações e
distanciamentos. Uberlândia1982-2000 - Wilma Ferreira
de Jesus
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Avaliação do SimpósiO:
Temático e planejamento das
atividades em torno dos 40
anos do Golpe de 1964 (2004)
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Área temática: História, política e poder
Tema e N° do Simpósio Temático: Estado e Poder no Brasil - 67
Coordenação: Sonia Regina de Mendonça
Horário

.

Segunda (28)

:1O

Sala: CAG 106

i'

."

Terça (29)

Quarta (30)

Quinta (31)

Estado e poder no Brasil: Abordagens Estado, polícia e sociedade no Recife
teórico-Metodológicas - Sonia Regina do século XIX: o caso das prefeituras
de comarca - Wellington B, da Silva
de Mendonça

O IDORT, o Estado e a Constituição
de 1937 - Celia A, de Souza

O corpo de commercio do rio de
As técnicas disciplinares na Casa de
janeiro: os negociantes se organizam Detenção do Recife - Clarissa N, Maia
Théo L. Pineiro

Sexta (01)
Participação do exército na
proclamação da República: revendo a
Questão Militar - Claudia Maria C,
Alves

RS Estadonovista: centralização X
autonomia - Luciano A, de Abreu

Octávio Brandão e Nelson Werneck
Sodré: Considerações sobre as
origens do pensamento dualista Esther Kuperman

Conciliação como sinônimo de
democracia - Sirlei T, Gedoz

Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior e
Nelson Werneck Sodré: os intelectuais
e o sentido da História diante dos
impasses da Revolução Brasileira João Alberto da C, Pinto
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10:00h ás 12:00h

O Discurso da Policia Política
O Estado Imperial Brasileiro,e a
Pernambucana e seus Elos Teutos e
centralização financeira/bancária: o
Ianques nas Décadas de 1940 e 1950:
caso do "Banco do Brasil" do Barão de
Laços de Simpatia e Cooperação? Mauá, 1851-1853" - Carlos G,
Grazielle Rodrigues e Maria Lana
Guimarães
Monteiro

DISCUSSÃO

!li

REUNIÃO GT I PAINÉIS

DISCUSSÃO

DISCUSSÃO

Paraíba pequenina e doida: a adesão
da Paraíba á Aliança Liberal e a
Revolução de 30 - Guaracy de
Medeiros

ALMOÇO
Políticas de Valorização do Café e
seus impactos na produção gumífera:
estudo comparativo - Dante R. da
Fonseca

14:00h ás 18:00h

As relações de poder nas disputas
Empresariado, Coalizões e Previdência judiciais pela terra na Capitania do Rio
Social no Brasil - Ignacío G. Delgado de Janeiro (século XVIII) - Carmen
M,O. Alveal

História e Poder: O Instituto de Cacau O Estado Novo e a admissão de
da Bahia (1931-1937) - Flordeni S. M. estrangeiros no Brasil (1941-1945)Freitas
Fabio Koífman

Posseiros e intrusos: o direito á terra
na região do Contestado - Tarcisio M.
de Carvalho

Estado, Planejamento e
desenvolvimento industrial no Paraná Jaime Graciano Trintin e Rosalina L.
Izepão

O Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica e os projetos para o
setor de energia elétrica brasileiro
(1954-1956) - Maria Leticia Corrêa

Burocratas, oligarcas e camponeses:
populismo e questão agrária no Brasil
e na Argentina (1937/1955)Vanderlei V. Ribeiro

Poder econômico e politica em
Argentina e Brasil, 1964-1996 Hernán Ramirez

Estado e aparelhos privados de
hegemonia na supressão de ramais
ferroviários(1964-1974) - Dilma A. de
Paula

Políticas autoritárias e agricultura: o
norte goiano como contraste da
modernização. (1960/1980)Fernanda L. Costa

DISCUSSÃO

Estado, Desterritorializações e
A insustentabilidade das políticas
Reterriotorializações na Amazônia
públicas para o Desenvolvimento
Sustentável na Amazônia - Antonio C. Mato-Grossense - Edison A , de
Souza
Rabello
Impactos sócio-ambientais das
políticas de combate ás secas na
Paraíba - José Jonas Duarte da
Costa

O caminho para A Ordem: o
ultramontanismo brasileiro na década
de 30 - Paulo G. R. de Lima
Planificação, ciência e técnica:O
debate entre Simonsen e Gudin em
torno da planificação da economia
brasileira - Fabío Maza
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A imagem da nação nação,
desenvolvimento e integração
nacional através do cinema (1960PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA 1980) - Eduardo A. L. parga
ANPUH

DISCUSSÃO

DISCUSSÃO
---------

~
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Área temática
História. Política e Poder
Tema e N" do Simpósio TemátR:o: História. Acontecimento e Narrativa: abordagens em defesa da política extema - 68
Suzeley Kalil Mathias (UNESP) e Paulo G.F. VlZentini (UFRGS)
Coordenação:
Horário

Segundã (28)

Terça (29)

Imigração e coronelismo:
estruturas de poder na
Primeira República gaúcha Isléia Rossler Streit

Repensando o "fiasco"
brasileiro na Liga das Nações:
elementos para uma nova
interpretação - Norma B. dos
Santos

Quarta (30)

Sala: CAG 101

Quinta (31)

Sexta (01)

"BUTZDIPLOMATIE": A
Da Defesa Nacional à Doutrina
diplomacia relãmpago Alemã e de Segurança Nacional: as
as origens desenvolvimentismo concepções estratégicas
no Brasil. (1940-1941)brasileiras durante a Guerra
Ironildes Bueno
Fria - Adriana A Marques
10:00h às 12:00h

Tempo livre

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Tempo livre

Da Redemocratização à
estruturação do Ministério da
Defesa: os desafios na
definição e implementação de
Uma análise histórica da
um Política de Defesa
relação entre os militares e a
Nacional. as implicações
Amazônia - Samuel de Jesus
intemas e a interface com as
diretrizes da Organização dos
Estados Americanos - Aderbal
de Oliveira Neto
ALMOÇO

"

..

.'}:~

.,

_~;X" t:;i7~ ~i

c___ '

..

~;J~~

&>
~

3

O

~
"li

a

~
.,i10,~.

Defesa e segurança no Brasil:
velhas ameaças. novas
perspectivas - Suzeley Kalil
Mathias

A Política Extema Brasileira no
Cooperação em Defesa para a
govemo Collor: transformações
construção da paz: Brasil e
e a busca por novas formas
Argentina - Samuel A Soares
inserção - Luciene Capellari

Aspectos da Formaçao Naval
Brasileira - Cláudio de C.
Silveira

Mecanismos constitucionais de
Defesa do Estado: O "Estado
de Defesa" e o "Estado de
Sítio" na Constituição brasileira
de 1988 - Paulo Sérgio da
Silva

A Borracha da Amazônia. os
Acordos de Washington e a
Política Extema brasileira Nilda Nazaré P. Oliveira

14:00h às 18:00h
Doutrinas Militares e Sistema
PoIitico. Uma introdução ao
caso argentino. 1880-1983Gabriel G. Rodriguez

.

Multilateralismo percursor: os
acordos açucareiros 18641902 - Heitor P. de Moura
Filho

Principado Nassoviano
intercontinentaí no Atlântico
Sul - Humberto de França e
Silva Júnior

Apontamentos sobre o
imperialismo norte-americano
no limiar do terceiro milênio Eduardo Mei
"Minha Pátria é a Língua
Portuguesa": A Construção da
Idéia de uma Comunidade
Lusófona - Adriano de Freixo
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Área Temática: História, politica e poder.
Tema e N° do Simpósio Tematico: História e Comunicação - 69

Salã: CAG 103

~

Coordenação: Beatriz Kushnir
Horário

10:00h aS
12:00h

Segunda (28)

Terça (29)

Mesa 1: Imprensa e Era Vargas, Pemambuco
e Rio Grande do Norte

Mesa 4: O Correio da Manhã, pensar um jonal

Imagens e vozes: imprensa, radiodifusão e
propaganda politica no Rio Grande do Norte
(193543), Jailma Maria de Lima

Imprensa e poder no RJ da primeira metade da
Republica: Lima Barreto e o Correio da Manhã,
Denilson Botelho

o papel da Imprensa na repressão aos
O Correio da Manhã e a Construção Social da
integralistas em Pernambuco no Estado Novo, Favela durante a Primeira Republica, Romulo
Giselda Brito Silva
Costa Mattos

Quarta (30)

Quinta (31)

~

Sexta (01)

'(')

111.

Mesa 9: Midia e História:
construção de um campo de
analise

Mesa 10: Imprensa: modernização e
modernidade

Midia, "opinião publica" e as
possibilidades de um novo senso
comum, Sylvia Moretzsohn

A imprensa carioca nos anos 1960-70:
modernização e concentração, Ana Paula
Goulart Ribeiro

Entrevista: entre História e o
Jornalismo, Joime Rouchou

Criação do Caderno B no processo de
reformulação de reforma grafica do Jornal do
Brasil, Patricia Ferreira de Souza Lima

REUNIÃO GT I PAINÉIS
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Contexto histórico da redação entre a
imprensa e a biomedicina a partir da
invensão da prensa, Mônica Carvalho
Zavarese
,-..

ALMOÇO

14:00h as
18:00h

Mesa 2: Três jornais em foco JB, Cearense,
A Tarde [14/16:00]

Mesa 5: Imprensa, jornalismo, jornalistas e
politica: construindo biografias

Mesa 7: Imprensa no pós-1964

Tudo pelo povo': o Jornal do Brasil como
ponte entre cultura letrada e a popular
(18941914), Antonio Herculano Lopes

Hipólito da Costa e um projeto para o Brasil,
Isabel Lustosa

Uma h,stória da ARENA em quadrinhos:
imprensa. memória e humor político - Lúcia
Grinberg

A Psychologia da Imprensa no jornal
Cearense, final do século XIX, Ana Carla
Sabino Fernandes

Da escrita dos "bastidores" a mensagem
publicada: revistas culturais e
correspondências no arquivo privado de
Oliveira Viana, Giselle Martins Venancio

História e TV: produção e difusão do saber,
Carla Ferretti Santiago
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Midis. intelectuais e participação pçlitica,
Beatriz Kushnir

Discurso, sedução e poder: o pós-64 e a
A atuação do jornal A Tarde na politica
A construção midiatica do politico José Sarney:
construção da imagem do Regime, Cicero
partidaria, 1928-31, Maria do Socorro Soares 1962-1970, Alan Kardec Gomes Pachêco
Albuquerque de Souze e Maria das Graças
Ferreira
Filho
Ataide de Almeida
Mesa 3: Pensar a TV

Comunicação política em cena. Atores,
cenario e espetaculo eleitoral: NataURN,
1960,
Ciro Pedroza

~'
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Mesa 8: Panoramas da Imprensa nos anos de
1950: diferentes versões
A imprensa e a ditadura da interpretação unica Colunismo social e a sociedade do espetaculo,
dos fatos, Jo30 Batista de Abreu
Juliana Amorim Arantes
Mesa 6: Jornalismo: o oficio em questão

Cultura Politica e Televisão, Sonla Wanderley

O universo midiático: o império da plena luz e o A direita católica na imprensa carioca,
Christine Jalles de Paula
papel do jornalismo, Mareio Acselrad

História e ficção na televisão brasileira, Sonia
Cristina Lino

Pelo poder de prever: homens de partido,
jornalismo politico e institutos de opinião
publica no campo politico brasileiro, anos 50,
Áureo Busetto

Cultura e Imprensa: o cotidiano dos brasileiros
noa anos 50, Letícia Nunes de Góes Moraes

O)
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Área temática: Hist6ria, poHtica e poder
Tema e N° do Simp6sio Temático: Narrativas sobre a esquerda, narrativas da esquerda: hist6ria e historiografia da esquerda no Brasil - 70
Coordenação: Ricardo Figueiredo de Castro

Tempo Livre

Q)
Q)

Sala: DECOM 202

Tempo Livre

Historiografia das esquerdas
brasileiras: balanço e
perspectivas - Ricardo
Figueiredo de Castro
Entre o Partido e a Guerrilha:
dissidência Marighella e a
poHtica do PCB (1965-1967)Muniz Gonçalves Ferreira

~5qUerUé:l

1 Socialismo Democrático do

com a Hist6ria: O

f

Os comunistas vão ao campo:
a revolta camponesa de
Porecatú e a ação do PCB
(1948-1952) - Angelo Priori

14:00h às 18:00h

Tempo Livre

O

lt
~

emancipação feminina no
projeto revolucionário do PCB _llzquierda e Hist6ria em
Luciana Regina Pomari
Uruguay - Jaime Yaffé
It-ormaçao e trajetórias no
Partido Comunista do Brasil na
ia - 1969/1974 - Andréa

Promessa do
vigência e crítica da
do Imperialismo nos
do ALCA - Valerio

espelho da práxis: Uma
realismo socialista no Brasil IEsquerda em Crise e suas
1945-1958) - Mônica da Silva Leituras de Gramsci-

Congresso Constituinte
Brasileiro (1986-1988):
Expectativas, Atuação e
JAv::.li::.r.!ln dos Partidos
de Figueiredo
ITrabalhadores - Luziano
Pereira Mendes de Lima
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Tempo Livre
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Área temática: História. política e poder
Tema e N° do 'Simpósio Temático: "Se a história não é um simples espetáculo de ~arionetes .... - Pensar as pontes entre política e estética. razão e sentimentos - 71
Coordenação: Jacy Alves de Seixas - Marcia RC. Naxara - Iara lis Schiavinatto

Sala: CAG 107

Horário

Sexta (01)

Segunda (28)

Terça (29)

Quarta (30)

10:00h às 12:00h

~

,

~

A Ignorância tecnocientífica como
violência politica - Hermetes Reis Araújo

Tempo I Aceleração. Memória e
Esquecimento - Ruth M. Chíttó Gauer

Principios e Emoções: O Inconstante
Constant - Silvana Mota Barbosa
REUNIÃO GT I PAINÉIS
Gestão da memória e do esquecimento:
história e imagem - Iara Lis Schiavinatto

Foucault e a linguagem delirante da
memória - Italo Tronca

O
CD

O poder da sedução dos
textos: o assédio pela palavra
escrita - M. Stella Bresciani

14:00h às 18:00h

f
õ·
~
n

A "conquista do oeste" entre civilização e Romantismo e simbolismo. imagens na
cidade de Florianópolis· Cynthia M.
barbárie a construção sensivel de um
lugar político - Márcia R.C. Naxara
Campos

História e testemunhos: o arquipelago
concentracionario revisitado - Fernando
Kolleritz

Virgílio Várzea e a estética Kitsch na
Imagens reveladas: a metamorfose do
literatura de um autor perifériCo espaço urbano - Gilson Goulart Carrijo
Rosângela M. Cherem

"EU. TU. ELES .. ": o individual e o coletivo
na narrativa biográfica - Christina da S.R.
Lopreato

Os moradores do ABC paulista e a
Imagens poético- políticas na cultura
memória coletiva. resistência e
brasileira contemporânea - Karla Adriana
conservadorismo na idealização do
Bessa
passado - Antonio Almeida

Análise relacional nos estudos dos
fenômenos sociais em Florentino de
Carvalho (Primitivo Raymundo Soares 1883-1947) - Rogério H.Z. Nascimento

Poéticas do Cotidiano: Em Busca de
Novas Relações e Vivências em
Comunidades Carentes - Jacqueline
Wildi Lins

O "véu da tristeza" e a indolência
brasileiras: imagens do esquecimento e
da denegação - Jacy A. de Seixas

Hip hop e punk rock: arte na construção
política da cidadania - Francisco J. G.
Damasceno

O conflito político no campo educacional:
estética da ação - M. de Fátima Ramos
Almeida

Saber. sabor e a politização da sedução:
mil e um enredos para relacionar o
individuo aI' coletivo - Denise B. de
Sant'Anna
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Reunião Geral do ST 71

Estética e política do sacrificio modernista
- Daniel B.A. Farias

Children of the Revolution: o glitter rock
de Elton John - Valéria de C. Santana

----

~

g.
~

-

ALMOÇO

Narrando e pintando a nação - o
pensamento político dos construtores da
identidade uruguaia XIX - Susana Bleil
de Souza

§

cn

O rei sonhador: Afonso Henriques.
Milagre de Ourique e os projetos políticoproféticos seiscentistas para o reino
português - Luis Filipe Silvério Lima

Paisagens contemporâneas - Marlen de
Martino

l

111

História. Política e Sensibilidade em 018
Entre a razão e a fúria revoluçao e
Brumário de Luis Bonaparte de Karl Marx
partidos na política regencial - Jefferson
e Napoleon. le Petit de Victor Hugo: um
Cano
contraponto - lzabel Marson
Intelectuais e representações sobre a
virtude e a pólítica: construção de
memórias - Elizabeth Cancelli
Imaginação literária e imperialismo: o
imaginoso Karl Peters - Marionilde
Brepohl de Magalhães

Quinta (31)
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Área temática: História politica
Tema e N° do Simpósio Temático:As múltiplas dimensões da política e da narrativa - 72
Coordenação: Maria de Lourdes M. Janotti, Tania Regina de Luca e Cecilia Helena de Salles Oliveira
Horário

10:00h ás
12:00h

Sala: SODS (prédio da reitoria)

Terça (29)

Coronelismo indomável: especificidades
do sistema coronelista no Rio Gm,lde do
Sul (1890-1930) - Gunter Axt

Estratégias da classe dominante para o
controle do processo de desenvolvimento
econômico e urbano de São Paulo (18701920) - Laima Mesgravis

Organização, lideranças e reivindicações
dos movimentos sociais do século XIX:
A formação do estado nacional e as
forças armadas - José Miguel Arias Neto uma abordagem da história vista de baixo
Claudete Maria Miranda Dias

Mandonismo e contextos históricos Ismara Pereira Ivo

A politica na e da capital da República Americo Freire

Sob o Império da Nova Lei - O amanhecer A guerra civil de textos: o movimento
da República no Amazonas (1892-1893)- praieiro na Paraiba - Ramsés Nunes e
Orange Matos Feitosa
Silva

Dioguinho: um assassino de aluguel na
terra dos Barãos do Café - Marilia
Schneider

Jornalismo Doutrinário: Politica E Estética
Nas Crônicas De Lycidio Paes - Regma
Maria dos Santos

Quarta (30)

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Quinta (31)

Sexta (01)

Segunda (28)

Positivismo e Escravidão: Um estudo'
Reinos encantados de EI Rei D.
sobre o projeto positivista de
Sebastião: rebeldia e contestação da
reorganização das relações de trabalho no
ordem nos sertões pernambucanos de
Brasil no final do século XIX - Eliane
1820 - Flavio José Gomes Cabral
Superti
Últimas Vontades, Muitos Desejos:
Senhores, Escravos e libertandos nos
Inventários e Testamentos de Fortaleza
(1850-1884) - Alênio Carlos Noronha
Alencar

i

O

ft

ALMOÇO
Dissensões, censuras e autocriticas nos
círculos revolucionários paulistas nos
anos 30 - Alzira Lobo de Arruda
Campos

'li

"A violência de favelados e sertanejos no
cinema de Nelson Pereira dos Santos:
Uma família negra: tradição e autoridadeRio, 40 graus, Rio, Zona Norte,
Alice Beatriz da Silva Gordo Lang
Mandacaru Vermelho e Vidas. Secas Claudio Aguiar Almeida

Nação, Pátria e Império: As Câmaras
Municipais Baianas e a Independência Maria Aparecida Silva de Sousa

Cidade de Deus - dilemas da narrativa
fílmica sobre o povo brasileiro - Marcos
Napolitano

a

~
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A guerra de independência e a
multiplicidade de poder na Bahia Argemiro Ribeiro de Souza Filho

Narratívas sobre a exclusção social: uma
João Goulart, memória e história - Marieta Questionando a narrativa memorialistica análise da minissérie Cidade dos Homens
Maria de Lourdes Mônaco Janotti
de Moraes Ferreira
Eduardo Victorio Morettin

-

&>

Relações sociedade - estado no período
da independência: a visão de Hipálito da
Costa - Marisa Saenz Leme

Práticas historiográficas: um estudo Márcia Mansor D'Alcssio

Relatos autobiográficos: possibilidades e
perspectivas - Tania Regina de Luca

Em guarda contra o perigo vermelho: o
anticomunismo no Brasil (1917-1964)Rodrigo Patto Sã Motta

Representações dos espaços públicos e
privado em depoimentos orais - Suely
Robles Reis de Queiroz

Em guarda contra o perigo vermelho: o
anticomunismo no Brasil (1917-1964)Teresa Malatian

Escravos e senhores, historias de
resistência na Bahia oitocentista Ricardo Tadeu Caires Silva

Teatro, política e religiosidade na década
de 1960: variações sobre o 'herói humilde'
- Luiz Humberto Martins Arantes

A escrita da história: entre a literatura e a
ciência - Kelly Carvalho

Escravismos e resistência - movimentos
sociais em Goyaz 1850 a 1888 - Clara
Duran Leite

Humanistas de vida tempestiva:
reabilitação política de Próspero e a
decadência política de Lear - Alexander
Martins Vianna

Narrativas auto-biográficas e a memória
do processo político imperial durante o
segundo reinado - Celio Ricardo
Tasinafo

PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL DA
ANPUH

O poder moderador e o perfil do Estado
Imperial: teoria politica e prática de
governar - Cecilia Helena de Saltes
Oliveira
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Área temática: História Política e Poder
Tema e N° do Simpósio Temático: Direito, justiça e relações de poder no Brasil a perspectiva da história do direito e da história das instituições - 73
Coordenação: Amo Wehling
Horário

10:00h ás
12:00h

Quarta (30)

3O

~

Segunda (28)

Terça (29)

Quinta (31)

Sexta (01)

Legislação indlgenista no Brasil - uma
relação de poder unil~teral - Thays
Luzia Colaço

Planejando a conquista: a legislação do
urbanismo pombalino na índia e no
Brasil - Anita Correia L. Almeida

O conceito jurídico de povo no antigo
regime - Arno Wehling

A forma como argumento: um estudo do
tribunal romano no Pro Roscio Amerino
de Cícero - Claudia B, Rosa

A administração das minas brasileiras
durante o governo de D. Francisco de
Sousa (1591 - 1602 e 1609 - 1611)João Paulo D, Cêpa

Portugal e Minas Gerais no setecentos:
duas elites, uma mentalidade - Virginia
Maria T. Valadares

Maquiavel, Savonarola e o mundo
Reescravização, Revogação da Alforria político florentino na virada do
e Direito no Século XIX - Keila Grinberg quatrocentos para o quinhentos. - Bruno
Fonseca Ratton

Fronteiras missionais no Rio Grànde
colonial: o poder municipal - Maria
Emilia M. Porto

O poder dos mercadores do Rio de
Janeiro na virada do século XVIII para o
XIX. - Regina M.P.wanderley

Dimensão sócio-política na formação
das Instituições jurídicas no Brasil Antonio C Wolkmer

DEBATES

DEBATES

DEBATES

REUNIÃO GT I PAINÉIS

ALMOÇO
O Rei visita os seus súditos .. : a
Ouvidoria do Sul e as Correições na
Cámara do Rio de Janeiro - Marcos G.
Sanches
Artes fabris e serviços banais.
"Mecãnicos", "Mesteres", cotidiano e
poder local no final do Antigo Regime
Minas Gerais e Lisboa - 1750-1808 José Newton C. Menezes
Ouvidorias de Comarca e as relações de
poder em Minas no século XVIII - Maria
Eliza C. Souza
A magistratura colonial: Juízes de Fora.
Ouvidores e Relações - Maria José
Wehling
DEBATES

1 ~1;_<'ft-~"l, ~,-J{:"~:,~:'

..._.. ,

Evaristo de Moraes: o juízo e a história Joseli M N Mendonça

Os frutos da terra das Minas e os
direitos do Rei - Francisco E. de
Andrade

"Onde há um mal a conjurar, na defesa
de seus interesses, não há zonas
subtraídas á ação repressiva do Estado'"
idéias juridico-penais no Brasil em
meados do século XX - Rivall Carvalho
Rollm

A presidência da Provincia no Império Carlos Humberto P Correa
DEBATES

Observância e penalização das normas
A lei e a (des)ordem: criminalidade em
juridicd 3 na exploração do pau-brasil e
Uberaba/MG (1890-1940) - Marcelo
dos metais preciosos no Brasil Filipino Souza Silva
Maria Isabel de Siqueira

As dificuldades na implantação do ideal
português de Justiça em terras coloniais
Bruna G. Silva
Usos, costumes e direito mercantil: As
Cãmaras MUnicipais na América
portuguesa - Claudia M. Chaves
DEBATES
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Escola do Direito Natural versus Escola Africanos na paisagem urbana mineira
setecentista: construção de identidades
Histórica do Direito na Constituição
Política do Império Brasileiro - Alberto
e formas de resistência - Liana Maria
Flores
Reis

Protagonismo social do escravo em
Vassouras - 1850-1870 - Ricardo H
Salles

~

Centralização joanina e realidade
colonial - a ação de Luís Vaía Monteiro
no Rio de Janeiro - Conceiçllo A F
Igrejas
DEBATES
:-;"!_~. ,< •

14:00h às
18:00h
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Sala: CAG 109
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DEBATES
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História e Judiciário em Goiás: violência,
crime e a aplicação da lei no "sertão" Eliane Martins de Freitas

O Brasil e a organização do poder
durante o governo dos Filipes - Roseli
Santaella SteUa

Estado português e bandeirantes
paulistas: as relações de poder na obra
de Basilio de Magalhães - Ana Paula M.
Pinto

Os letrados e as práticas jurídicas nos
auditórios de Mariana. Minas Gerais, no
último quartel do século XVIII - Álvaro
de A Arantes

A formação das articulações políticas na
Primeira República: Pinheiro Machado e
Galés Perpétuas - JoIo Luis Ribeiro
o Senado Federal - Vera Lucia Bogéa
Borges

DEBATES

DEBATES

A justiça não basta e ainda falha:
Motivações e casos de linchamentos no
Ceará (1950 - 1990) - Jean Mac Cole T.
Santos

Sessão de Integração
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Área temática: História e cultura
Tema e N° do Simpósio Temático: Instituições culturais, leitores e práticas de leitura no Brasil - 75
Coordenador: Prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento
Horário

10-12h.

Segunda (28)

Terça (29)

Viagem de William James ao Brasil
na expedição de Louis Agassiz:
refutando a imagem do Brasil e dos
brasileiros (1865-1866) - Mirian
Warde

Leituras sobre a educação sexual em
Sergipe (1920-1960) - Jorge C.
Nascimento, Marcos Ribeiro de
Melo e Maria Estela de
Albuquerque Bergo

Balkanizing John Dewey - Noah
Sobe

A guerra dos filosofantes: Cruz
Costa, Miguel Reale e a filosofia
paulista (1956-1968) - Bruno
Bontempi Jr.

Sala: DECOM 204

Quarta (30)

Quinta (31)

REUNIÃO GT I PAINÉIS

Civilizar a criança ou quando a
circulação de idéias antropológicas
era a circulação de teorias da
história - Marcos Freitas

Sexta (01)
Uma Biblioteca para formar
professores na Escola Normal (São
Paulo, 1882) - Marta Carvalho

Crianças Leitoras, Crianças
Leituras para moças: indicações e
Escritoras: Formas, Práticas e
contra-indicações da Ora. itala Silva
Representação Social (1890-1915)de Oliveira - Anamaria G. Freitas
Andréa Borges Leão

Almoço
As notas do tradutor como
dispositivo de organização da leitura João Ribeiro e o oficio do historiador:
Indo à escola na Aracajú
na coleção Atualidades Pedagógicas seus leitores, suas prescrições republicana - Terezinha Oliva
(1950-1982) - Maria Rita de
Itamar Freitas
..
Almeida Toledo

A demarcação do tempo nos planos
de estudos do Atheneu SergipenseEva M. Siqueira Alves

Construções iconográficas e
simbólicas na propagação da fé:
Brotéria, Revista de Sciencias
Naturaes - Stela Borges Almeida

Templos do Progresso; Instituições
de leitura no Brasil Oitocentista Cláudio DeNipoti

A reforma de 1920 na mira do
inquérito de 1926 - Valéria
Medeiros

As práticas escolares do Povo de
Deus: os colégios católicos como
instituições culturais (1911-1948) Valéria Santana

A Revista "Escola Secundária e o
programa de formação de
professores da CADES - Silvia
Fonseca

Cultura escriba I e o movimento
sedicioso de 1798 na Bahia Marcello Moreira

Relatos, denúncias, prescrições e
disciplinamento da profissão de
professor: um exerci cio com as
fontes - Rosiley Teixeira

O processo da institucionalização do
ensino superior em Sergipe (das
faculdades isoladas à Universidade
Federal de Sergipe) - Raylane
Barreto

O ensino rural e o Inquérito de João
de Toledo (Revista de Educação1930) - Denise da Silva

A batalha da fé: uma leitura dos
embates travados entre católicos e
protestantes nos jornais da provincia
de Sergipe - Ester Vilas-Bõas

Ainda o modelo francês? Revendo
a historiografia e a história do
ensino de matemática no Brasil Ivanete Santos

14-18h.

Nacionalizando a edição - INL e a
política editorial do Estado-Novo
(1937-1945) - Gisela Amorim
Serrano

"---

A Academia Militar do Rio de'
Janeiro: Uma instituição cultural do
império luso-brasileiro - José T.
Grunennvaldt

Luzes e Blecautes em Cidades
Adormecidas - a Campanha
Nacional de Educandários
Gratuitos no cenário educacional
sergipano (1953 - 1967) - Betisabel
Santos

Ensino Secundário e Sociedade
Brasileira: leitores, leituras e
impressões da obra de Maria Thétis
Nunes - Christianne Gally

Arcanos do Verso: trajetórias da
literatura de folhetos em Juazeiro
do Norte - Rosilene Alves de Melo
-~

PAINÉIS I ASSEMBLÉIA GERAL
DAANPUH

Artes cênicas e literatura:
experiências de leitura da Sociedade
de Cultura Artistica de Sergipe (19512002) - José Vieira da Cruz
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Livro didático e ditadura militar Maria Isabel Silva
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Área temática
História, Politica e Poder
Tema e N° do Simpósio: História das Idéias, dos Intelectuais e das Instituições - 76
Coordenação:
Fernando Antonio Faria

Sala DECOM 208

IHorário

Segunda (28)

Quarta (30)

\

Republicanismo Clássico: uma opção
D, Rodrigo de Sousa Coutinho e a
diplomacia portuguesa do período joanino possível para o Brasil? - Amy Caldwel de
- Rodrigo Touso Dias Lopes
Farias

c8

O discurso literário e o ideário moderno
em Fortaleza no final do século XIX Cláudia de Oliveira
Joaquim Nabuco e um projeto de
A dialética da utopia - Laura C. de
construção de cidadania no Brasil - Maria
Aquino
E. Prado
O Mito de Narciso: a formação intelectual História da Cultura Jurídica no Brasil: O
da elite brasileira vista por ela mesma bacharelismo e a formação do EstadoNação - Mozart da Silva
Uyguaciara C. Branco

'(')

10:00h às 12:00h

Terça (29)"

As Duas Faces das Manifestações
Regionalistas na História Politica do
Nordeste - Ricardo Ismael

ALMOÇO

~

3O

O integralismo na Paraíba: Deus, Pátria e
Familia no jornal A Imprensa - Nina
Lourdes de Araújo Monguilhott

A Teoria Econômica como Discurso
Histórico - Daniel Barreiros

A participação dos museus de história
natural na formação dos mebros das
expedições filosóficas portuguesas do
século XVIII - Cristina Bruzzo

História da Idéia de Crise na Década
Perdida: Brasil (1982-1988) - Fernando
A. Faria

Lima 'Barreto na "cidade negra" e na
"cidade das letras": questões de dupla
exterioridade na Primeira República no
Rio de Janeiro - Celi Freitas

Banco Central do Brasil: dependência vs,
Autonomia - Eduardo Raposo
Das Microfinanças ás Finanças Solidárias
- Franklin Coelho

Pedro Aguirre Cerda, um intelectual no
poder - Isadora Frare
Paralelo Brasil-Rússia: um debate dos
anos 1920/30 - Bruno Gomidi
Cultura e exclusão social na década de
A singularidade do IBAM - Angela Fontes
1930 - Andréa Considera

~
~

Sexta (01)
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11)

Tempo livre

Tempo livre
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:

Censura e Música Popular Brasileira: o
jogo Dominação X Resistência - Leila
Menezes

Quinta (31)
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Tempo Livre

PAINÉIS 1
ASSEMBLÉrA GERAL
DAANPUH

~

A relação entre intelectuais marginais e
ABDI: intelectuais em parceria por uma
associação profissional pioneira - Marcos cooptados no Estado Novo (1937-45):
uma breve reflexão .. , - LUian Soares
Braga

Goiânia: uma idéia recorrente e seu uso
politico - Dulce Maciel

Caminhando pelo Pântano Sagrado:
imaginário, conflitos políticos e religiosos
em Uberaba-MG por meio da obra de
Orlando Ferreira (1912-1957) - Thiago
Ricciopo
........
-...

~
Área temática: História e cultura
Tema e N° do Simpósio Temático: História das religiões: novas narrativas - 77
Coordenação: Paulo Dinizéti Siepierski

Sala: Auditório do SINTESP

Horário

Quarta (30)

Segunda (28)

Terça (29)
Entre o Civil e o Eclesiástico: o
conflito de jurisdições sobre
cemitérios e enterramentos na
crise do Império brasileiro Claudia Rodrigues

10:00h às 12:00h

Tempo Livre

Religião e Poder na Irmandade
de Nossa Senl10ra do Rosário
dos Pretos na Vila do Cuiabá
(1767-1819) - Cristiane dos
Santos

REUNIÃO GT / PAINÉIS

Quinta (31)

Sexta (01)

Mulher. poder e memória do
povo de Santo - Paloma
Vanderlei

As Imagens da Morte no
Recife colonial - Douglas
Batista

SaLlde. dinheiro e amor: o
cotidiano de mulheres
pentecostais do Recife - Paulo
D. Siepierski

O mesmo e o Outro:
intolerância no campo religioso
cearense no século XIX Gledson Ribeiro
Por e contra todos - religião e
politica na Provincia de
Pernambuco de 1846 Alexandro Silva

o

i3
O

ft

ALMOÇO

Sete Orações do Tempo da
Peste Nordeste. 1855 Amâncio Cardoso

A religiosidade na fronteira da
pós-modernidade - Cesar
Romero Amaral Vieira

OS Franciscanos do
Atonement e a Pastoral de
Ecumenismo na Arquidiocese
de São Paulo (1977-1994)Edison Minami

Um olhar protestante sobre as
festas católicas na Bahia Elizete da Silva
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14.0011 às 18:0011

As irmandades de penitentes
do Cariri cearense e as
práticas mágico-religiosas na
.
(re)construção de bens
simbólicos de salvação· Anna
Christina Farias de Carvalho

Igreja Católica e mercado
religioso em São Paulo. anos
60: entre o sagrado e o
profano - Damião Duque

O Rezar e o Festar entre os
"Filhos do Rosário" - O
entrecruzar de práticas e
representações - Cairo
Mohamad

A Festa do Pau da Bandeira de
Santo Antõnio de
Mediunidade: uma experiência
Barbalha(CE): uma
moderna - Genaro Camboin
experiência religiosa popular Océlio Teixeira

A Dança negra em Uberlândia.
MG - Larissa Oliveira
PAINÉIS / ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH

Religiões afro-brasileiras em
Pernambuco e Liberdade de
Culto: a situação política-social
dos Xangõs após a
Constituição de 1946 - Valéria
Gomes
Uma Relação de amor e ódio:
o caso Wolfram Metzler.
(Integralismo, PRP, Igreja
Católica, 1932/1957)Veridiana Tonini
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O Assassino do caixeiro
viajante Ernesto Canozzi (A
Construção de uma crença
religiosa na terra da Oligarquia
Ramos) - Sara Nunes

õ'

A Festa do Santo Cruzeiro em
Guaiúba (1955-1985). Um
resgate histórico-social da
comunidade Guaiubana Odilon Monteiro
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Àrea temática: Narrativas sobre a antiguidade
Tema e N° do Simpósio Temático: Práticas e representaçõ~s no mundo antigo - 79
Coordenação: Norberto Luis Guarinello I Fábio Faversani I Regina Maria da Cunha Bustamante
Horário

10:00h às 12:00h

Segunda (28)

Terça (29)

Honras, riquezas e favores:
Hierarquia social no Império
Romano - Fábio Faversani

Imagens do futuro segundo a
tradiçâo apocalíptica: o
testemunho do "Apocalipse de
Tomé" (séc IV e V d.C) Gilvan Ventura

O sentido da "Paidéia" nos
Sêneca e suas representações
Discursos Pedagógicos de
da escravidão - Fábio Duarte
Temistio - Margarida
Joly
Carvalho

~

Sala de Vídeo 11 (CCHLA)

:3
111

Quarta (30)

Quinta (31)

11,

Sexta (01)

O

li)

l

"Mare nostrum": Mediterrâneo
Magia: um discurso
e identidade romana nos
alternativo? - Maria Regina
mosaicos norte-africanos Cândido
Regina Bustamante
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REUNIÃO GT I PAINÉIS

Representações de Inclusão e
As Cerimônias de Adventus de
Práticas de Exclusão: a cidade
Septímio Severo e Caracala antiga e a escravidão Ana Teresa Gonçalves
Norberto Guarinello

Etnicidade e luta de
representações, a identidade
romana em questão - Manuel
Rolph Cabeceiras

"Repletos do Espírito Santo":
Atos dos Apóstolos e a
construção de uma identidade
cristã - Monica Selvatici

Espaço urbano e rural de
Ossonoba e Balsa:
representações do processo
de Romanização - Norma
Musco Mendes

Religião, poder e moral. As
representações do falo em
Pompéía - Marina Cavichioli
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14:00h às 18:00h

~
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Aspectos da vída quotidíana
judaica na Palestina do I
século na documentação
flaviana - Ivan Esperança

A vida civilizada na narrativa
homérica sobre feáciose os
ciclopes - Alfredo Julian

O Poema Babilônico de Erra,
uma história mitologizada Katia Pozzer

A Influência do Institut Fur
Sozial Forschung (Instituto De
Politeismo em Corinto Arcaida Pesquisa Social) Sobre a
Produção Historiográfica de
Alexandre Lima
Moses Finley - Alexandre
Galvão

Egiptomania fragmentos do
mundo antigo no Brasil Margareth Bakos

Práticas esportivas entre os
cidadãos atenienses - Fábio
Lessa

História, narrativa e phatos: o
relato tucidideano da "peste" Anderson Zalewski

De povo eleito a deicidas: os
judeus na ótica da Patrística
ocidental (séc. IV-VI) - Sérgio
Feldman

Amadorismo e
profissionalismo na prática
musical na Grécia Antiga Fábio Vergara

Aspectos da estrutura narrativa
das Histórias de TácitoJuliana Bastos Marques

~.

A narrativa hístoríográfíca e a
tirania grega antiga - Luiz
Otávio Magalhães
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PAINÉIS I ASSEMBLÉIA
GERAL DA ANPUH

Reuanião com o subcoordenadores do GT de
História Antiga
I
I
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Área temática: Narrativas sobre a Amazônia
Tema e N° do Simpósio Temático: Amazônia: História e narrativa - 80
Coordenação: Magda Ricci

Sala DECOM 304

Horário

Quarta (30)

10 OOh ás
1200h

Segunda (28)

Terça (29)

Os Urubu em pé de guerra história intelectual e
política indigenista na A' ,azônia nas primeiras
décadas do século XX - Aldrin Figueiredo

É precIso formar a alma l Periodismo e
regeneração social na Belém da Belle Epoque
(1890-1910) - Leticia Souto Pantoja

O 7 de janeiro da Cabanagem e a
representação do "pOVO no poder" (1985-2002) Mário Médice

"Riquezas e Interesses" do Maranhão e GrãoPará Os moradores e o desenvolvimento da
Amazónla na segunda metade do século XVII Rafael Chambouleyron

Imaginário do Corpo, Gênero e Sexualidade
entre adolescentes de Belém e na História Rosângela da Silva Quintela

Sexta (01)

A Amazônia e a Batalha da Borracha (19401945) o esforço de guerrra e a Imigração
nordestina - Edilza Fontes

"Cartas escriptas da América'" Antônio Lopes
"Quero" a revista da mulher católica paraense
Mendes e suas viagens pela Amazônia de 1883 Liliane do Socorro Cavalcante Goudinho
Franciane Gama Lacerda
A dança das cadeiras tradição, identidade
politica e a natureza na Amazônia (1808-1840) Magda Ricci

Quinta (31)

Fllippe Patrom. um vintista no Pará - José Alves
de Souza Junior
REUNIÃO GT I PAINÉIS

Agentes Consulares e seus negócios na
Provincia do Pará visões do projeto de nação Rosa E. Acevedo Marin

,

Reunião Diretório de
Pesquisa - História Social
da Linguagem

i

Tabernas, Casas de Negócios e quintais' o
controle social sobre os agentes do comércIO no
pós-Cabanagem - Siméia de Nazaré Lopes
!

!

\,

ALMOÇO
Senhores das matas na reconstrução das
florestas acreanas - Marcos Fábio Freire
Montysuma

14:00h ãs
1800h

Entre o véu e a navalha: afetividade burguesa e
relações amorosas nas camadas populares na
Amazônia -(Belém de 1920 a 1940) - Vanessa
Spinosa

Conto Popular na Amazônia a linguagem em
Marailhas de Salomão Larêdo - Roberto do
Nascimento Paiva

Estado e igreja, a questão religiosa no Pará Fernando Arthur de Freitas Neves

Saúde, doenças e práticas de cura na belle
époque (1905-1910)" Alexandre Souza Amaral

Conflitos Indigenas e Etnocidio na Amazôma
Brasileira nos séculos XVII e XVIII - João
Renôr

A morte em noticias: os significados e as
representações da morte e dos mortos em Belém
Os limites da romanização em Belém (1870na segunda metade do século XIX - Érika
1880) - Marcelo de Sousa Gomes
Amorim da Silva e Fernando Arthur de Freitas
Neves
DivórCIO e prostituição em Belém no final do
século XIX (1890/1900) a tentativa de uma
analogia" Ipojucan Dias Campos

HistOriografia brasileira sobre o Diretório dos
índios" caminhos do pensamento histórico Mauro Cézar Coelho
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Reunião Diretório de
Pesquisa" História SOCial
da AmaZÔnia

PAINÉIS / ASSEMBLÉIA GERAL DA ANPUH

Tempo livre
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A literatura freud-marxista, o curso da história e
as práticas educacionais - Jorge Watrin
Pela Propagação da Fé e Conservação' das
Conquistas: As Juntas das Missões
Ultramarinas (1681-1757) - Marcia Eliane
Alves de Souza
e Mello
-------

i~

!

A Coroa, o Claustro e o Solideo: a Provincia
Carmelita Fluminense e sua sobrevivência em
Saneando Condutas: Picadores de borracha,
paraoaras e estrangeiros" Iracy Gallo Ritzmann Belêm de meados do século XIX - Sandra
Molina
A cura de todos os males: a medicalização da
cidade de Belém no inicio do século XX - Maria
de Nazaré dos Santos Sarges
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Caderno de Programação e Resumos do XXII Simpósio Nacional de História

75

OS RESUMOS DOS TRABALHOS FORAM MANTIDOS COMO ENVIADOS PELOS SEUS AUTORES POR MEIO DE DISQUETE, CÓPIA
IMPRESSA E/OU MENSAGEM ELETRÔNICA.
Simpósio Temático 01 - O conceito como fato histórico (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Francisco José Calazans Falcon
Francisco José Calazans Falcon - PUC·Rio

As novas estratégias interpretativas: a história entre o moderno e o pós·moderno.

.. .
Otrabalho traçará um painel das grandes linhas interpretativas da história, apontando em cada uma os conceitos relevantes e, ao fim, procurara discutir o estado atual do
conhecimento histórico através das relações entre moderno. e pós·modemo.
Luiz da Costa Lima - PUC·Rio/UERJ
A função social da história
.
_
..
_
.
.
A exposição discutirá afunção social da história através de uma avaliação das práticas dos historiadores e de suas Inserçoes ou tentativas de Inserçao na realidade social.
Bernardo Ferreira· UERJ
Representação política e Estado Moderno
_ ..
..• .
. . _
A comunicação tem por objetivo analisar alguns aspectos da história do conceito de representaçao politlca, tendo em vista a sua Importancla para aconslitUlçao do E~tado
modemo. Para tanto, pretende-se percorrer brevemente alguns textos da história do pensamento político que permitam tematizar aestrutura representativa da esfera pu~lica
estatal e algumas das transformações sofridas pelo conceito de representação resultante~ da invenção d~s i~s~it~ições liberais e~o processo d~ democrati~a~o. Com ISSO,
busca-se considerar Oproblema da representação política independentemente dos seus vlnculos com as Instltulçoes da democraaa representativa e com aIdela de mandato
e, dessa forma, esboçar uma história do conceito que permita pensá-lo à luz das condições de possibilidade da unidade politica no Estado moderno.
Flávio Diniz Ribeiro - USP
Desenvolvimento como ideologia
As "teorias' do desenvolvimento tentam fundar uma origem e estabelecer uma ordem, necessária e racional. A origem, mais mitológica do que frulo de conhecimento
científico. Aordem, mais uma cronologia do que uma seqüência necessária. Assim, criam uma ideologia. Para isso lançam mão de todo um campo semântico, que inclui
as noções de tempo, progresso, ordem, origem, racionalidade, história. Odesenvolvimento toma como base uma atualidade, a dos países "desenvolvidos". Vai buscar
no passado a origem desta atualidade e traça entre eles uma linha contínua, apresentando-a como uma evolução, necessária e racional, de racionalidade ascendente.
Constituindo deste modo o seu significado e o seu sentido, unidirecional e necessário, odesenvolvimento consolida nestes termos uma proposta de política econômica que
se apresenta para realizar a inserção das economias subaltemas num novo padrão de acumulação em nível mundial. Para tanto, tenta se colocar como formulação científica
e nâo como uma política. Nesta acepção precisa, a idéia de desenvolvimento é uma construção historicamente situada, constituída no capitalismo, em consonância com
características próprias da expansão capitalista como modo de produzir, de organizar asociedade ede se apropriar ideologicamente desta produção e desta organização social.
Rita Marquilhas • Universidade de Lisboa
As fontes inquisitoriais e a História da língua
As provas documentais que integram os autos da Inquisição Portuguesa são muitas vezes materiais autógrafos, compostos numa escrita elementar de base que se revelam
uma fonte excepcional para o conhecimento da lingua portuguesa na sua época clássica.
Fabrina Magathães Pinto - PUC·RJ
Razão e retórica em Erasmo de Rotterdam
Este trabalho tem como objetivo analisar a antítese entre os conceitos de razão e retórica na obra do humanista holandês Erasmo de Rotterdam. Tendo em vista o fato que
ao longo de sua carreira estes conceitos são por ele desenvolvidos de formas distintas, delimitamos nosso enfoque adois de seus textos: o Enquiridion ou Manual do
Soldado Cristão, de 1503, e o ensaio sobre a Guerra e a Queixa da Paz, de 1517. Nestas obras, Erasmo estabelece uma oposição entre a razão e a linguagem, afirmando,
com base na tradição clássica de Cicero e Quintiliano, que se a palavra constitui um privilégio de todos os homens, o que os diferenciaria seria, então, o seu grau de
eloquência. A linguagem, e não a razão, toma-se o fator determinante para que o homem expresse o seu conhecimento. Em acordo com o modelo antigo, Erasmo também
define o homem pela palavra, uma vez que a razão excluiria qualquer tipo de paixão; inclusive a fé cristã. A retórica com as três funções que a distingue - convencer,
comover e deleitar -além de mais ampla que afilosofia, contribuiria de forma determinante para a reformulação dos principios religiosos cultivados pela Igreja Católica; uma
das questões mais caras ao humanismo cristão da Renascença. Éna antitese entre estes dois conceitos que Erasmo constrói o argumento que perpassa vários de seus
trabalhos: a relevância da retórica clássica como elemento central na elaboração do homem modemo.
Sergio Xavier Gomes de Araujo - PUC·RJ
O individuo em Michel De Montaigne
Oprocesso de cristalização e emulação do individuo na renascença esteve em grande parte condicionado à imitação dos exemplos da antiguidade, e sua associação com
os valores da moral cristã. Ao longo dos séculos XV e XVI, os humanistas emergiam da Igreja rumo áformação de um estatuto independente, ingressavam então, nas
cortes, disponibilizando sua sabedoria ao serviço dos grandes príncipes. A obediência aos padrões da retórica, a referência constante aos modelos de virtude oferecidos
pela antiguidade na defesa da ordem, caracterizavam a posição destes humanistas e indicavam o estabelecimento de um formato que garantisse aestabilidade do individuo,
este, recém proclamado como valor universal, num mundo marcado por um processo de secularização. Na abordagem dos Ensaios de Michel de Montaigne, o trabalho procura
pôr em relevo as complexidades inerentes ao desenvolvimento do individualismo na renascença, destacando em Montaigne aemergência de uma nova forma do indivíduo,
em meio ao contexto conturbado da França de fins.do século XVI, com as guerras religiosas. A incomptetude que caraoeriza o Ensaio, o uso dos paradigmas da antiguidade
sob aótica de sua absoluta singularidade, são manifestações de uma nova concepção da natureza do ser. Esta, correspondendo á crise da tradição renascentista, apresenta
adimensão subjetiva como condenadada à perpétua instabilidade. Aintenção de Montaigne de encontrar afixidez, a verdade de sua identidade, ao isolar-se na biblioteca de
seu castelo, se vê frustrada pelo caráter fluido de seu espírito. Aqui, não há mais ponto de apoio para a constância do ser, sua esséncia é a passagem.
Antonio Edmilson Martins Rodrigues - PUC·RJ/UFF/UERJ
Biografia e História: o fato e a interpretação do fato
A apresentação desenvolve uma reflexão sobre o conceito de biografia no âmbito geral da produção historiografica, Examina os modos variados de conceber a idéia de
biogr~fia e indica a.s possibilidades que o tr~tamento b!ográfico pode ter num momento de crise d~ in.t~rpretações atravL~ de uma estratégia que envolve acolocação em
que~tao de determinados valores como totalidade e untdade, caros aforma moderna de pensar a hlstona. Por fim, propõe algumas experimentações pela via das tentativas
de biog.rafia de autores como J?ão do Rio - cro~ista e int~ete ~a belle époque cari~, José de Alencar -escritor que constitui os primeiros quadros histórico-sociológicos
braSileiros -, Machado de ASSIS - autor de Insltnto de Nacionalidade -e Nalrde Teffe - mulher de Hermes da Fonseca e primeira caricaturista feminina.
Berenice de Oliveira Cavalcante· PUC·RJ
Memórias e biografias: Afonso Arinos e a "moral da história"
A comunicayão tem como premissa a consideração de que em Afonso Arinos o "literato' e o 'político" constituem faces da mesma moeda. Dessa forma a reflexão
desenvolvera o argumento de que aescrita de suas memórias e biografias de personagens de nossa história não eram fruto de atividade diletante e desinteress~da Nesse
sentido, buscar-se-á analisar os valores éticos, morais e políticos que lhes davam sentido e que revelavam as matrizes de seu pensamento.
.
Eduardo Jardim de Moares • PUC·RJ
Mário de Andrade: rascunho de biografia
A apresentação parte da consideração de um momento crucial da biografia de Mário de Andrade, o ano de 1938, da vinda para o Rio. Trata-se do momento de
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ia
questionamento da trajetória de vida desde 1922 e a partir dele definem-se as tomadas de posição nos âmbitos pessoal e literário até a morte em 1945, inclusive sua
avaliação do modernismo.
Marcelo Timotheo da Costa· PUC·RJ
Entre a biografia e a História: o caso de Alceu Amoroso Lima
Neste trabalho, a partir de pesquisa sobre a vida e obra do intelectual cristão Alceu Amoroso Lima (1893-1983), são discutidas as relações entre História e biografia. O
enfoque aqui proposto prioriza os conceitos de permanência, mudança etensão. Assim, partiu-se do catolicismo de Alceu, credo pessoal que; desde sua conversão (1928),
deu colorido particular átrajetória amorosiana, explicando a ação do autor no mundo da experiência. Atuação, sempre de inspiração católica, que se transformou com o passar
do tempo. Se, nos anos 20 e 30, Amoroso Lima pode ser definido como um católico cruzadista, que reage ámodem idade, ele, já nos 60, é apresentado como um fiel liberal,
em diálogo com o século, entusiasta do aggiornamento da Igreja. Imagens, poltanto, bem diversas. Imagens também muito recorrentes entre seus comentadores. Contudo, a
passagem 'de um Alceu aoutro' não é privilegiada na bibliografia sobre Amoroso Lima. Dai, propõe-se que a análise da transformação operada por Alceu enfatize a tensão.e
os riscos assumidos por ele ao se reposicionar no mundo católico. Expondo-se atensão, os riscos e aestratégia de controle dos mesmos bunlada por Alceu enquanto redefinla
seu registro eClesial, tenciona-se ir além das imagens tradicionais, 'petrificadas', já referidas. Deseja-se, enfim, reinserir Alceu na conflitividade da História.
Márcia de Almeida Gonçalves, - UERJ/PUC·RJ
Narrativa biográfica e escrita da História: Octávio Tarquínio de Sousa e seu tempo
Otrabalho que aqui apresentamos se propõe a investigar aobra de Octávio Tarquinio de Sousa sob a perspectiva de analisar suas especificidades quanto a urna maneira
muito própria de relacionar narrativa biográfica e escrita da história. No nosso entender. as biografias históricas assinadas por Octávio Tarquinio de Sousa tornaram-se a
materialização de um cruzamento deveras interessante, a saber: (i) a proposta de contribuir, como outros contemporâneos, na elaboração de interpretações históricas que
se queriam inovadoras, mesmo que dialogando com tradições historiográficas cons(](jradas; (ii) o projeto de testar e aprofundar os usos da biografia corno narrativa
humanizadora de sujeitos nas suas inserções sociais. Esse cruzamento individualizou Octávio Tarquinio frente a parceiros e amigos de sua contelllporaneidaoe -Gilberto
Freyre, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda -que, cumpre lembrar, cada qual a sua maneira, também lançaram-se em redescobrirnentos e reinvenções da
história do Brasil, nas suas diversas dimensões. Podemos afirmar que nosso trabalho analisa a maneira peculiar que Octávio Tarquinio elaborou de cruzar história e
biografia, á luz dos valores e práticas do mundo de intelectuais e letrados no qual se formou e com os quais conviveu. Nesses termos, a análise da obra de Tarquinio de
Sousa nos permitiu algumas incursões no campo da história da historiografia brasileira, num dos momentos em que muitos quiseram lhe imprimir uma fisionomia moderna.
Marcos Atexandre Mota - UERJ
Capistrano de Abreu: impressões e viagens
A apresentação tomará como referência a correspondência entre Capistrano de Abreu e João LÚCIO de Azevedo, procurando perceber, nos elementos de memória, a
fisionomia do historiador brasileiro.
Ricardo Benzaquem de Araújo,IUPERJ/PUC·RJ
"Através do Espelho": a experiência da Europa em Minha Formação de Joaquim Nabuco
A proposta desta comunicação é a de mostrar que as reflexões de Nabuco sobre a Inglaterra e a França, tal como registradas em Minha Formação, detalharam e
problematizaram a compreensão da tradição européia corno um modelo, tipico da cOlie brasileira ao longo do século XIX.
Renato Petrocchi - UFF
O pensamento musical de Antonio Carlos Gomes
A comunicação trata do pensamento musical do autor de O Guarani a partir de sua trajetória anistica. Antes da especialização no drama lirico que ~r. Jf.l1 of~ndou com o
prosseguimento de sua carreira na Itália, Carlos Gomes - 1836/1896 - compõs em diferentes gêneros - valsa, modinha, hino, quadrillla, lll<Jzurca, canta~as ., fez
transcrições de temas folclóricos negros e populares presentes no Brasil nas décadas de 1850 e 1860 e inaugurou 81 n Milão, no ano de 1867, () gênero de pequenas
comédias musicais. "revistas", muito difundido na França em meados do século XIX, mas desconhecido da cena italiana até aquele contexto. Esta trajetória de
composições entre gêneros populares e formas eruditas, entre tradição da música sacra e profana no Brasil do Oitocentos eos modelos do melodrama italiano de Giuseppe
Verdi e Rossini, entre as experiências de criação de uma ópera nacional, a proposta modernizadora da scapigliatura e o verismo. contradiz muitas interpretações na
historiografia sobre música no Brasil que simplificaram a imagem de Carlos Gomes. Dessa forma, o trabalho analisa justamente a rnaior mobilidade da rr;úsica de Carlos
Gomes em cornbinar valores, estilos e modelos da cornposição erudita e popular. nacional e estrangeira, tradicional e moderna.
Valdei Lopes de Araújo - PUC·RJ
A experiência do tempo: modernidade e historicização no Império do Brasil
Este trabalho analisa as rnodificações na experiência do tempo no Brasil, na primeira metade do século XIX. Para tanto, sãoestudéldas as tr;:'l:sfolill,:ç0c:s IlOS c>Jn~Gitos
de história e literatura, com ênfase nas formas de enquadramento do mundo luso-brasileiro nas narrativas constitutivas da modernidade. Argumenlé1-seque, ao longo da
década de 1830, consolidou-se um conjunto de modificações conceituais marcadas pela historiciiação do campo discursivo e a conseqüente descontinuidade na
experiência do tempo vivenciada pela geração dos fundadores do Império.
João Masao Kamita - PUC·RJ
O Conceito do Morar Moderno na arquitetura brasileira
Esta comunicação reflete sobre os modos conceituais do morar moderno. Dentre as inúmeras realizaçÕeS qUe tornaram célebre amoderna arquitelura brasileira, o(;aso das
residências ocupa um lugar singular. Menos pressionados pelas exigências sociais imediatas decorrentes da carência de habitações no pais, os arquitetos modernos
tiveram nas residências um campo aberto tanto para livre experimentação de linguagem, quanto para conservação de aspectos de sua tipologia tradicior:al. Serão abordados
projetos de arquitetos como Lucio Costa, Oscar Niemeyer, A. E. Reidy, Jorge Moreira, Rino Levi, Vilanova Artigas, Joaquim Guedes, Paulo Mendes da Rocha.
Otávio Leonildo· PUC·RJ - Fundação Casa de Lúcio Costa.
O Conceito de Moderno em Lucio Costa
Otrabalho pretende investigar o conceito de moderno formulado em alguns dos principais enunciados do arquiteto e urbanista Lucia Costa \1902 1~)9ill na Ul;Cd:;:"; de 30.
buscando identificar algumas de suas especificidades, seja com relação á brasilidade modernista própna ao trlovimento capitaneado em São PJLlo lJ:.;r lviar:o e Osw<Jld
de Andrade. seja no sentido de situar seus discursos no âmbito de contextos de enunc:ação especificos, tanto temporal quanto institucionalmente.
Vera Beatriz Cordeiro Siqueira - UERJ - PUC·RJ
Individuo e cultura na arte brasileira: Segall, Goeldi e Iberê Camargo
Apresente comunicaçã? p~etende ap~esentar um est~do da relação entre poéticas individuais e instituições na arte brasileira, particularmente no que se refere á recepção
crlt!ca de ~bras expressionistas. A anah~e de_sta ~el~~o em ?bras de Lasar Segall, O~waldo Go.e!di e Iberê Camargo aponta para as diferentes formas de vinculação entre
II1dlvlduahsmo e cultura e par~ a qualiflcaçao. hlstonca do Isolamento que caracterizou a poetlca de cada um desses artistas. Busca, assim, compreender os nexos
e~lstente~ entre o processo est~tlc~ eos demaiS processos de construção e transformação do real moderno, a partir do estudo dos procedimentos que lograram criar entre
nos um publico para a arte. A Idela e analisar o caso dos três artistas para a elucidação dessa relação estilolinstituição, de trlaneira a acompanhar e conceituar a reputação
que lhes fOI conferida e os efeitos concretos na elaboração de suas linguagens.
Ana Luiza Nobre - Fundação Casa de Lúcio Costa - PUC.RJ
O ensino do design e a construção do moderno no Brasil
Otrabalho se propõe a investigar a institucionaliza9ão do~all1po ,do desenho industrial no Brasil a partir dos anos 1860, plobielllatizanOl) SUei leb':<Í() ;;UIL li prOl.:ll1 ill'
modernidade no qual se Insere. Neste s_entldo, sera dada enfase a concepção que norteou acriação, no Rio de Janeiro, da Esdi/Escola Superior de Desenho Industrial.
em 1962·3, e nela, em particular, da açao da engenheira Carmen Portinho, sua diretora por duas décadas (1967 -88).
.
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Cecilia Cotrim de Mello - PUC·RJ
Escritos de artistas anos 1960 e 1970, Brasil
Acomunicação discutirá o estatuto do texto de artista eo debate critico contemporâneo no Brasil, enfatizando seu estatuto historiográfico.
Roberto Luis Torres Conduru - UERJ I PUC·RJ
O racionalismo arquitetônico no Brasil
Otrabalho discutirá a interpretação do conceito de racionalismo, tal como desenvolvido pelas vanguardas qo inicio do século XX, pelos arquitetos brasileiros partidários
da arquitetura moderna. Serão abordadas as obras de Affonso Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira e Alvaro Vital Brazil.
Heloisa Maria Gurgel Starling - UFMG
A república e o subúrbio: imaginação literária e modernismo no Brasil
Otrabalho procura relacionar sertão e subúrbio apartir da obra de Machado de Assis e acompanha o desenvolvimento dessa associação através de Euclides da Cunha,
Graciliano Ramos e Guimarães Rosa.
Marcelo Gantus Jazmin ·IUPERJ/PUC·RJ
O Autoritarismo Moderno: Francisco Campos e Azevedo Amaral
Aapresentação pretende indicar a suposição de uma modernidade na configuração dos diagnósticos de Francisco Campos e Azevedo Amaral que sustentam suas
propostas autoritárias.
André Nunes de Azevedo - PUC·RJ.
História dos conceitos de progresso e de civilização no Rio de Janeiro entre 1868 e 1906
Otrabalho tem por fim estabelecer uma compreensão dos conceitos de progresso ecivilização no Rio de janeiro entre 1868 e 1906, periodo no qual acidade projeta-se corno
realizadora da recepção da modernidade no Brasil.
.
Margarida de Sousa Neves· PUC·RJ
Modernos descobrimentos do Brasil: Luis da Câmara Cascudo
A apresentação realçara os desenvolvimentos da pesquisa desenvolvido no âmbito do PRONEX em torno da figura impar do intelectual nordestino Luis da Câmara
Cascudo, enfatizando-o corno historiador.
José Reginaldo Gonçalves - UFRJ I PUC·RJ
Memória e subjetividade na obra etnográfica de Luis da Câmara Cascudo
A categoria "memória" desempenha um papel central na obra etnográfica de Luis da Câmara Cascudo. Seja ela entendida em termos biográficos e históricos; seja ela
entendida em termos trans-históricos ecósmicos. Éprecisamente na intima relação entre essas duas concepções de memória que se situa um dos aspectos importantes
da originalidade do pensamento de Luis da Câmara Cascudo sobre 'folclore" e'cultura popular". Em seus escritos, a memória biográfica é usada aserviço de dimensões
transcendentes, funcionando como uma espécie de microcosmo em relação ao macrocosmo. Ao narrar sua experiência pessoal e familiar, seu propósito não é trazer
conhecimento biográfico mas, através deste, atingir dimensões permanentes do folclore eda cultura popular. Esta apresentação tem como propósito iluminar essa relação
focalizando alguns de seus textos etnográficos, onde se mostram de modo nitido aarticulação entre essas duas concepções de memória, cada uma delas associada auma
determinada concepção de self.
Ana Carolina Verani - PUC·RJ
Entre razão e desrazão: a loucura como critica social na literatura de Lima Barreto
Acomunicação analisa como o escritor Lima Barreto trabalha o tema da loucura em suas obras literárias, partindo do pressuposto de que ele utiliza a loucura como uma
estratégia de reflexão ecrítica sobre as questões mais amplas da sociedade. Aproposta é, portanto, tentar perceber como oescritor questiona, apartir de seus personagens,
que na sociedade representada em seus livros são vistos como loucos, o processo de modernização brasileiro, relacionado-o aum quadro de exclusão social legitimado
pelos novos valores republicanos. São esses personagens, vistos como loucos, esquisitos, extravagantes, que são incumbidos de transmitir os valores considerados
verdadeiros pelo escritor. Junte-se a isso os aspectos derivados do novo cenário urbano do Rio de Janeiro: aconcepção de literatura militante, voltada para a denúncia
das injustiças sociais e para o combate às distorções do regime republicano, portadora do sentido de construção de uma sociedade menos desigual e excludente e o
momento de consolidação da psiquiatria, que se verificou exatamente no per iodo vivido pelo autor.
Maria Elisa Noronha de Sá Mãder - PUC·RJ
As nações imaginadas da Argentina e do Brasil nos textos de Sarmiento e do Visconde de Uruguai
A proposta deste trabalho é analisar as diversas imagens de nação que aparecem em alguns textos de Domingo Faustino Sarmiento e do Visconde de Uruguai. Estes
intelectuais podem ser considerados autores e atores privilegiados na história da construção de seus respectivos estados-nacionais, a Argentina eo Brasil, na segunda
metade do século XIX. Ao tomarem posição no plano da ação politica e tentarem responder com seus escritos às questões concretas com as quais se defrontavam como
membros da elite politica letrada dirigente, participavam de um processo que apresentava uma dupla dimensão: ode legitimação daqueles estados-nacionais e ode
imaginação econstrução de suas idéias de nação. Ao enfatizar esta última dimensão, pretendo mostrar que estas identidades foram recortadas emoldadas com base em
projetos civilizatórios que permitiam aestas nações tanto se reconhecerem quanto se fazerem reconhecer como membros de uma comunidade maior -"o mundo civilizado",
animado pelo ideal do progresso, do qual faziam parte as nações européias. Neste sentido torna-se fundamental pensar como as idéias de civilização e barbárie e seu
recorrente desdobramento em imagens espaciais - pampa/cidade, sertãollitoral, foram utilizadas por estes autores como recursos significativos para o reconhecimento
destas identidades nacionais.
Andréa Lemos Xavier - PUC·RJ
Coleção Primeiros Passos: uma ação politico·cultural da Editora Brasiliense (1979·1985)
Oobjetivo deste trabalho é apresentar uma discussão sobre o papel da editora Brasiliense no momento da transição politica para um regime democrático no Brasil, entre
os anos 1979 e 1985. Para tanto priorizamos o processo de produção e divulgação da Coleção Primeiros Passos, publicada nesse período, pois foi a publicação que
garantiu o primeiro boom editorial da Brasiliense ao mesmo tempo em que seus textos apresentavam temas conjunturais debatidos amplamente naqueles anos. Com base
nos conceitos de intelectual orgânico de Antonio Gramsci ecampo editorial de Pierre Bourdieu analisamos a produção da Coleção Primeiros Passos, destacando o papel
dos agentes sociais diretamente envolvidos nesse processo. Além de realizarmos uma reflexão das abordagens existentes sobre as práticas editoriais no Brasil,
buscamos, principalmente, analisar as condições de produção da linha editorial critica, ou de opOsição, da Brasiliense, comprometida com aformação política da sociedade
brasileira após o regime militar.
Nívea Andrade - PUC·RJ
A Revista Weco e sua contribuição para a idéia de uma música popular brasileira no final dos anos de 1920 e início dQs anos de 1930
.
A comunicação parte da forma pela qual a historiografia vê a música popular brasileira. Ela freqüentemente vive o impasse sobre a aceitação da expressão "música
popular". Ao optarem pelo uso da ideai de "música popular" muitos historiadores correm o risco de entendê-Ia como uma mannestação cultural homogênea, produzida por
um grupo social especifico. Um risco maior é nomear como "música popular", diferentes manifestações culturais que perpassam os tempos históricos. É comum por
exerl!~~o, colo~ar sob o rótulo de.'música popula~" as r;ta~if~stações da .mod!nha ao funk ,como se fossem produzidas pelos mesmos agentes históricos, nas mesmas
c?ndlçoes sociais. Ca?~ ao hlstonad?r des~aturahzar a mUSlca popular', Identificando os significados que aexpressão recebeu nos diferentes contextos históricos, e pelos
diferentes grupos sociais. Nosso ob]elivo e reconhecer um dos processo de moldagem da noção de música popular através de uma revista de música, aRevista Weco,
publl.cada e~tre 1928 e.1931. Entre os seus a~tores estava.m Luciano Gallet, Má~o de A,ndrade e Sinhô. Os musicistas e musicólogos da Weco reagiram contra diferentes
manlfestaçoes musicais eseleCionaram aqUilo que poderia ser chamado de "musica popular" para aépoca.

78

Caderno de Programação e Resumos do XXII Simpósio Nacional de História

Moema de Rezende Vergara
As tradições cientificas do Brasil no século XIX nas páginas da Revista Brasileira
. _ . ..
Dando prosseguimento aos estudos que têm a relação entre ciência e nação como foco principal, iremos: neste trabalho, n~s deter sobre as tradlçoes clentlflcasq~e
balizaram o esforço de construção de uma nação segundo o modelo da época. Nos estudos de vulganzaçao clentlflca na Revista Brasileira, observamos que a tradlçao
luso-brasileira esteve presente tanto na forma de memória que deve ser preservada, quanto numa tradição que representa o atraso e deve ser superada. Na segunda metade
do século XIX, a influência das idéias evolucionistas trazia para a elite brasileira a esperança de formar uma nação moderna. Podemos interpretar estes dois momentosa Ilustração luso-brasileira e os anos de 1870 - guardadas suas especificidades, corno a nossa procura de uma ocidental idade. Contudo, esta busca só fazia sentido se
pudéssemos compreender nossa natureza e não pela simples imitação e adaptação de idéias ou instituições alienígenas. Neste processo de conhecimento, ou melhor, autoconhecimento, muito se esperou da ciêncía.
Simpósio Temático 02 - Narrativa, tempo e estrutura (resumos por ordem de apresentação).
Coordenação: Michel Zaídan Filho
Arrisete C. L. Costa - UFAL
Tempo e narração nas micro-histórias
. . . .
_
Dentre as múltiplas questões que, diríamos assím, argamassam a historiografia contemporânea, seleCiono duas que considero centr~IS, para cor~por esta dlscussao: o
lernpo e a narração. A questão do tempo abarcando sua constituição, vivências e projeções. Tempo de uma mernona que se constrol, reconstrOI sob vanos pnsmas e
angulações, em constante atualização. Tempo que engendra uma narração sobre o mundo, a realidade, a vida, a partir de um repertório cultural. Essa narração é a História.
Narração plena de micro-enredos, uma intrincável rede de sentidos e significações, cuja inteligibilidade é desvelada, dentre outras, pela ótica da micro-análise, que
deslindarei a partir de seus conceitos, métodos, temas, objetos, corpus documental e técnicas literárias que constituem o estilo historiográfico das micro-histórias. Enfim,
busco interpretar corno a dialética temporal é pré-figurada por esta inovadora forma de narrativa histórica.
Rosângela de Lima Vieira - UNESP/Assis
O método historiográfico de Fernand Braudel
A reconstrução do método historiográfico de Fernand Braudel na obra Civilização Material, Economia e Capitalismo é o objetivo da apresentação. São estas as principais
caracteristicas do método braudeliano: ele adota urna postura científica despojada de teorias a priori; de um inovador rol de fontes de pesquisa se desenha o seu
conhecimento histórico: ele freqüentemente analisa os dados obtidos por meio do método comparativo; constrói urna hlstóna explicativa com o auxilio das demais ciências
humanas e sociais; pensa a história necessariamente em diferentes durações temporais; e por fim Braudel compõe sua obra utilizando uma narrativa qualitativamente
diferente daquela positivista, ou seja, enriquecida por uma densa descrição de sua vasta gama de informações e pela competência narrativa literária de tecer seus
argumentos de forma a garantir a seus leitores a compreensão de sua história. Esta postura metodológica lhe permitiu a formulação de uma obra que apresenta novos
conhecimentos históricos e ao mesmo tempo refonnula o fazer do historiador.
Marlus Rogério Santos - CESMAC
Quadrinhos em História
Este alligo trata das histórias em quadrinhos, desde a sua criação até os dias atuais. Nele, mostraremos C1 sua evolução através das décadils. Suas origens nos Estados
Unidos, passando por todos os continentes, chegando a todas as sociedades, como forma de entretenimento, ou corno alienação e lavagem cerebral, influenciando o
comportamento das pessoas e formando opiniões. Com origens na América, os quadrinhos pegam as qualidades de várias outras artes, e uni a elas os balões, que são
aquelas bolhas que ficam geralmente na parte superior do quadrinho com as falas dos personagens. Depois de enorme sucesso em território americano, as histórias em
quadrinhos chegaram em vários paises, até o Brasil, onde foi bastante aceito e perdurando até hoje. 1\1 esta trajetória dos quadrinhos, destacaremos, além das várias fases
11istóflcas de sua criação, dos inúmeros estilos e formações, também os seus usos, seja como veiculo de manobra dJS llIassas por politicos ou corno divertimento.
Portanto, é através dos vários estilos e opções, tendo corno enredo histórias fantasiosas e realistas que os quadrinhos refletem o que se passa nas diversas sociedades.
Alexandre Vieira Ribeiro - UFRJ
Traficantes baianos: um estudo sobre o comércio de escravos na praça de Salvador(1683-1815)
Esta pesquisa se i~sere em novas abordagens da historiografia sobre a escravidão brasileira, e busca fornecer subsidios ao estudo do tráfico de escravos. Focaliza o fluxo
de cativos entre a Africa e o porto de Salvador (Bahia). A análise abarca o intervalo compreendido entre o final do século XVII, quando da descoberta das primeiras minas
de metais preciosos no Brasil,até 1830 quando oficialmente acaba o comércio de escravos. A investigação histórica recai fundamentalmente sobre a lógica mercantil do
tráfico baiano, seus agentes brasileiros e africanos, nesta estranha forma de negócio, cuja '·mercadoria" principal é o homem.
Amaro Hélio da Silva - Rede Estadual/AL
Serra dos perigosos: práticas politicas e imaginário camponês no sertão de Alagoas (década de 60)
Neste estudo, objetivamos, a partir da metodologia da História Oral reconstruir a história da guerrilha carnponesa em Alagoas na década de 60 do século XX. Oeixo central
da pesquisa baseia· se na abordagem da memória popular dos trabalhadmes rurais e camponeses de Pariconha, localidade do Alto Sertão de Alagoas, direcionado pela
prublernática de saber corno os camponeses contam sua própria história, como representam no imaginário as práticas políticas em que estiveram envolvidos.
ConSiderando que. o resgate das práticas, vivências e representações daqueies que viveram o pmiodo de luta politica ela decada de dO, pOSSibilitam-nos reconslruir o
vivido, elllpmendemos o registro dessa história a partir do testemunho oral. Ao percebermos a polifonia que configuram este acontecirnento histórico, detivernonos a
analisar as três diferentes narrativas constitutivas e entrecruzadas do nosso objeto de estudo: a do poder oficial, mais especificadarnente, a do poder local como
representação do estado e da classe dominante -legitimadora da censura e da repressão a qualquer movimento de contestação da ordem vigente: a da esquerda rnilitante
da Ação Popular, uma organização política que, a partir da iniciativa de alguns de seus líderes, escolheu integrar-se á vida cotidiana dos sertanejos de Pariconha para a
formação de uma guernlha camponesa e, a dos trabalhadores rurais e camponeses de Pariconha. Pallindo do pressuposto de que um grupo de militantes da AP coloca
um povoado rural tradicional do Alto Sertão alagoano no centro das lutas politica dos anos 60, acreditamos estar contribuindo para o esclarecilllento de uma história ainda
silenciada pela censura da ditadura militar e pela própria historiografia. seja esta oficial ou de esquerda.
Elizaneide de B. Costa
Pesca e pescadores da cidade de Pilar
Apresentarei os resultados de uma pesquisa na comunidade pesqueira do Pilar, localizada ás margens da Lagoa Manguaba, rnaior acidente geográfico lacustre do Estado
de Alagoa_s, que teve como objetivo averiguar e delinear as experiências cotidianas de trabalho dos pescadores artesanais (condições de vida, técnicas usadas,
orgalllzaçao SOCial do trabalho, produtividade e condições arnbientais). Do ponto de vista teórico, buscamos desenvolvei ~1Ir.a reflexão no campo da historia do cotidiano.
Utilizei a hlstona oral. ern sua modaildademfonnal de entrevi~tas abertas para entrevistar 32 pescadol·es. Os depoimentos colhidos forrnall1ulll conjunto hetercgêneo c
refletem ~ vlsao de uma categona que esta com sua sobrevlvencla ameaçada. Finalmente, busco caracterizar a identidade cultural sillgular da cOllllJilidade pesqueira de
Pilar tenoo como referenCla a orgarllzação SOCIal do traball10e os sCiberes desses tlomens, dentre eleS, oconllecirllento (ou odominio) do seu ambiellte de traballlo. pontos
de pesca, produtiVidade e, suas propnas soluções frentes aos problemas cotidianamente vividos.
Daython Alexandre da Silva
A narrativa nos documentos judiciais alagoanos: o caso de João Preto
Em nossa experiência com a organização do Arquivo Judiciário de Alagoas, nos deparamos com um prOL""8SS0 de 1885, no qual João Prelo, escravo trazido da África após
homologada a Lei que extlllgUlao trafiCO de escravos para o BraSil, entra na Justiça para alcançar sua liberdade. enfrentando não apenas seus senhores, mas toda estrutura
escravocrata que estava em vigor no país. A partir de sua narrativa, objetivamos analisar o contexto el11 que tal processo foi criado e como se desenvolveu até sua
liberdade. ConSiderando aquellTla de doculTle~tos prolTlovida por RL,i Barbosa enquanto Minislro da ~azeflda em 18~0, oetennillémdo destrurf'ao de todos os documentos
qu:menclonassema es_cravlda?: a sobrevlvencla deste processo, que resistiu n~ío apenas a queima. IllélS a todo desc3so com as lontes I;istórlcas l!n: Alagoas. vem
posslollltar ulTla nDV,: mtHp:etaçao das condutas dos escravos na socl8ejade alilgoal18 I:aquelc c()ntl.~xto. A nossa referên::ia tcóric" apunta para 3 fJcrspectiva oa Micro-
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História, particularmente os historiadores Carta Ginzburg eNatalie Zemon Davis, que através da pesquisa em arquivos judiciais, resgatam as histórias de pessoas comuns,
como João Preto, que escrevem a história no chão onde pisam, protagonistas de uma história vista de baixo e que são criadas e perdidas todos os dias.
Ivaldo Marciano de França LIma - UFPE
Tempo, saber e instituições: uma lógica não-ocidental nos terreiros de xangô e nos maracatus-nação
Opresente trabalho mostra aexistência dos conflitos entre diferentes visões de mundo que convivem em uma mesma sociedade permeada por valores eidéias ocidentais,
mas também possuidora de heranças dos individuas que ao Brasil vieram na condição de escravos, possuidores de uma outra cultura, valores e idéias. Nos terreiros de
Xangô eseus assemelhados persiste a idéia do evento como algo mais importante do que o valor pecuniário do tempo eos mesmos não seguem a idéia de perpetuidade
ocidental, pois com amorte do líder maior écomum haver aexistência do luto seguido de paralisação das suas atividades ou o próprio fechamento do terreiro. Além disso,
há indicios de que entre os antigos integrantes dos maracatus-nação recifenses também havia aidéia de não ser necessário se perpetuar o maracatu após amorte de seu
lider maior. A constatação de que aidéia de continuidade das instituições não é a única existente em nosso meio, nos leva aquestionar os modos como são construídas
as relações de família eos valores sociais, bem como a própria concepção de tempo existente entre os· que se convencionou chamar de afro-descendentes.
Janalna Chrlstlna Perrayon Lopes
Tempo de casar: uma contribuição aos padrões de sociabilidade escrava no rio de janeiro (c.1800 - c.1850)
A pesquisa intitulada 'Tempo de Casar. uma contribuição aos padrões de sociabilidade escrava no Rio de Janeiro (c. 1800 -c.1850)' propõe uma reflexão em torno do que
poderíamos chamar de mercado matrimonial escravo e forro, e suas relações com a dinâmica econômica e social da cidade, sobretudo no que tange ao seu perfil
demográfico. Portanto, atarefa fundamental que se coloca é perceber, apartir da análise dos casamentos de escravos e forros das freguesias cariocas da Candelária ede
Santa Rita no século XIX, como as condições adversas vividas por esses grupos puderam resultar, de alguma maneira, em estratégias que dirimissem, ao menos em parte,
os problemas oriundos de tais condiçôes.
Marcus Roberto Santos
Cinema e História: o uso de imagens como manipulador das massas
Este estudo, analisa como a utilização das imagens, consciente ou inconscientemente, impõem valores culturais de um certo grupo social sobre outro. Oponto de partida
de nossa análise dar-se-á pela retomada histórica do uso das imagens em várias sociedades, desde a antiguidade até os dias atuais e, em seguida, trataremos, em
particular, do cinema como uma forma de entretenimento pós-industrial que passou a atingir um grande número de espectadores e a ser utilizado como um agente de
propaganda, muitas vezes aserviço de governos, como aconteceu nos regimes totalitários. Exploraremos também, um outro lado da produção cinematográfica, aquele
onde ocinema de arte ou de autor busca fazer uma contrapartida ao cinema de mercado que na sua grande maioria tem as produções voltadas para passar mensagens
simples, porém com uma alta carga de valores da sociedade em que foi produzido, ou seja, Hollywood. De forma que, servindo aos interesses tanto da indústria
cinematográfica como o de toda uma gama de produtos e ideologia de consumo, na maioria das vezes, não é interessante para a sociedade que recebe esta produção.
A partir da diferenciação entre estas duas referidas vertentes da produção cinematográfica revelaremos os valores s6cio-<:ulturais conflitantes entre os grupos sociais,
demonstrando como ocinema pode ser utilizado para projetar ahistória das sociedades em que estão inseridos.
Luís Gomes da Rocha - Rede PrivadaJAL
17 de julho: a revolta popular que derrubou Suruagy
Este estudo analisa o importante papel desempenhado pelo SINDPOL (Sindicato dos Policiais Civis) permitindo pela primeira vez na história de Alagoas, a união das
policias aos interesses populares. Objetivamos demonstrar que sem as policias não teriam havido aqueda de Suruagy. No dia 17 de julho de 1997, em Maceió, ocorreram
eventos que consideramos muito significativos para a história brasileira. Assim, apartir da perspectiva da História Presente, compusemos no calor dos acontecimentos
a narrativa histórica do 17 de julho. Neste relato descreveremos ocenário de guerra civil: de um lado o povo, e do outro, o Exército convocado às pressas para proteger
os governantes. Anovidade é que desta vez, os policiais civis e militares uniram-se ao povo, convocados pelo comando unificado de greve dos servidores públicos e
das poliCias civil e militar. Criou-se umé! situação de nuptura do Estado, cujo poder se esfarela em função de sua decomposição edo enfrentamento com a população que
já não tem mais nada a perder. Mesmo com a presença de tropas do Exército, a pressão popular aliada aos efetivos da polícia em revolta foi tamanha que levou o
governador Suruagy adeixar o cargo e mudou o cenário eleitoral.
Norman Monteiro da Silva Júnior
Edgar Bastos: entre o silêncio e o visivel. A trajetória de um artista alago ano
Este trabalho será apresentado na forma de Website, veiculo utilizado para adivulgação de um trabalho com a História Oral, método que possibilitou a superação da
ausência de registros historiográficos sobre o artista Edgar Bastos e a escassa produção sobre as artes plásticas em Alagoas. Este estudo contemplando um artista
alagoano, envolve apartir da abordagem biográfica, uma complicada e particular teia de fatores s6cio-<:ulturais. Deste contexto, evidenciaremos acondição social do artista
a partir de dois eixos reflexivos: 1. o do silêncio em torno da figura do artista que quebramos através de fontes vivas: de artistas plásticos, da crítica de arte, da psicologia
social e da história (o olhar do pesquisador/analista); 2. o do visível, ou seja, os signos e simbolos de sua criação através dos quais desvelamos características da .
sociedade alagoana retratada pelo artista. A expressividade do artista plástico Edgar Bastos ultrapassa o mero campo da visão e nos leva auma reflexão de quem somos
enquanto sociedade: piranhas ou palhaços? Temas recorrentes na obra do artista. Édessa forma que o verdadeiro artista deve se posicionar: instigando o observador el
ou crítico a se colocar em seu tempo e em seu espaço.
Maria Lucilia Viveiros Araújo - USP
Os estudos com inventários post-mortem: da ficha colorida ao banco de dados
Esta comunicação pretende destacar aimportância dos inventários post-mortem para os trabalhos historiográficos. Seu estudo pode responder questôes da vida cultural,
da acumulação eda distribuição da riqueza dos gnupos sociais. Os inventários são documentos ricos em informações e, por isso, de dificeis organização e computação
dos seus dados. Seu estudo evoluiu da antiga ficha em cores do século passado para o banco de dados. Proponho identificar a tradição, as correntes atuais, expor os
diferentes métodos de trabalho e seus objetivos. Oestudo identifica no Brasil séculos de tradição com fontes historiográficas, porém sem continuidade. Selecionei, para
apresentação, os estudos com inventários brasileiros que apresentaram um método de trabalho especifico e, comparand<Xls com os trabalhos apresentados no Colóquio
de história comparada Quebec-França, de 1990, identifica-se aqui trabalhos acadêmicos significativos, mas esses trabalhos deveriam ser em maior quantidade. Por fim,
exponho meu estudo com os inventários da Capital de São Paulo do Oitocentos e as vantagens dos recursos da informática para acoleta e apresentação desse sdados.
Marcus Swell Brandão Menezes - Redes Pública (Municipal e Estadual) e PrivadaJAL
Narrativa e a História do presente: a experiência dos caras-pintadas
Neste estudo busco resgatar a atuação do Movimento dos Caras-pintadas durante as manifestações pró-impeachment em Alagoas. Para a fundamentação teórica deste
trabalho, mim baseie no texto de Eric Hobsbawm, OPresente como História, no qual o mesmo trabalha com a historiografia do tempo presente. Esse texto nasceu da
minha vivência do fato histórico em Maceió. Era o ano de 1992, eu estudava no Colégio Guido de Fontgalland, curl!ava 03° ano do ensino médio. Participei das
manifestações popular pró-impeachment do presidente Collor. Mas como eu pensei em escrever isso? Em que me fundamentei para relatar tais coisas? Para responder .
estas questões, só fazendo uma definição doque éa História do Presente. Descreverei, portanto, esta categoria da Hi$lória para acompreensão do que está proposto. Então
oque venha ser ahistoriografia do tempo presente? Não se trata de uma historiografia pretensamente literária, nem de uma profissao de fé abstrata, nem de uma tentativa
de psi~nálise. Oque está em causa é explicar a minha própria história como se fosse ade outrem. Em resumo, tornar dara, como historiador, a ligação existente entre
a hlst~a que fiz e ahistória ~e qu~ sou pr(~luto, pois corno diz Thompson: .·Fr~üentar ahistória do tempo presente tijlyez seja uma boa preparação, para resguardar da
tentaça? que sempre e~p~elta de Intr~u!lr no r~l~to do p~s~a~o ~ma raclonaltdade que não podia estar lá ... Ahistória do tempo presente é um bom remédio contra a
racto~al~z~ão a fJO.ste~on, contra as Ilusoes de ottca que adIstanCIa eo afastamento podem gerar'. Esclarecendo estas questõe$ acima, busco com este artigo dar uma
contribUlçao para hlstóna recente do nosso pais.
.
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Paulete Barbosa da Silva - Rede Privada/AL
Elementos históricos na narrativa da obra A invasão de Dias Gomes
Aobra intitulada AInvasão, do escritor brasileiro Dias Gomes relata ahistória de uma família de migrantes nordestinos oriundos da Paraíba, que forçada pela terrivel seca
na década de 60 do século XX, parte para acidade grande. Ofenômeno da migração envolveu um numeroso contingente de nordestinos que partiram para as cidades,
principalmente, Rio de Janeiro e São Paulo, em busca de uma vida melhor que garantisse uma sobrevivência digna. Anarrativa desta obra vai traçando asofrida trajetória
de personagens tais como: Justino e Malu debatendo-se numa luta cotidiana de resistência histórica: seja no âmbito cultural, seja no âmbito ~lítico, pois que, procuram
preservar tanto sua identidade cultural, quanto uma ética, frente ao rápido processo de rupturas entre o rural e o urbano, o novo e o velho, o riCO e o pobre, o atraso e o
desenvolvimento no palco da modemidade brasileira. Objetivamos compreender, apartir do conceito de ideologia de Louis Althusser, como esses nordestinos, que acreditaram
no sonho de uma vida melhor na capital, conseguiram resistir atodas as mazelas corruptoras aque foram submetidos, preservando seus valores étnicos eéticos.
Hamilton Afonso de Oliveira - UEG/Morrinhos e UNICALDAS
Oturismo na perspectiva do olhar do historiador
Esta proposta de trabalho é parte do resultado de minha pesquisa de dissertação de Mestrado na Universidade Federal de Goiás,'Uma abordagem histórica do turismo:
ocaso Caldas Novas -1970-1990'. Oobjetivo desta proposta de comunicação é discutir oturismo e seus conceitos básicos -turismo, turista e viagem turistica - a partir
da perspectiva do olhar do historiador. Bem como, mostrar que oturismo foi resultado das contradições etransformações sócio-culturais da sociedade industrial capitalista,
cujo resultado foi a apropriação do tempo livre para fins lucrativos ao estabelecer adistinção entre tempo de trabalho etempo de lazer eespaço de trabalho eespaço do ócio
á medida que foi se consolidando acultura do uso econômico do tempo, do consumo de massa sob aégide dos meios de comunicação de massa.
Silvia Patuzzi - PUC/RJ
A história como Acta e Monumenta: a construção de uma memória histórica na Companhia de Jesus (1563-1670)
OPropósito da pesquisa cujos resultados parciais irei apresentar éode estabelecer uma relação entre os modelos historiográficos elaborados pela Companhia de Jesus
entre 1563 e 1670 e aelaboração e assunção do molinismo em campo teológico e moral. De fato, o triunfo das doutrinas molinistas nas controvérsias sobre o livre-arbitrio
que se estenderam no século XVII (1588-1640) contribuiu para adesorganização da supremacia aristotélica no qJmpo da metafisica eno da ética também, de modo a influir
significativamente na produção historiográfica jesuítica neste mesmo periodo. Os autores em foco (Molina, em Evora; Bellarmino e Possevino, em Roma) são renomados
teólogos, organizadores da memória histórica da Companhia, intelectuais que ocuparam os vértices da cúria cardinalicia na passagem do século XVI para o XVII e que
orientaram em termos espirituais egeopolíticos aatuação de clérigos emissionários também nas "Indias do Brasil'. Os modelos historiográficos ehagiográficos elaborados
por estes membros da Companhia de Jesus, permitiram uma nova utilização da história como ilustração (exemplus) e como argumento (ratio) das teses teológicas, além
de constituírem novos padrões para aconstrução textual do discurso histórico. Aforça inovadora e a"modemidade' dessas obras baseava-se tanto na reapropriação dos
instrumentos intelectuais humanistas para a interpretação da palavra (filologia e retórica), quanto na absorção "disciplinada' das torças ativas agentes na história afirmadas
pelo modelo historiográfico renascentista -virtude, glória e fortuna -, agora traduzidas pelos conceitos de livre-arbítrio, glória celeste e graça.
Heitor Pinto de Moura Filho - UFRJ
Armadilhas nas estatísticas açucareiras
Construir ou identificar séries quantitativas cujas limitações sejam conhecidas é uma preliminar necessária para apesquisa em história serial. Ahistória do açúcar é pródiga
em armadilhas para o pesquisador que não se aprofundar nas origens e no significado das informações disponíveis. Esta apresentação trata de algumas armadilhas que
têm dificultado muitos trabalhos, em diversas partes do mundo. Decorrem da nomenclatura, da imprecisão, da ignorância, mas também do ?bom-senso? Em contraposição, são mencionados alguns antídotos, úteis na identificação e na superação das armadilhas: recursos de padronização, instrumentos contábeis ou de método. Conclui
que o relevante éconhecer as limitações eas certezas das séries empregadas, para não se atribuir aos resultados mais informação ou maior precisão do que apresentavam
os dados originais. A novidade deve ficar por conta do método, da análise edas conclusões propostas sobre os dados.
Simpósio Temático 03 - Cultura histórica e narrativa (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Estevão de Rezende Martins
Estevão de Rezende Martins - UnB
Historiografia contemporânea: uma tipologia de gêneros
Grande parte dos debates econtrovérsias contemporâneos sobre as tarefas eos métodos da historiografia parece um grande mal-entendido decorrente de um diálogo de
surdos. Faz-se aqui uma reflexão acerca da tipologia da historiografia contemporânea, sob alguns pressupostos: 1. uma noção de historiografia em sentido estrito: trabalhos
de corte científico que, mediante pesquisa empírica de fontes, propõem uma explicação significativa, em forma narrativa, para determinado conjunto de ações humanas,
racionalmente fundadas, no passado. 2. A historiografia recorta seus objetos desde uma perspectiva centrada nos estados historicamente constituídos (mesmo quando se
intitula 'social" ou "de sociedades"), raramente produz análises comparativas (e quando ofaz, limita-se agrandes linhas genéricas ou a pequenos recortes), a reflexão
proposta procura evitar aprisionar-se a um inventário da historiografia brasileira. 3. Os requisitos metódicos do produto historiográfico, "nacional' ou não, impõem que se
leve em conta elementos comuns. 4. a análise historiográfica por certo não tem por objeto produzir receitas de sucesso. Pressupõe-se que se pode encontrar na
historiografia, pelo menos três grandes componentes: 4.1 concepção do sentido histórico do objeto estudado; 4.2 enquadramento teórico - explícito ou implícito -do tema
ede sua relevância para o tempo contemporâneo; 4.3 projeção de uma explicação racional do agir humano passado como proposta de agir presente efuturo.
Astor Antônio Diehl- UPF
Cultura historiográfica e narrativa
Objetiva-se discutir o processo de produção do conhecimento histórico e as possiveis tarefas da análise historiográfica. Para tal empreendimento tomamos como base a
noção cultura historiográfica, aqual écomposta por um conjunto de cinco matrizes esuas respectivas interfaces. Nominalmente, as matrizes são as seguintes: a matriz
disciplinar da história; a matriz da recepção teórico-metodológica e ideológica; a matriz das expectativas sobre a modem idade; a matriz das experiências sobre a pósmodem idade e, finalmente, amatriz estético-narrativa da história. Nesta comunicação aênfase maior recai sobre aestrutura e implicações da matriz estético-narrativo nas
formas de representação do conhecimento histórico.
Luiz Sérgio Duarte da Silva - UFG
Droysen e aabordagem sistemática da fundamentação do conhecimento histórico.
Comunico uma pesquisa em andamento sobre ateoria da história de Johann Gustav Droysen que, entre 1857 e 1883, apresentou através de textos de trabalho em sala
de aula uma abordagem do que ele propunha como aconsideração dos princípios, elementos efunções de um pensamento histórico na época de sua modernização A
aliança dos métodos analítico e compreensivo e aabordagem sistemática dos elementos epistemológicos, teóricos,.metodológicos, estéticos eéticos presentes na produção
do conhecimento histórico que justifica-se como disciplina cientifica (conceitual, empírica e interpretativa)caracterizam as reflexões do historiador alemão.
Pedro Leão da Costa Neto - Universidade Tuiuti do Paraná
Notas sobre a concepção de história em Marx
Esta comunicação pr~põe identifi.car od~nvolvime~toe as ey~ntuais tr~sformações .na C?ncepção de história de Marx, concepção esta, que ocupa um lugar centrai em
sua ~bra. Desde sua juventude, InfluenCiado ~Ia 1~ltura ~as UÇÕ9s de Filosofia ~a Hlstóna' de Hegel, a preocup~ com a história sempre esteve presente em seus
escntos. Os textos referEl!ltes aesta probIemáti~ dnerenoam-se tanto P8!as questoes abordadas, quanto por seu diferente grau de sistematização: em alguns escritos, o
aut~r parte de uma reflexao .sobre quest?es pa~~lares, para tecer um co:'junto de obseryações sobre odesenvolvimento das sociedades humanas, enquanto outros textos
estao marcados por um maIOr grau de slstematicidade.Apesar desta relativa heterogeneidade, tentaremos mostrar que atrajetória intelectual de Marx está marcada por um
crescente distanciamento a toda Filosofia da História. Para a leitura que propomos, adquire particularJmportância a análise dos textos do Marx Tardio textos estes
marcados por uma cla~a ~ptura com toda leitura f~talista et~leoló~ica.da histó~a. Tentar~os, por fim, indicar como estas mudanças foram influenciadas 'pela vit~lidad~
d~monstrada pelo capltalls.mo. em seu ~empo e, ainda! pela Importancla d~ c?njunto de leituras efetuadas por Marx ao longo de sua vida (sublinhando a importância das
leituras de Marx sobre a Russla e as leituras etnográflcas realizadas nos ultlmos anos de vida).
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Pedro Spinola Pereira Caldas
História como "bildung": teoria e cultura em Joern Ruesen
Trata-se de investigar como, na obra do teórico alemão Joem Ruesen (1938-l, aidéia de 'Bildung', um dos conceitos .fundamentais para ~ hist9ria do ~~ment~ da cuHura
humanista germânica, permeia suas pesquisas desde sua tese de doutoramento sobre Johann Gustav Droysen ate suas recent~s pubhcaçoes. Opnnclpal obJetivo deste
trabalho émostrar não somente aatualidade da teoria da história, bem como sua capacidade de ultrapassar as fronteiras disciphnares.
Arthur Oliveira Alfaix Assis - UnB
Testando uma Teoria da História: a concepção de matriz disciplinar da ciência histórica de Jõrn Rüsen à prova da historiografia de Sergio Buarque de
Holanda
Opresente trabalho deixa-se conduzir pela pergunta sobre oque fazem os historiadores, quando fazem história. Com ele se pretende oferecer algum esclarecimento qUéllto
aproblemas relevantes da teoria da história, sobretudo àqueles concementes àhistória como prática cientifica especializada. Aestratégia aser adotada éado confronto entre
uma teoria da história e um conjunto de operações com as quais um historiador profissional produziu efetivamente conhecimento histórico. Coloco frente afrente conceitos
contidos na teoria da história de Jõm Rüsen e procedimentos empregados por Sergio Buarque de Holanda na elaboração do pouco estudado Do Império à República. Em
linhas gerais, tenciono testar oconceito, elaborado por Rüsen, de matriz disciplinar da ciência histórica, com oqual os resultados narrativos produzidos pelos historiadores
são definidos como entidades hibridas portadoras de propriedades empíricas, estéticas e normativas. Pretendo sustentar a validade da caracterização abstrata do
conhecimento histórico por Rüsen, implícita na concepção de matriz disciplinar, demonstrando aarticulação concreta entre essas propriedades no texto de Sergio Buarque
sobre o fim do periodo monárquico no Brasil, que se converte, assim, em uma espécie de 'campo de prova' onde formulações teóricas de Rüsen podem ser confirmadas,
rejeitadas, ampliadas e ajustadas.
José Carlos Reis - UFMG
Afonso Arinos e o conceito de "civilização brasileira" (anos 30)
Pretende-se discutir o conceito de 'civilização brasileira' elaborado por Afonso Arinos de Mello Franco no livro 'Conceito de Civilização Brasileira' , publicado na Coleção
Brasiliana em 1936. A partir dos conceitos de 'cultura' e 'civilização', Afonso Arinos quer investigar se é possivel conceber uma civilização propriamente brasileira.
Segundo ele, o Brasil éo resultado de uma civilização branca em choque com as culturas negra e india. Para um conceito de civilização brasileira, portanto, é necessário
que se investigue esse triângulo. Seu objetivo é determinar, traçando o perfil psicológico das três raças, a relaçâo que elas mantêm umas com as outras, os papéis
desempenhados por elas nos processos históricos eograu de influência que elas exercem na construção da civilização brasileira. Oresultado desse empenho é um retrato
impar da sociedade brasileira, uma chave para repensar o Brasil dos anos 30.
Christiane Marques Szesz - UEPG
História e sátira em a Pedra do Reino
Oobjetivo desse artigo é promover uma reflexão em torno da história e ficção na obra A Pedra do Reino de Ariano Suassuna. Para Ariano Suassuna o ano de 30 tem
grande significado. Oseu pai foi assassinado por motivações politicas por João Pessoa. Porém, aconjuntura de trinta, mais especificamente 35 e 37, significou também
um momento importante na História do Brasil, momento em que o pais viveu uma ditadura. As perseguições aos comunistas, as delaçães aparecem no livro na voz do
personagem Quadema.
Raimundo Barroso Cordeiro Jr. - UFPB
Os Annales e a narrativa da História Social
O movimento historiográfico dos Annales constituiu-se em uma relevante proposta interdisciplinar de elaboração do conhecimento histórico, cuja natureza pode ser
observada apartir da formação intelectual de seus membros ena orientação teórica econceitual das abordagens de suas obras. Dentre as vàrias alianças disciplinares que
foram buscadas afim de dar sustentação aquele projeto historiográfico, destaca-se asociologia durkheimiana. Acontribuição dessa sociologia ao modelo de história proposto
pelos fundadores dos Annales, tornou possível a sistematização das bases teóricas e metodológicas para uma História Social. Desde as discussões no Centro
Internacional de Sintese, sob a responsabilidade de Henri Berr, até a Universidade de Estrasburgo, os pensamentos históricos de Lucien Febvre e Marc Bloch foram
marcados pela explicação sociológica das relações entre o indivíduo eo social. Embora essa 'influência' tenha se dado em graus diferentes nos historiadores anna/istes,
a sua importância é inquestionável, seja nas obras de inclinação psicológica, seja nas obras de tendência econômica. A busca por um substrato social das ações dos
individuos, sem abandonar o individual, marcou o espirito dos Annales, de modo a inseri-Io'nos parâmetros de uma História renovada.
Helenice Rodrigues da Silva - UFPR
Novos regimes de historicidade: o presente, a memória e o acontecimento
Esse texto propõe uma reflexão sobre aepistemologia atual francesa, a partir de novas modalidades da escrita da história. Achamada "guinada historiográfica' dO$ anos
90, fundamentada no paradigma pragmático e interpretativo (que valoriza a ação, os atores e os acontecimentos), afastanclo-se dos postulados das ciências sociais, teve
por conseqüência imediata a aproximação da história com afilosofia. Assim, a redescoberta dos filósofos que pensaram as categorias temporais, ou seja, os regimes de
historicidade e a narratividade (Ricoeur, Certeau, etc) contribuiu para uma melhor apreensão do estatuto da própria história. As operações historiográficas, as escalas de
análise (a micro-história, por exemplo), a história do presente, a articulação da memória à história, serão, então, de interrogações.
Renato Lopes Leite- UFPR
A historiografia da independência: história da história do 7 de setembro
Oobjeto desta reflexão é observar como se construiu, no sentido de 'intriga' utilizado por Paul Veyne (Cf. Paul Ricoeur. Tempo e Narrativa. Campinas: Papirus, 1997,
Tomo 1, p. 242-249), o fato histórico fundador da identidade nacional-brasileira: o Sete de setembro de 1822. Há alguns problemas que norteiam apesquisa, tais como: A)
Como foi construido o mito 'Sete de Setembro'? Quem inventou o mito? Por que o republicanismo, tão evidente nos embates impressos dos anos 1821-1824, desapareceu
com a peroração monolltica dos vencedores do 'Sete de Setembro'? (Cf. Renato Lopes Leite. Republicanos eUbertários: pensadores radicais no Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro : ~ivilização Brasileira, 2000; p. 31-62). O) Qual osignificado histórico do 7 de Setembro? Oque a historiografia fez ou atribui aquele fato (como encobrir o golpe
bonapartista de 12 de novembro de 1823)? Oobjetivo é fazer uma reflexão sobre a historiografia brasileira da Independência por meio de alguns conceitos de Jõm Rüsen,
tais como: 1) Experiências (conteúdo factual); 2) Normas e valores (conteúdo de signifICado); 3) Determinações de sentido (representação de continuidade). (Cf. Jõm
Rüsen. Razão histórica: teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: UnB, 2001, p. 35, 91-93, 164).
Carlos Oiti Berbert Júnior· UFG
Texto, contexto e "dialogismo" na obra de Domlnlck Lacapra
Duas questões têm most.rado grande reI.evancia ~ âmbito da teori~ da h!stória ~ d~r do século XX: ~ primeiro lugar, destaca-se o papel do sujeito conhecedor
enquanto componente ativo e, portanto, Incompatlvel com acategona de neutralidade proposta pelo POSItiVISmo no século XIX. Em segundo lugar, o papel do contexto
enqu.a~to 'fonte' ou matriz de explicação dos textos considerados 'cãnones' no âmbito da história intelectual. Em nosso trabalho, abordaremos as perspectivas de
Domlnlck LaCapra no que se refere à sua abordagem em relação aestes dois temas.
André Gustavo de Melo Araújo· USP
Tempo e discurso. A co_mpreensão ~o acontecl,!,ento temporal na hermenêutica de Hans-Georg Gadamer
.
Apr~sentamos uma reflexao sobre ateona hermenêutica de Hans-~~ Gadarner (1900-2002).atenta ao movi~to das duas últimas partes de sua obra principal Verdade
~ Metodo (1960), onde o autor passa da questão da verdade n~s CI~~I.as ~umanas para o projeto de u.niv~ahdade da hermenêutica, tendo em vista a preeminência da
linguagem no ato da ?Ompreensão. Opercurso que il'emos tnlhar Ira indicar algumas relações posslvels entre a articulação temporal e aconformação discursiva no
pensame~to gadamenano, eapontar.tan!o ~a ba~, quanto n,?S desdobra.mentos ~e sua he~êutica, oproblema da natureza eda possibilidade do conhecimento histórico,
necessa~a~ente calcado na movediça Idela. de Inte~etaçao. Iremo~ aln.da ye~~r ~ partir do co~~ito de tempo eda idéia de discurso na obra de Gadamer, apresença
do anacronlco nas margens de operação da Ideologia. No texto da Hlstóna, hngUlsbcldade e matenalldade dos acontecimentos temporais serão encarados como indices
de uma verdade possível na experiência, e alheia às questôes objetivantes do método.
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Martha Falcão de Carvalho e Morais Santana - UFPB
José Jofflly: parlamentar e historiador combatente
•
Inspirada teórica e metodologicamente nas obras das historiadoras Angela de Castro Gomes: História ehistoriadores e Maria de Lourdes Janotti: João Francisco Usboa:
jornalista ehistoriador, esta pesquisa, em fase de conclusão, subsidiada pelo PIBIC/CNPq, tem por objetivo resgatar aatuação parlamentar eacontribuição historiográfica
de José Joffily. A pesquisa fulcrou-se em coleta de nOOciários, discursos parlamentares, subsidios iconográficos e na história oral, na perspectiva da História, acontecimento
e narrativa. Trata-se de um exercício bio-historiográfico ede uma contribuição á historiografia paraibana e regional.
Ivan Ducalti - USP
Sodré e o modo de produção feudal
Oobjetivo deste trabalho édiscutir acentralidade que oconceito 'modo de produção' ocupa na obra do historiador Nelson Wemeck Sodré. Ahistoriografia brasileira recebeu
inúmeras contribuições de Sodré, cuja obra compreende desde ensaios literários áhistória militar, da imprensa, bem como análises econômicas eestudos de Geografia.
Esta pesquisa utiliza-se do método materialista histórico e busca analisar aênfase que - na obra de Sodré -o conceito 'modo de produção feudal' ocupa na constituição
da sociedade brasileira. Oautor investia na idéia de que o atraso econômico pelo qual o Brasil passava devia-se ao fato de que os traços coloniais ainda mantinham-se
presentes na constituição do país. Para tanto efetuou-se uma pesquisa bibliográfica, buscando analisar como aparece aconcepção de Sodré sobre aexistência do modo
de produção feudal no Brasil, bem como as polêmicas teérico-políticas daí decorrentes. Desta forma, pretende-se contribuir com o aprofundamento historiográfico de temas
ligados á formação econômica do Brasil.
Neyandra Nogueira Costa - UECE
Oprocesso de modernização das vaquejadas na ótica do vaqueiro tradicional
Apesquisa em andamento analisa como os vaqueiros tradicionais se vêem inseridos nas atuais vaquejadas, tendo como contexto, as transformações econômicas, sociais
e culturais, que ocorreram nas últimas décadas, penado no qual estão inseridas as vaquejadas ~ourão, estritamente rural e sua 'substituição', pelas vaquejadas de
faixa, com estilo urbanístico. Para compreendermos estas transformações alguns questionamentos estão sendo trabalhados: Como os vaqueiros tradicionais compreendem
o processo de modemizaçao das vaquejadas? Que elementos podemos identificar como caracterizadores pela modernização das vaquejadas? Como se dá o processo
de inserção cultural dos vaqueiros tradicionais nas atuais vaquejadas? Para concretização deste trabalho realizamos pesquisas bibliográficas, seguidas de entrevistas com
vaqueiros tradicionais e aqueles que participam das atuais vaquejadas dos municípios de Canindé e Morada Nova - Ceará A escolha deveu-se ao fato de encontrarmos
nelas simbolos que representam acultura popular, como as Associações dos Vaqueiros e a missa tradicional dos vaqueiros. E ainda a sua relevante participação na
Exposição Vaqueiros, no Memorial da Cultura Cearense do Centro Dragão do Mar de Arte eCultura. Na coleta de dados, estamos recorrendo aos meios de comunicação
de massa como jornais, revistas e programas de televisão.
Lúcia Helena de Brito - UECE
Tradição e culturas populares: simbologias do cotidiano de trabalhadores rurais no cariri cearense.
Fins do século XIX e inicio do XX. Contexto capitalista incipiente no Brasil. Reflexões sobre aformação social e cultural de regiões e comunidades, em processo de
urbanização, levaram ainterpretações marcadas por um dualismo aparente entre 'modemo' eo'atrasado'. As culturas populares tornam-se eixo central na historiografia
da formação social brasileira. Historiadores e folcloristas, numa perspectiva mesclada de um purismo romântico, assumem as tradições como manifestações de formas
'pré-capitalistas' de vida, originárias de comunidades rurais 'atrasadas', registros da cultura. Tal interpretação, com viés positivista, impôs-se como prática metodológica
para estudos das manifestações de cultura popular. Nosso estudo tem como objetivo aprofundar um olhar crítico sobre ahistória cultural de comunidades rurais localizadas
na região do Cariri, sul do Ceará, numa perspectiva de compreender adinâmica das relações entre cultura e trabalho na criação das tradições. Ocotidiano de trabalho e
aexperiência são eixos de análise para desvelar aspectos relevantes da cultura popular que compõem a identidade ea história de um determinado grupo social.
Adriano Larentes da Silva - UFSC
Presente e passado em comemorações de aniversários de municípios
Oobjetivo da comunicação é mostrar as comemorações de aniversários de municipios como momentos de hibridismo cultural e temporal ecomo locais de construção,
disputa esilenciamento de memórias. Oseu objeto de análise são as festas realizadas em 1984 e em 2002 visando comemorar o aniversário de emancipação poIitica e
administrativa do município de São Miguel do Oeste, no Extremo Oeste de Santa Catarina. Nestas festas, o passado "desbravador" de colonizadores e pioneiros foi
valorizado e presentificado, permitindo aestes ocupar lugares centrais junto amesa das autoridades.
Carmen Silvia Batista
Cultura e magia da feira do Guará
Trata-se da apresentação geral da pesquisa que tenho desenvolvido no Mestrado - UnB, sob a orientação da DI" Maria T. N. de Mello, onde busco compreender
inicialmente aambiência da Feira do Guará, conhecendo oquadro sócio histórico-cultural que aengendra. Olhar este interpelado pelas perspectivas do Imaginário. Ofoco
da análise é dirigido a'capital- modemista (Brasilia),a cidade do guará e afeira (em seu cotidiano) incidindo sobre um espaço real e simbólico, o que possibilita aexpressão
de identidades culturais diversas, desnudando as representações que acaracterizam. Tenho percebido através do soletrar dos sotaques e imagens, os fazeres eo sentido
da feira no momento atual por meio da memória das pessoas (história oral) que recriam a cultura caracteristica da feira.
Frederico Alexandre Hecker - UNESP
A ousadia do conhecimento histórico
Pensar a história exige uma grande dose de arrojo e, até mesmo, alguns momentos de controlada imprudência. Refiro-me áqueles momentos em que a ousadia do
conhecimento contribui muito mais do que acautela da frialdade técnica. Entretanto, nada nos colocará mais longe do relativismo epistemológico. Por outro lado, fazer história
política -seja da prática ou da teoria, seja do poIitico no sentido do evento presente, no público ou no privado, nas estruturas sociais como na capilaridade do cotidianosignifica condenar o relativismo radical que assola o nosso terreno, significa reconhecer uma realidade objetiva e as possíveis conexões entre ela e os conceitos que a
representa~ e, ao mesmo tempo, moldam-na e são moldados por ela. Ocorre com ahistória política hoje, mais do que com os outros afazeres de Clio, um apego ao evento,
ao aconteamento eseus desdobramentos. No entanto, não se confunda essa aproximação com uma recaída na 'história factual'. A questão é diversa: se no nascimento
dos tempos modernos a promoção do Estado exigiu da historiografia uma submissão total, aponto de toda produção identificar-se com história politica, agora, quando esse
mesmo Estado entra em r:rise, adisciplina (certamente obrigada a renovar-se, adesenvolver novos métodos, alterar sensibilidades, captar simbologias e estender-se a
novos campos) deve responsabilizar-se por pensar essa crise e avaliar os seus entendimentos. Por isso mais critico do que nunca, é preciso que o historiador assuma
o papel de adversário do relativismo cultural que assola a sua especialidade eadote posições. Trata-se de um novo ecriativo engajamento que não dispensa uma constante
e acelerada autoavaliação.
Lúcio Flávio Vasconcelos· UFPB
A Nova História Política
At~ o final d? ~.I~ XI~, a história política, q~e ~vilegiava a vida dos reis e.generais, a mera descrição das batalhas, as intrigas palacianas edisputas intemacionais,
detinha poSIÇ~ pnvlleglada no campo das Clenaas Humanas. Com aconsolidação da denominada Escola dos Annales no meio historiográfico francês apartir dos anos
Vlnt~, as pesqUls~s que ressa~tava",! o econô~ico e o s?Ci.a~ pas~~ram aocupar o p~meiro plano. Com justiça, a história política tradicional foi relegada a sua merecida
POSição de obscundade. Apartir .da ~a de.~lt~ta, ahlstona ~I.tica retornou ~ulati~a~nte s~ I~gar de destaque no meio acadêmico. Depois de amargar mais de meio
séc~lo de.des'pre~o pela comUnidade Unlversltá~a, acusada de elltista esuperfiaal, a hlstona polibca Incorporou novos métodos e investigou novos objetos, estabelecendo
um Intercambio cnativo com outros campos das aências sociais, possibilitando uma renovação temática eepistemológica sem precedentes na historiografia contemporânea.
José Benjamim Montenegro - UFCG
A Narrativa de recordações de "O escrivão Isaias Caminha"
~ste tra.balho vi~a de pr~~atiza!. algumas relações entre I~eratura ehistória construídas a partir das estratégias discursivas que compõem anarrativa de recordações de
Oescnvão Isalas Caminha, de lima Barreto (1881-1922), lançado em 1907. Tentaremos mostrar os modos diferenciados de percepção estética do livro na imprensa
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contemporânea. A marca de escritor panfletário, veiculada pelos articulistas, é um dos clichês perpetuados pela visão da crítica àobra e àfigura do escritor Uma Barreto,
entre outros que têm sua gênese também nesse momento: boêmio, romancista dos humildes, escritor desleixado, antifeminista, etc. Enfim, pretendemos destacar oestilo
de escrita em Uma Barreto (ironia, parábola, sátira) que nega acaracterização simplista aele impingidas pelos arautos da critica Itterária do inicio do sérulo por exemplo:
Santos, Carlos Eduardo, Medeiros eAlbuquerque etc., ressaltando as diferenças entre literatura e simples panfletagem, notadamente, em razão do predomínio, na literatura,
do valor estético, ao lado do empenho social, oque configura asíntese entre meio e mensagem. Dito de outra forma, o humor eacaricatura são empregados nos seus textos
como elementos estilísticos que revelam uma concepção de arte e literatura.

xx.

Simpósio Temático 04 • Historiografia e escrita da história (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Manoel Luiz Salgado Guimarãesl Durval Muniz de Albuquerque Filho
Daniel Mesquita Pereira - PUC-RJ
Capistrano de Abreu e a históría íntima como afirmação da nacionalidade brasileira
.
Oobjetivo desta comunicação édernonstrarque nos trabalhos redigidos pelo historiador João Capistrano de Abreu (1853-1927) entre 1880 e 1907, podem-se distinguir duas
faces de sua atividade intelectual: aquela que situa a história como campo autônomo do conhecimento e atentativa de discernir um fio condutor para a história do Brasil.
A segunda dimensão mencionada parece responder pela originalidade da contribuição do autor para oconhecimento da história do Brasil. Capistrano chegou adenominar
de história intima a investigação da associação de dois processos históricos: o povoamento do território que viria aconstituir o Brasil e a lenta e progressiva diferenciação
entre portugueses e brasileiros dai decorrente - pelo contato com diferentes tribos indígenas, pela diversidade do meio geogràfico e pela sucessão temporal. A demonstração
é feita a partir de textos do autor como o Necrológio de Francisco Adolfo de Vamhagen (1878), Sobre o Visconde de Porto Seguro (1882), os Caminhos antigos e
povoamento do Brasil (1899) eos Capitulos de História Colonial (1907), onde encontramos elementos para verificar como o autor concebe e, em certa medida, realiza seus
planos de estudo.
Francisco José Alves· UFS
A apoteose dos sentidos na obra histórica de Gilberto Freyre
Oestudo enfoca aobra historiográfica de Gilberto Freyre (1900-1987), destacando um aspecto que, talvez, tenha passado desapercebido aos muitos exegetas que se
debruçaram sobre os seus textos de síntese histórica. Trata, portanto, do papel dos sentidos na obra-de Gilberto Freyre; ou seja, como o autor de Casa Grande e Senzala
(1933) aborda opassado brasileiro numa leitura onde os cincos sentidos têm uma importância capital. Ademarche de GF se caracteriza por uma apreensão muito peculiar
da nossa realidade. Nela, visão, audição, gosto, tato, olfato são componentes essenciais. A historiografia do autor não se restringe à inteligência. Todos os sentidos se
irmanam para produzir uma visão multifacetada do passado brasileiro. Aobra de GF faz uma sintese entre arte e ciência.
Kaori Kodama • PUC·RJ
Aspectos do estudo etnográfico de Gonçalves Dias em Brasil e Oceania.
Esta exposição focaliza os estudos etnográficos de Gonçalves Dias, um aspecto menos conhecido da obra do autor dos Primeiros Cantos. Por desígnio de Pedro 11, o
poeta escreveu uma monografia comparando os povos tupi eos povos da Oceania. Este presente trabalho procura traçar as relações entre este estudo etnográfico (dentro
dos limites do que poderia se compreendido como 'etnográfico' em sua época), intitulado Brasil eOceania, e as reflexões de Gonçalves Dias sobre anacionalidade, que
envolveria sobretudo as questões relativas ao papel da língua falada no Brasil, eo lugar do índio na História do Brasil. Ainvestigação sobre Brasil e Oceania permite abrir
espaço para discutir tanto a percepção do que seria'o índio' para os letrados da sociedade imperial, como as contradições inerentes aesta visão do índio como elemento
da formação da nacionalidade.
Neuma Brilhante Rodrigues • Instituto de Ensino Superior de Samambaia - DF
Os trabalhos do IHGB: a busca por um discurso com efeito de verdade no Brasil império
O IHGB foi, durante um século, um dos principais fóruns dos representantes da intelligentsia brasileira. Conectados aos interesses e aos debates que ocorriam na Europa,
os sócios do IHGB tinham preocupações reais com aescrita da história, a partir dos ideais presentes na historiografia do velho mundo, que naquele momento era marcado
por debates em torno do nacionalismo e da formação de arquivos de documentos considerados fidedignos que possibilitassem a escrita da história de acordo com os
recentes parâmetros cientiflcistas.Buscava-se associar asistemática busca earquivo de fontes com adivulgação de documentos e trabalhos cujo teor auxiliariam no projeto
de centralização do Estado e na criação de laços identitàrios entre as diversas regiões do Brasil. Sendo assim, se são indiscutíveis os aspectos de grêmio social e espaço
de distinção do IHGB, comumente referido na literatura, também não se pode negar que sua fundação significou areunião de um grupo de homens que tomaram para si
a tarefa de analisar a realidade do Brasil, bem como de elaborar suas representações de forma a realçar as origens comuns do país, suas caracteristicas próprias
decorrentes da colonização e a sua inserção no mundo ocidental.
Manoel Luiz Salgado Guimarães· UFRJ·UERJ
A Cultura histórica oitocentista e o nascimento da disciplina.
Desde asegunda metade do século XVIII afilosofia da História fora capaz de definir oterreno da História como objeto de uma reflexão sistemática e racional garantindo·
assim para omundo dos feitos erealizações humanas a possibilidade de um conhecimento sistemático e metódico. Esta tarefa, no entanto, só algumas décadas mais tarde
e nos quadros da disciplina concebida como ciência, viria se concretizar sob apena de um autor como Leopold von Ranke, consagrado como o primeiro historiador de ofício
aocupar uma cátedra especialmente dedicada àHistória na Universidade de Be~im. Recusando os principios de uma teoria geral da História, Ranke concebia asua escrita
objetiva como necessariamente assentada sobre um método. Fundava assim as regras do oficio baseadas em alguns princípios basilares: a pesquisa com fontes primárias
como condição indispensável ao novo saber em afirmação. Criticar esta cultura histórica herdada do dezenove parece ainda significar uma ameaça aesta nossa identidade,
obrigando-nos apercebê-la como fruto de uma construção histórica e por isto mesmo submetida àpassagem do tempo eà transformação. No entanto este mesmo exercício
de crítica pode, se lido com outros olhos, significar apossibilidade de desejar um futuro ainda não entrevisto, uma afirmação dos valores humanos e de sua capacidade
inventiva, surpreendente porque não totalmente previsivel.
Durval Muniz de Albuquerque Jr· UFCG
A invenção da cultura popular: uma história da relação entre eruditos e intelectuais eas matérias e formas de expressão populares na Península Ibérica
e no Brasil.
Nesta comunicação procurarei apresentar as primeiras conclusões aque cheguei acerca da relação entre o pensamento e aobra do folclorista eetnólogo brasileiro Luis da
camara Cascudo e aobra eo pensamento dos principais pesquisadores ibéricos da temática da cultura popular, ou seja, apontarei os indícios por mim levantados de que
há uma estreita relação entre a forma como Cascudo pensa edefine oque seja acultura popular brasileira e, mais particularmente, anordestina e aforma como os estudiosos
ibéricos do folclore eda etnologia pensaram e definiram oque seria acultura nacional, regional ou local na Península Ibérica. Não se trata aqui de recorrer ádesgastada
problemática da influência,tão a gosto dos historiadores das idéias, mas de tentar descrever oqlJe Foucault chamou de uma formação discursiva, de uma certa regularidade
e similitude de regras de produção de discursos sobre este objeto, acultura popular, que está sendo inventado neste mesmo movimento de sua descrição, classificação
e análise, nas sociedades brasileira,portuguesa eespanhola, entre meados do século XIX eos anos quarenta do século XX. Trata-se de demonstrar aexistência de uma
certa homologia estrutural tanto no que tange às regras de produção de discursos sobre o povo eo popular nestas sociedades,como no próprio âmbito da estrutura social
destes paises, submetidos,neste período, a semelhantes processos de inserção tardia e periférica nas relações capitalistas int.ernacionais,em sua fase de expansãomonopolista.
Nelci Tinem e Lucia Borges - UFPB
Ginzburg e o paradigma indiciário
A obra de Ginzburg introduziu diversas inovações na forma de pensar a História, retrabalhando metodologias e instrumentos de outras áreas do conhecimento e
estabelecendo novas relações entre as Ciências Sociais e Humanas. Sua área de estudo sofreu uma profunda renovação em 1930: heresias econfigurações culturais
alternativas do final da Idade Média e inicio da Idade Moderna. Seus trabalhos se caracterizam pela atenção ao detalhe, pelo estudo de caso e pela análise do processo
significativo.As inovações introduzidas por seu trabalho localizam-se na construção'de novos objetos e na reflexão sobre os métodos utilizados. Uma linha condutora
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atravessa a maior parte de seus trabalhos: a valorização de fenômenos aparentemente marginais, como os ritos de fertilidade, ou os casos obscuros e polêmicos,
protagonizados pelos exduidos, cuja verdadeira dimensão cultural e social acaba por ser demonstrada. Aos moldes de MoreIIi, Conan DoyIe e Freud, Ginzburg funda suas
investigações nos indicios, sinais e sintomas -que constituem o núdeo do paradigma indiciário- que lhe permnem decifrar uma realidade não sempre evidente e quase
sempre enganadora, para reconstruir sua intrincada rede de relações. Apartir do paradigma indiciário, Ginzburg introduziu uma nova maneira de fazer história, que privilegia
os fenõmenos aparentemente sem importância, transgredindo os limites da historia tradicional, ampliando o horizonte das investigações econtestando idéias solidificadas
sobre determinados feitos eépocas. Suas investigações a respeito da 'Flagelação de Cristo' de Piero della Francesca e aforma de pensar de Menocchio -objetos deste
artigo- são dois exemplos que evidenciam a utilização do paradigma indiciário em duas áreas distintas do conhecimento
Jaldes Reis de Meneses - UFPB
Entre Gramsci e Tocqueville: a historiografia francesa do século xix e o conceito de revolução passiva
Oconceito de revolução passiva (Gramsci) ainda tem sido pouco utilizado em estudos histôricos e historiográficos. No presente trabalho, passanos em revista, tendo como
bússola oconceito de revolução passiva, ocaleidoscópio de perspectivas desatadas da interpretação do processo de revolução francesa pardais historiadores românticos
- Quinet (a problemática da revolução-restauração, origem remota do conceito de revolução passiva) e Michelet (a revolução oomo uma espécie de sursis do tempo, cujas
virtualidades emancipatórias foram aniquiladas pelos jacobinos) -e, depois, fazemos um cotejo entre os dois eo projeto realista eliberal (imerso em uma abordagem de história
cultural comparada) de Tocqueville. Na nossa interpretação, embora com sinal ideológico trocado, Tocqueville, antecede no tempo oconceito de revolução passiva de Gramsci.
Mara Cristina de Matos Rodrigues - UFRGS
Uma contribuição a História da História no Rio Grande do Sul- da década de 1940 a de 1980.
Opresente trabalho se ocupa do problema referente àmàlise da emergência da formação superior em História no Rio Grande do Sul, especificamente do curso de Geografia
e História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num espaço de pesquisa anteriormente dominado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.
Trata-se do período que cobre desde a implantação do curso, na década de 1940, até o surgimento dos cursos de pós-graduação nas universidades gaúchas, na década
de 1980. Busca-se uma abordagem das instituições enquanto lugares sociais de produção do conhecimento histórico, aproximando as perspectivas de Michel de Certeau
e Pierre Bourdieu. Certeau ressalta avinculação entre aescrita da história e seu lugar social de produção, assinalando que aciência modema buscou aconstrução de um
'não-Iugar" a partir do qual se poderia produzir um conhecimento neutro. Da mesma forma, Bourdieu considera que as proposições teóricas em disputa em um campo
científico se relacionam não apenas às questões epistemológicas, mas também às relações concorrenciais estabelecidas pela autoridade científica. Assim, busca-se
considerar as relações inter~nstitucionais que permeiam ocampo da história como parte integrante da construção do conhecimento histórico.
Margarida Maria Dias de Oliveira - UNIPÊ
In trepida ab origine (o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e a construção da História local-1905/1930)
Esse trabalho tem por objetivo demonstrar o projeto específico de concepção da História paraibana sistematizada a partir de 1905 pelo Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano. Partindo da visão mais arraigada sobre ahistória local que permeia não só os espaços formais de educação, como, sobretudo, toda a sociedade paraibana,
mostra a ligação dessa produção historiogràfica, tanto no inicio do século como na atualidade, com as facilidades proporcionadas pelo estado.
Luciano Candeia - CEFETI PB
Comemoração, memória e história do IV Centenário do Estado da Paraíba
Em 1985, nas comemorações dos 400 Anos de Fundação da Paraíba, foi instituída uma Comissão -intitulada do IV Centenário - que além de filmes, medalhas e
monumentos, publicou mais de 100 obras (algumas inéditas e outras reedições). Este trabalho é um estudo deste Evento, mais precisamente, do papel da comemoração
na construção de memórias.
.
Paulo Henrique Marques de Q. Guedes
Os índios e a conquista do "sertão" na hístoriografia paraibana
A história, enquanto área do conhecimento que procura entender os homens e suas relações sociais a partir de uma perspectiva temporal também é, historicamente
construída. Entender de que forma ahistoriografia paraibana procurou interpretar os indios do 'sertão' esua participação no processo de conquista ecolonização da região
a partir de meados do século XVII, se constitui no principal objetivo do presente trabalho. Dentro de um mesmo momento histórico ou em periodos diferentes, os indios do
'sertão', têm sido abordados de formas muito distintas pelos historiadores paraibanos. Não obstante, recai sobre eles, quase sempre, um olhar que os condena a
participantes marginais e agentes passivos dos processos históricos. Neste sentido, procuramos compreender, em nosso trabalho, como e apartir de que influências e
pressupostos a historiografia paraibana construiu a imagem dos índios que ocupavam o 'sertão' da Paraíba na época da conquista, bem como as formas de contato
interétnico e interações sociais entre os indios eos agentes colonialistas.
Almir Leal de Oliveira - UFC
A historiografia e a escrita da História do Ceará no final do século XIX
Nessa comunicação pretendo discutir os referencias da tendência intelectual que marcou aescrita da história do Cearà no final do século XIX e que definiu aorganização
das representações sobre o passado cearense. Tomando como objeto de análise a produção do Instituto do Ceará, criado em 1887, analiso o universo intelectual que
considerou Raça e Natureza como pressupostos teóricos organizadores da narrativa da história local.
Paulo Santos Silva - UNEB
Historiografia e projeto político
As relações entre projeto poIitico eprodução do conhecimento histórico na Bahia, de 1930 a 1949, constituem-se no núdeo da anaise desenvolvida no trabalho. As obras
historiogràficas escritas no período trouxeram do passado elementos que, direta ou indiretamente, contribuiram para justificar a ação dos liberais baianos na luta pela
autonomia do estado frente ao poder central. Visando a ampliar esta hipótese, reconstitui-se aação dos grupos dirigentes locais que se opuseram a'Revolução de 1930'
e ao projeto nacionalista centralizador levado aefeito por Getúlio Vargas. Põem-se em questão, portanto, os vínculos entre oconhecimento histórico eo poder político.
Danilo José Zioni Ferretli - USP
Vísões monárquicas do bandeirante: Machado D'oliveira XVarnhagen
Nas últimas duas décadas consolidou-se no Brasil uma historiografia voltada aestudar os fenômenos de construção simbólica das identidades coletivas, seja nacional ou
regional. Baseando-me no posicionamento metodológico de Michel de Certeau, pretendo malisaro caso da elaboréÇão simbólica da identidade pallista num periodo anda
pouco estudado: o Império. Pretendo lançar luz sobre aforma como dais historiadores paulistas, comprometidos com o processo monárquico de construção da unidade
nacional durante a regência eo regresso, e membros de destaque do IHGB, representaram o passado colonial paulista e afigura do bandeirante. Na realidade, estuda' as
visões do Brigadeiro José Joaquim Machado d'Oliveira ede Francisco Adolfo de Varnhagen significa traçar os momentos de uma áspera polêmica historiográficaque tinha
como eixo aquestão indígena eque acabou marcando fortemente avisão dos contemporâneos sobre o passado paulista. Com esta comunicação pretendo compreender
por que o bandeirante não foi amplamente louvado como herói, tanto nacional quanto provincial, no periodo monárquico.
Silêde Leila Oliveira Cavalcanti - UFCG
Discurso do civilizado ou imperialismo acadêmico? Os lugares instituidos para o "outro" oriental na cultura contemporânea
É objetivo deste trabalho demonstrar que as atitudes de desidentificação com os Arabes, o antiislamismo e a demonização do Oriente Médio foram historicamente
construídas eque são nutridas cotidianamente no todo social. Investigando essa problemática em discursos acadêmicos de tendências historiográflCaS diversas, como o
positivismo. evolucionismo e marxismo e livros didáticos para o ensino escolar e, ainda, de narrativas que escapam das regras institucionais como textos da midia
eletrõnica (internet, televisão), periódicos, textos literários, artisticos ecinematográficos efontes orais, verificou-se que nós, brasileiros, indusive campinenses, somos
herdeiros de um dispositivo de 'distribuição de consciência geopolítica' conceituada por Edward Said de 'Orientalismo· que institui lugares para o 'outro' oriental
inferiorizando-o apartir do olhar ocidental, seja europeu ou americano ede uma cultura imperialista, que nomeia edassifica o Oriente como primnivo, incivilizado, terrorista,
incapaz de se govemar e, logo, legitimando atitudes de intolerância ecolonização desse povo
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Amara Silva de Souza Rocha
História e antropologia na construção de narrativas da modernização
Aatração entre a História e aAntropologia tem motivado oquestionamento de certas convicções acerca da construção do conhecimento. Épossível para o historiador
beneficiar-se de experiências acumuladas pela Antropologia, especialmente no que se refere ao conceito eao estudo da cultura. Aperspectiva antropológica pode ser útil,
por exemplo, na redefinição da noção de contexto questionando sua suposta unidade e homogeneidade como panade fundo coerente ao fenômeno estudado. Propondo,
ao contrário, uma abordagem que dê relevo apluralidade dos contextos possíveis, tendo em vista acompreensão dos comportamentos aserem observados. Exatamente
neste ponto de ruptura com os 'grandes relatos' que se insere o interesse especifico do presente trabalho na busca de altemativas teóricas e metodológicas para aanálise
do fenômeno da modernização. Segundo Arjun Appadurai, amodernidade pertence aessa pequena femília de teorias que declarem possuir edesejam para si aplicabilidade
universal. A questão a ser discutida é em que medida uma aproximação entre História e Antropologia pode gerar novas maneiras de narrar a modemização e,
conseqüentemente, de interpretar sua historicidade. Essa reflexão faz parte da tese de doutoramento da autora, que analisa amodemização e a mídia na América Latina
no pós Segunda Guerra.
Cláudia Beatríz Heynemann· UFRJ
História e história natural: a escrita da época moderna
Esse trabalho aborda a relação estabelecida entre aescrita da história e a história natural, tal como se constituiu na época modema. Nesse tempo, em que se assiste a
passagem do teatro do mundo ao teatro da natureza, vemos que olugar que ahistória natural ocupará nas coleções, gabineles emuseus, descreve uma história não apenas
do ato de colecionar, mas da própria história natural eda escrita da história. Essa relação manifesta-se em diferentes instâncias: na historicidade intrinseca dos acervos,
que por sua composição e disposição evidenciam diferentes matrizes filosóficas econcepções científicas; nas tensões entre racionalismo e empiria que caracterizam a
história natural e o pensamento científico no setecentos; na gênese de um tipo de conhecimento que separa observador e objeto e, ainda, em um dos acontecimentos
fundadores da modernidade - adescoberta do Novo Mundo, quando a história da natureza americana confunde-se com a história mesma do Império e da colônia.
Raimundo Nonato Pereira Moreira - UNEB
A História não iria até ali: teoria da historiografia e literatura em Os Sertões
Opresente trabalho objetiva discutir algumas questões pertinentes às relações entre aescrita da história e a literatura em Os Sertões (1902) mediante às contribuições
teóricas de três autores: Victor Hugo (1802-1885), Karl Marx (1818-1883) e Benedetto Croce (1866-1952). No caso de Hugo, coIoca-se em relevo os influxos do seu
romance Ouatrevingt-treize [Noventa eTrês) (1874) para as percepções iniciais de Eudides da Cunha (1866-1909) acerca do fenômeno de Canudos (1893-1897) e mesmo
para aconstrução da narrativa de Os Sertões. Em seguida, destacam-se as reflexões de Marx sobre os usos sociais do passado por parte dos homens do tempo presente,
sugeridas pela leitura do Dezoito Brumário de Luís Bonaparte (1852). Sob esta perspectiva, os republicanos brasileiros tomaram de empréstimo ahistória da Revolução
Francesa -e mais especificamente os fatos relacionados à rebelião da Vendéia (1793-1796) -para enquadrar e interpretar o movimento liderado por Antônio Conselheiro.
Finalmente, vincula-se a persistência de Os Sertões como um dássico da literatura brasileira ea relevância de Canudos na memória histórica nacional com um cânone
da teoria da historiografia de Croce: o princípio segundo oqual toda verdadeira história é história contemporânea.
Renato Amado Peixoto - PPGHIS/UFRJ
Mapeando o vazio: as percepções do espaço nacional nas cartas gerais.
Aproposta deste trabalho édiscutir de modo abrangente aconstrução do espaço nacional brasileiro durante o século XIX, utilizando acartografia brasileira como campo de
análise, e, em especial um de seus produtos, as Cartas Gerais. Cobrindo praticamente todo o período, as diversas iniciativas de produção de uma Carta Geral do Brasil
possibilitam discutir as lutas de representação e as redes de interesse atuantes no processo. Pretende-se para este fim, analisar as particularidades eobjetivos da execução
e das relações externas e internas de sua produção.
Cristina Isabel Abreu Campolina de Sá • UFMG
Odiscurso peronista: da historiografia ao cinema
Com base na historiografia e no cinema, este trabalho objetiva analisar odiscurso justicialista, ademocracia e a participação política. Oponto de partida será aformação
eaimediata dissolução do Partido Laborista e as implicações deste ato para odesalinhamento das forças peronistas. Tratarei fundamentalmente dos aspectos que se referem
ao trabalho e ao trabalhador.
Hilda Machado - UFF
Historiografias do cinema silencioso brasileíro
Alberto Traversa oscila entre dois perfis, construídos por diferentes historiografias. Ahistória do cinema brasileiro desenhou-lhe o perfil mais geral do cavador. As histórias
gerais do cinema silencioso, escritas na Europa, legitimadoras, lhe atribuíram adireção da diva Francesca Bertini em La Crociata degli Innocenti, com acompanhamento
de Giacorno Puccini. La Crociata não teve a Bertini ou Puccini. Mas o Traversa que filmou Gabriele D'Annunzio e Horácio Ouiroga não pode ser diluido num conceito
totalizante de rude italiano. Foi adesvalorização do cinema do Brasil, presa ao paradigma do cinema clásssico, que naturalizou as falhas de seu longa paulista.
Meize Regina de Lucena Lucas· UFC I UFRJ
Crônica, memória e História: os discursos sobre o cinema
Na década de cinqüenta o cinema brasileiro foi induído na história. Amultiplicação de arquivos, o surgimento das cinematecas de São Paulo edo Rio de Janeiro, o registro
de memórias, constituíram base e forneceram matéria-prima para os primeiros escritos sobre ocinema produzido no Brasil. Foram lançadas as primeiras publicações
cinematográficas de cunho ensaístico e teórico, escritos os primeiros textos sobre a história do cinema produzido no Brasil e publicados os suplementos culturais em
diversos jornais. Dessa forma, ampliava-se o espaço de debate ediscussão em tomo do cinema e acomunidade de leitores sobre o assunto. Pela eScrita organizava-se
uma história e dotava-se o cinem.a de um ~ignificado na cultura nacional. Foram publicados os primeiros textos que sistematizavam infonnações e dados relativos ao
surgimento da atividade cinematográfica no Brasil, seu desenvolvimento e trajetória. No trabalho de organização desse material forjavam-se conceitos, periodizaçôes,
enfim, um conceito de história. Investiga-se nessá trabalho os diferentes projetos, propostas e ações aos quais a história esteve associada e sua importância na cultura
cinematográfica em formação no período.
Sandra Maria Costa· UFCG
Literatura erudita e literatura popular: idealização e dominação
Este !rabalho, trata ~e parte da minha dissertação de mestrado, apresent~~ ao M~trad? em ~a da U~CG, sob o título: A Reforma Agrária Por um Fio: Análise
de Dlscu~os na L~teratura de Cordel. Nele! observamos q~e um ~s I~mltes eVidenCiados ao nlvel da análise e da interpretação da literatura popular, diz respeito ao
fato de mUitos estudiOSOS, tentarem dar aesta hteratura uma Unidade artifiCial, que se contrapõe ao conteúdo rico ediversificado destes textos. Uma ccracteristica marta'lte
do saber cientifico é dar uma unidade lógica ao seu objeto de análise, quando isto não é possivet, há uma tendência adesqualifica-Io tal fato justifica a dassificaçao (e
separação) entre aliteratura erudita e popular. Nosso trabalho, questiona esta dassificação e busca anaIisaros discursos nos cordéis ~mplesmente enquanto discursos
sendo capaz de dar conta do que se diz em todos os seus dominios, sem estar limitado por estas divisões.
'
,
Felipe Charbel Teixeira - PUC/RJ
.
Representação histórica: retórica da alteridade, domesticação da existência
Este trabalho se propõe adiscutir a idéia de representação histórica. Partindo do ponto de vista de François Hartog de que esta se constitui como "retórica da alteridade'
direciono oolhar para um seg~ndo elemento que lhe é in~issociáv.eI: a. domesticação da existência. Como adequar a simultaneidade da existência à sucessão do relato?
Ao ,mesmo t~m~ em que s~ ~ afalar do outro e_do particul~r, ahistória não pode escapéI' dos limites da tradução. Tal qual apresentado por Domink:k laCapra, oconceito
de transferencla traz ao pnmelro plano as questoes da altendade eda domesticação, fundamentais para o entendimento do 'lugar" da história: lugar da critica e do "falar
ooutro' que se reconhece enquanto tradução.
'
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Fernando Felizardo Nlcolazzl· UFRGS
Teoria da História e hermenêutica: acerca do estatuto do texto hlstorlográflco
As reflexOes teóricas contemporâneas sobre a prática do historiador assumem feições variadas e percorrem caminhos diversos. Há pelo menos três décadas a questão
da escrita da história se mostra como tema privilegiado em tais reflexões, direcionando seu enfoque para as condições de possibilidade de inscrição do conhecimento
histórico em um texto específico. Longe de se constituir como mera 'exigência de caráter prático' do trabalho do historiador, simples conseqüência de um conhecimento
que aprecede e que Iheé independente, aescrita da história tem papel fundador em tal conhecimento, o qual aparece como resultado de uma operação complexa definida
pelas determinações do lugar onde é praticada. Nesse sentido, o texto de história desponta como problemate6rico fundamental na medida em que, apartir dele, podem ser
aventadas as condições de possibilidade da escrita da história. Assim, otrabalho que se apresenta tem por objetivo estabelecer parâmetros para adefinição do estatuto do
texto historiográfico, tendo por referência, sobretudo, os trabalhos de Michel de Certeau e Reinhardt Koselleck, além de propor como instrumental analítico adequado para
seu estudo o método hennenêutico de Paul Ricoeur.
.
Marcos Guedes Veneu· FCRB e PUC·Rlo
Narrativa e tempo histórico em Philippe Ariês
Otrabalho analisa aconcepção do tempo histórico projetada pela obra de P. Ariés, em seus textos dássicos sobre ahistória da infância e da morte. Exemplos típicos da
narrativa em estágios própria aos historiadores da 3a. geração dos Annales, esses textos fazem relatos em que aausência de causalidade e de uma verdadeira conclusão
desmontam os suportes da narrativa histórica modema, constituidos no séc. XIX. Utilizando-se de procedimentos como os da montagem cinematográfica e desenvolvendo
um núcleo temporal em três momentos (hoje, ontem, anteontem), anarrativa de Ariês produz um tempo fluido efragmentado, em que acronologia reduz-se ao papel de índice
e que se aproxima do conceito bergsoníano de duração.
Temistocles Cezar· UFRGS
O micróbio literário: a questão do estilo na obra de Varilhagen
Oestudo do estilo aqui proposto tem por objetivo tentar entender como ele opera no interior da escrita da história para construir sentido. A obra de Francisco Adolfo de
Varnhagen, produzida no século XIX, momento em que a história procura constituir-se como disciplina científica, nos fornece um excelente material para aanálise desta
dimensão do texto, pois é plena de referências áquestão do estilo, embora ele mesmo tenha sido duramente criticado por ser um autor cujo estilo seria destituído de qualquer
principio estético mais sofisticado. Vamhagen, assim, não rara vezes, sente necessidade de explicar ao leitor seu próprio estilo. Mas, em uma perspectiva mais ampla,
oque encontramos são comentários acerca do estilo de outros historiadores ou escritores, antigos ou modemos. Mesmo oestilo de algumas fontes primárias não escapa
á apreciação de Varnhagen. Pode-se verificar, e este é a principal ênfase deste trabalho, afunção mimética de diversos estilos nos trabalhos de Varnhagen, isto é, como
certos textos utilizados por ele são absorvidos ao seu modo de escrever ahistória, e, paradoxalmente, como ao mesmo tempo, o mimetismo precisa ser contido ou refutado
para que aescrita não perca sua objetividade e suposto caráter científico, ou como diria Charles-Victor Langlois, evitasse a infecção pelo micróbio literário.
Silvia Carla Pereira de Brito Fonseca· UFRJ
Conceito e contexto: a semântica histórica como um campo de investigação das Idéias políticas
Opresente trabalho tem por objetivo sublinhar arelevância da História conceitual para oestudo do pensamento político, enfatizando que oconceito, decorrente de inúmeras
determinações, só adquire sentido num dado contexto histórico. Para tanto, o texto divide-se em duas partes: na primeira procura-se ressaltar o papel da semântica histórica
como forma de acesso atemporalidades diversas por meio da análise dos conceitos, vistos como construções concisas resultantes da atribuição de diferentes significados
ao longo do tempo. Nessa medida a permanência das mesmas palavras com sentidos diversificados permite apreender o debate político no passado. Na segunda parte
pretende-se mostrar de que forma a polissemia do conceito de república na primeira metade do século XIX se assimila ao contexto político do período.
Adriana Barreto de Souza· UFRJ
Decompondo um monumento: narrativa histórica e luta política na construção da memória do Duque de Caxias.
Em 25 de agosto de 1949. uma grande cerimônia oficial quebrava a rotina do centro da cidade do Rio de Janeiro. Era inaugurado em frente ao novo prédio do ministério
da guerra um panteão em homenagem ao duque de Caxias. Para melhor compor o monumento que abrigaria seus restos mortais eos de sua esposa, aduquesa de Caxias,
transferiu-se para o local a estátua eqüestre do marechal. A festa seguiu um programa extremamente minucioso e durou, desde o ato de exumação dos corpos até a
inauguração do monumento, três dias. Ela coroava na verdade um longo movimento de culto ao patrono do exército brasileiro iniciado ainda na década de 20. Oduque de
Caxias festejado nos discursos das altas autoridades ali presentes era osimbolo de uma república nacional conservadora que buscava na imagem do general um antídoto
contra aindisciplina militar dos anos 20 e um exemplo de vida dedicada áunidade e integridade da pátria. Esse monumento, no entanto, é composto por diversos estratos
de história. Diferentes formas de escrita histórica, produzidas em momentos políticos também distintos, são re-agrupadas na composição dessa memória. Aintenção dessa
exposição é analisar essas formas de escrita, suas vinculações políticas ecomo elas promovem um desenraizamento histórico, erguendo um Caxias cujos valores são
estranhos á tradição militar do século XIX.
Alexandre Miranda de Almeida· UFRJ/IFSC
Uma analise dos conceitos de língua
Esse ensaio visa refletir sobre os diferentes conceitos que alingua teve na historiografia e também, compreender aparticipação de Rui Barbosa, junto com outros membros
da Academia Brasileira de Letras, na legitimação de uma norma de escrita para a língua portuguesa usada no Brasil. Consideramos que a elaboração de uma norma
gramatical para a língua faz parte de um projeto de identidade nacional, na medida em que é um instrumento de homogeneização de uma dada comunidade política. No caso
do processo de fixação da norma para o português do Brasil, um dos meios de legitimação usados foi o apelo a uma tradição da língua que deveria ser levantada e
sistematizada, constituindo um mito fundão para a língua nacional. Afundação e aconstrução de uma norma da língua no Brasil teve como objetivo comum criar o mito de
uma origem histórica longínqua, estabelecendo uma continuidade com a herança latinaA existência de uma língua nacional não é somente um fato que advém do
desenvolvimento lingüistico, mas está, igualmente, ligada á vontade política de criar referências comuns para todos os membros de uma comunidade política.
Claudia Soares de Azevedo Montalvão • PPGHIS/UFRJ
O Museu do Império Brasileiro
Est~ comunicação tem como objetivo analisar acriação do Museu Imperial de Petrópolis em 1940 a partir de sua inserção no contexto das ações culturais do Estado Novo,
particularmente. na produção de uma cultura histórica que contribuía para o projeto de d~usão de uma cultura nacionalista que tinha no Estado o seu principal agente. Deste
modo, podemos observar a presença de um mecenato estatal, enquanto elemento de legitimação do poder instituido. A análise das coleções do Museu Imperial possibilita
indagar sobre a proposta de representação histórica, em especial, do passado imperial presente nas salas do museu e como esta se vinculava em relação ao projeto
nacionalista estatal.
Aline Montenegro Magalhães ·IFCS/UFRJ
Cultuando a saudade.•• sobre antlquariado e escrita da História no Museu Histórico Nacional
Oobjetivo da comunicação é refletir sobre duas formas distintas de escrita da história produzidas no Museu Histórico Nacional, a partir da na reinvenção da tradição
anti~uária.!- análise pfO!:X>sta ~a~~ia-se ~o estudo de duas publ~ oficiais.da instituição criada em 1922 edirigida por Gustavo Barroso: a primeira éo Catálogo Geral
da 1 Secção: Arq~oglél e Hlsto~a, publl~ em 1924 eaoutra oGUIa do ViSitante de 19?5. Pretende-se compr~nder como diferentes maneiras de organizar os objetos
nas salas de exposição substanClaram a Idata de culto da saudade neste lugar de mem6na, ao longo de seus pnmeiros 33 anos de atividades contínuas.
Simpósio Temático 06 - História, Ciência e Sociedade (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Luiz Carlos Soares
Christlna Helena da Motta Barboza • MAST/RJ
.
As víagens do tempo: um projeto científico para o Brasil imperial
No início da década de 1860 foram inaugurados os primeiros serviços de previsão do tempo no mundo ocidental, quase simultaneamente na Inglaterra e na França.

Caderno de Programação e Resumos do XXII Simpósio Nacional de História

87

Adotando um arranjo institucional novo e arrojado - as redes de observadores elou estações meteorológicas, interligadas pelo telégrafo -, estes serviços partiam da idéia
de que as tempestades se propagam através dos territórios, e apoiavam-se em alguns estudos que pretendiam determinar matematicamenle suas trajetórias. Emmanuel
Liais, cientista francês mais conhecido entre nós por ter sido diretor do Imperial Observatório do Rio de Janeiro, já na década de 1870, foi o autor de um desses estudos,
sobre a trajetória de uma tempestade que teria varrido o continente europeu em novembro de 1854. Opróprio Liais considerava seu trabalho preliminar, e por isso logo ao
chegar ao Brasil apresentou ao governo imperial um programa de observações e pesquisas em meteorologia, a ser desenvolvido em cooperação com o Observatório do
Rio de Janeiro. Pois bem, o principal objetivo desta comunicação é analisar o programa de pesquisas em meteorologia elaborado por Uais para o govemo brasileiro, o qual
deveria culminar no aperfeiçoamento dos instrumentos teóricos para a previsão do tempo. Com isso, esperamos contribuir para a discussão sempre atual dos limites entre
a pesquisa básica e a aplicação cientifica, trazendo á cena a perspectiva de um importante cientista de meados do século XIX.
Luiz Felipe Vieira Ferrão
A memória do congresso de 1905
Neste trabalho, ciência e relações diplomáticas se mesclam na história do grande evento cientifico internacional realizado no Rio de Janeiro, em 1905. Fotografias, notícias
publicadas na imprensa, documentos do Arquivo do Barão do Rio Branco e informações contidas nos 1Zvolumes do Relatório Geral da Terceira Reunião do Congresso
Scientifico Latino-Americano, cuja edição fac-similar se encontra no CD-ROM, registram a participação de politicos, cientistas, professores, médicos, engenheiros,
advogados, etc. O caráter de celebração e o empenho dos protagonistas conferem ao evento uma duplicidade de caráter: cientifico e político.
Heloisa Maria Bertol Domingues - Museu de Astronomia- MAST/MCTI Adriana Tavares do Amaral Martins Keuller - USP
Ciências e imprensa
.
Pensando o produto cientifico que se materializa em publicações, ou seja, pensando na circulação dos bens simbólicos para um mercado que produz e reproduz
materialmente esses bens, objetiva-se analisar as publicações sobre ciências, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em dois períodos: de 1870 a 1910 e no imediato
pás-segunda guerra, entre 1946 e 1950. Toma-se a chamada grande imprensa como objeto de análise pelo fato de ser esta uma opção forte da divulgação científica nos idos
do XIX, buscando verificar o que mudou meio século mais tarde, quando aconjuntura internacional,assim como ademanda cientifica, havia se alterado completamente e
as publicações científicas tinham maiores opções de meios especializados institucionais. As publicações em questão abrangiam resultados de pesquisa, polêmicas, cursos,
obituários de cientistas, serviços, etc.
Ana Luisa Janeira - Universidade de Lisboa
Inovação-tradição-globalização as ciências modernas à descoberta do mundo territorialização científica da Amazônia.(séculos XVIII-XXI)
Só pelo facto de ter criado condições de viabilidade para uma dinâmica que inscreveu inexoravelmente a responsabilidade científica no mapa da Amazónia, a Eco92 passou
à História, numa dimensão mundial. Senão vejamos: a problemática do futuro do planeta, da biodiversidade, das espécies em extinção, da biosfera em perigo, da erosão
dos solos, da desflorestação inconsciente passa agora por aí. Como passam, as questões relacionadas com os tentáculos capitalistas, as estruturas financeiras, os poderes
ideológicos, que manejam as hipóteses de solução ou as saidas para a crise, do envergonhado sustentável ao ousado sustentado. Se este fenómeno, por onde a
globalização também deixa marcas, é novo pelas suas coordenadas espàcio-temporais, está longe de ser algo sem passado. Na verdade, aAmazónia provocou, desde
a primeira perplexidade e o choque imediato, situações requerendo a intervenção imediata das ciências, estimulos para aglobalização, com forte intensidade a partir do
século XVIII. Desafios e lutas que inscreveram o território como campo especial de descoberta no Novo Mundo. Obrigando para isso, à acção de muitas multidões de
anónimos:- povos indígenas indescriminados, aventureiros nómadas sem fim, colónias sedentarizadas de garimpeiros, comerciantes e seringueiros, com os seus saberes,
as suas práticas e as suas técnicas. A não esquecer. E à presença de uns tantos viajantes-cientistas que quebraram o anonimato: -Francisco Orellana, Charles-Marie
La Condamine, Frei Cristóvão de Lisboa, Alexandre Rodrigues Ferreira, Alfred Russel Wallace, Henry Walter Bates, Elisabeth e Louis Agassiz, Charles Frederik Hartt,
Y. d'Evreux, A. Colbacchini, K. Oberg, Edgar Roquette-Pinto, Emile Auguste Goeldi, Carlos Chagas, Claude Lévi-Stauss, Graziela Barroso, Margaret Mee. E não foi
só quem andou por lá e deixou obra. Foi o modo como multiplicaram as influências - via Montaigne, via Rousseau e Montesquieu - no pensamento político e social que
cimentou as linhas maiores da civilização que nos viu nascer. Como será exemplificado num site adivulgar proximamente, esta «carto-grafia» foi sendo, e continua a ser
construida, com planos de gentes oriundas de variadas partes e ligadas às não menos variadas ciências modernas.
.
Eduardo Nazareth Paiva - COPPE/UFRJ
Fábrica nacional de motores (*) de quatro tempos.
A FNM atravessou diferentes momentos da história da tecnologia nacional no setor automotivo. Ao longo destes anos, ela vem sendo caracterizada, quase que
exclusivamente, como algo errado, que não venceu. Diante desta sina, seu nome carrega a pecha de ter sido uma iniciativa danosa ao povo e á tecnologia nacional,
deixando desta forma uma espécie de lição exemplar de como não se deve buscar a autonomia tecnológica nacional no setor automotivo. No limite, ela tem sido tratada
como algo aser excluído, desprezado. Neste trabalho, pretende-se desenvolver uma narrativa contra esta virtual correnteza gerada pelos argumentos dos que venceram.
Pretende-se abrir a caixa preta de nome FNM, apoiando-se nos recursos metodológicos da Teoria Ator-Rede, na metáfora da multiplicidade de simboio (*) eem um modelo
de análise baseado no funcionamento dos motores de quatro tempos.
Márcia de Oliveira Teixeira- EPSJV/FIOCRUZ
Construindo provas e contra-provas: em busca de uma natureza mais "verdadeira"
Este trabalho discute a posição da natureza no processo de produção de conhecimentos tecnocientíficos em laboratórios de pesquisa em saúde. Para tanto, procurará
relacionar a permanente aquisição de equipamentos ao (re)posicionamento da natureza como modelo último de legitimação de enunciados tecnocientificos. Nas últimas
décadas a pesquisa experimental em saúde conheceu um intenso processo de tecnologização de suas práticas de bancada; notadamente com aexpansão das técnicas
de manipulação do DNA recombinante, A biologia molecular envolve a manipulação de fragmentos de genes, resultando na construção de novas células e possui uma
extensa gama de aplicações. Ela expressa-se pelo uso crescente de kit's que possibilitam a realização de ensaios para testar as 'reações" dos genes reposionados nessas
construções e, sobretudo, de ferramentas computacionais, Entretanto, o reconhecimento de que há uma construção a nivel molecular, capitaneada pelos pesquisadores,
parece não ter afastado completamente a noção de uma natureza subjacente á prática de pesquisa. Nesse sentido, a prática de (re) equipar freqüentemente laboratórios com
ferramentas de última geração pode ser tomada como expressão da eleição da natureza como referente Járbitro, Por conseguinte, tratar-se-ia de um esforço permanente
de dotar os laboratórios de uma maior capacidade de estabelecer alianças com a natureza.
Marcia J. Bossy. UFRJ - UFF
Ciência do centro e da periferia
Examinamos as relações entre produtores de ciência no Brasil e no centro (eixo EUA-Europa) como uma negociação onde que está em jogo é a reivindicação da autoria
da pr?dução cienli~ca, Invocamos a dissociação entre os processos de produção do conhecimento ede aquisição de autoridade sobre o mesmo ou seja, a construção da
autoria ~omo autOridade adqUirida sobre o conheCimento, Argumentamos nosso caso a traves da história da integração da base de dados Web of Science, no sistema de
avahaç~o de desemp~nho de docente~ da Coppe e das negociações, 9ue pre.sid,em à recomposição da rede de relações entre atores: a instituição, seus pesquisadores,
a dlretona, as In,stltUlçoeS de fomento, sistema Informalizado de avallaçao, apropria WoS. Este equipamento, clhegando ao Brasil pronto, como surgido da 'natureza", deixa
aos atores locaiS pouca margem de manobra para negociação de aspectos vitais para suas trajetórias de vida. Não participaram da construção do equipamento nem dos
formatos de avaliação, Encontram-se em situação de técnicas: são negociados; não têm voz nas negociações. Questões essenciais para a nossa história são então o
e!ame das rela~ões centro-per~feria n,o quadr? da pes.q,uisa cie~tifica, que podemos negociare oque nos c~ega naturalizado, qual o escopo das nossas soluções? Elas
tem algum eco la-no-centro ou ficam Clrcunscntas a praticas locaiS? Qual o formato desta mesa de negoclaçoes, o que está em jogo, 'que está sendo negociado e segundo
que protocolos?
Ivan da Costa Marques - UFRL
Ciências, tecnologias e política ontológica
Procurando COncl~!r uma discussão em sal~ de aula envolvendo radiogr~fias como (co~)~extos que circulam no discurso e na prática médica, um participante pretendeu
~ar a palavra fi~al. t:Aa~ que o braço .da menina estava quebrado, estava'. ' Este comentarl~, h?Je ~anal, evoca0 s\.lrpreendent~ comentário de Galileu há alguns séculos:
Mas que ela gira, gira! O comentáno pretensamente conclUSIVO apela a Natureza como arbitro final na resoluçao ~ascontroyérsias, Há séculos ele mantém em cena
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ou da Sociedade construída pelos homens (o mundo dos homens entre sí). Ocomentário do participante reívindica um privilégio para sua verdade que se pretende
politicamente neutra e não problematiza o permanente trabalho de construção de uma Natureza dita neutra separada de uma Sociedade dita politizada. Nesta breve
apresentação pretendo: 1) argumentar q\,Je qualquer classificação ou contabilidade encerra atos políticos; e 2) apontar novos espaços que se abrem para aatuação política
mediante a superação da classificação dominante que divide o mundo entre o 'natural' e o "social', entre o 'cientifico' e o "cultural', entre o 'técnico' eo 'político'.
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Lorelai Kury Viagens exemplares: O Patriota (1813-1814)
Uma das principais caracteristicas de OPatriota residiu na divulgação de trabalhos científicos versando sobre o Brasil ou produzidos por brasileiros, desde o século XVIII,
Deste modo, OPatriota acompanha apolítica cientifica implementada pelo Estado português desde fins do século XVIII, que buscou direcionar suas atividades colonié3is
no sentido de abandonar a lógica do segredo - vigente durante três séculos -e abraçar as mesmas práticas dos impérios coloniais francês e inglês, que se organizavam
segundo uma lógica de redes capilares, tecidas em torno de centros de produção de saber e de elaboração e redistribuição de produtos científicos, Para tanto, as elites
intelectuais luso-brasileiras tentaram conhecer as demais experiências coloniais e participar do circuito internacional de circulação de textos, Os relatos de viajantes foram
peças fundamentais nesse processo de conversão lógica ede criação de uma esfera de circulação de informações científicas. Não é á toa que as viagens constituem uma
das mais importantes rubricas do periódico, Embora as incursões realizadas em território brasileiro tenham recebido destaque, a politica editorial de OPatriota também se
preocupava com a realização de viagens a outros cantos do Império português, A tônica era a possibilidade de comparar diferentes experiências tropicais,
Regina Horta Duarte - UFMG
Jacob Von Tschudi em viagens através da América do Sul: uma ontologia "às avessas" da floresta tropical
Onaturalista suiço J,J, von Tschudi, em seus relatos de viagens através da América do Sul, construiu uma instigante narrativa sobre as florestas tropicais do nordeste de
Minas Gerais, região cujo desbravamento se fez a partir dos anos 1840, com a navegação do Rio Mucuri, o desbravamento da mata e o encontro com os indigenas, A
companhia responsável pelo empreendimento organizou aimigração de alemães e suiços para aregião, o que motivou a visita de Tschudi, em 1858, no intuito de verificar as
condições de vida e trabalho dos recém<hegados, Ao apresentar os índios na mais completa animalidade, verdadeira sub-espécie humana fadada aencontrar amorte na goela
faminta de um inimigo, justificava asua extinção e acolonização da área, abrindo espaço aos imigrantes, Postulava também aurgência da mata dar lugar ao cultivo. Através
do seu olhar, afloresta tropical aparece como uma sucessão de faltas, da qual amais grave é a ausência de agricultura, Em uma espécie de ontologia ás avessas, o ser da
floresta reside no que ela possibilita outra coisa que não ela mesma, existindo ámedida que se desfizesse, constituindo-se em insumo para aocupação de seu território. Em
Tschudi, aimagem da incompatibilidade entre a existência humana e a floresta tropical amalgamou-se ádefesa do desmate e da iniciativa agricola e colonizadora.
José Augusto Pádua - UFRJ
O olhar crítico de um viajante plebeu: Antônio Muniz de Sousa e os sertões perigosos no Brasil do primeiro reinado
Otexto analisará atrajetória e os escritos de Antônio Muniz de Sousa, um escritor que se tornou relativamente popular na década de 1830 por revelar ao público urbano,
especialmente na capital do império, aspectos pouco conhecidos da realidade dos sertões brasileiros, Ao contrário de outros viajantes científicos que percorreram o Brasil
no século XIX, Muniz de Sousa não pertenceu áelite social, não realizou estudos superiores enão foi ligado às grandes instituições culturais da época, Apesar de sua origem
humilde, sendo filho de pequenos agricultores nordestinos, ele resolveu vivenciar por conta própria a experiência do escritor viajante, tão central para a prática científica
oitocentista, realizando levantamentos da geologia, da fauna e da flora dos sertões nordestinos, Além disso, especialmente em seu livro "Viagens e Observações de Um
Brasileiro', publicado em 1834, produziu reflexões fortemente criticas, calcadas em um moralismo agressivo, diante da realidade rural do país. Entre outros aspectos, ele
atacou o banditismo, a incompetência das escolas, a corrupção dos juízes, a violência contra as mulheres, os índios e os escravos, as arbitrariedades do recrutamento
militar, arudimentariedade das técnicas agrícolas, a destruição das florestas, a caça predatória e o relaxamento dos costumes, Trata-se, portanto, de uma fonte importante
para o conhecimento do Brasil rural no inicio do século XIX, além de constituir um caso fascinante de apropriação plebéia e nativa do ideal da viagem científica cultivado
pelas elites intelectuais européias,
Ana Maria Ribeiro de Andrade
A ciência na política entre o Brasil e a Bolívia: físicos e diplomatas conciliando interesses
Em 1953, foi firmado convênio entre a Universidad Mayor de San Andrés (La Paz) e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (RJ), visando o desenvolvimento de
atividades de pesquisa no recém<riado Laboratório de Física Cósmica de Chacaltaya, Ointeresse de físicos brasileiros estabelecerem uma rede de cooperação com a
Bolívia surgiu em decorrência das condições privilegiadas do local para apesquisa em raios cósmicos, Objetiva-se discutir a interferência da política internacional frente
a autonomia do campo cientifico, bem como ointeresse de outros grupos de cientistas na utilização da mesma infra-estrutura para apesquisa, a partir de novos indicadores
históricos sobre a fisica no pós-guerra, A pesquisa teve por base acorrespondência diplomática, publicações e relatórios de pesquisadores, como atas de reuniões de
instituições cientificas e de fomento, e entrevistas, Mostra que, adespeito da demanda inicial de cientistas em celebrar o convênio de cooperação e investir recursos na
montagem da infra-estrutura, houve conflitos de interesses entre fisicos e diplomatas, OCentro Brasileiro de Pesquisas Fisicas (CBPF), após decidir interromper apesquisa
em raios cósmicos na Bolivia, cedeu diante das pressões exercidas pelo Itamaraty, Logo, a manutenção da parceria cientifica entre Brasil/Bolívia decorreu da política
extema brasileira, que objetivava estabelecer uma identidade comum com paises subdesenvolvidos em busca de projeção internacional. A preocupação da chancelaria
brasileira, ao se defrontar com a intenção do CBPF de abandonar o projeto, decorria do interesse em estreitar os laços com os paises vizinhos no plano das relações
culturais e cientificas, Isto é, não apenas manter o atrelamento no plano das relações comerciais, Otrabalho sugere que, no lugar da autonomia, aheteronomia do campo
científico na área da fisica de raios cósmicos se manifestou porque questões políticas interferiram diretamente na manutenção de um convênio de cooperação cientifica,
André Luíz Vieira de Campos - UFF/UERJ
Políticas internacionais de saúde no Brasil: o SESP e o modelo permanente de atendimento à saúde
O trabalho pretende refletir sobre as interfaces e desdobramentos decorrentes da presença, no sistema de saúde pública brasileiro, do Serviço Especial de Saúde Pública
(SESP), uma agencia sanitária criada em parceria com o Instituto de Assuntos Inter-americanos, do governo norte-americano, As duas agências foram criadas no contexto
da Segunda Guerra Mundial, dentro a politica de Boa Vizinhança adotada pelos Estados Unidos, Pretende-se refletir sobre a noção de que, com o SESP, houve
"importação" de um modelo de sistema de saúde de tipo permanente, em detrimento de uma tradição "campanhista" existente no Brasil ou se a presença do SESP significou
uma "releitura" do modelo permanente americano e, na realidade, uma maior complexidade nas políticas de saúde pública desenvolvidas pelo Estado brasileiro,
Gilberto Hochman - FIOCRUZ
A campanha global de erradicação da malária no Brasil dos anos 50: políticas internacionais, ações locais
O trabalho, dividido em três partes, discute a história das ações e políticas de combate à malária no Brasil das décadas de 194031950, A primeira parte do trabalho se
concentra no periodo de 1941 , ano de criação do Serviço Nacional de Malária no Ministério da Educação e Saúde, até 1956, ano da criação do Departamento Nacional
de Endemias Rurais, originado da fusão dos vários serviços nacionais, agora já dentro do Ministério da Saúde criado em 1953. Em especial, aborda a introdução de
inovações tecnológicas ecientificas tais como o DDT e acloroquina. A segunda parte focalizará ainserção do Brasil na campanha global de erradicação da malária iniciada
em 1956 sob coordenação da Organização Mundial da Saúde e considerada fracassada em 1969, discutindo as relações entre alonga tradição de pesquisa ede controle
da malária existente no Brasil e uma campanha internacional orientada para a erradicação da doença. A última parte é uma reflexão sobre as relações entre agências
internacionais e intergovernamentais e os ambientes nacionais nos campos da ciência
Marcos Chor Maio - FIOCRUZ
Propostas globais no campo da ciência: a experiência da UNESCO no Brasil no imediato pós-2a Guerra Mundial
Nos primórdios da Unesco, o Brasil atraiu o interesse da instituição intergovernamental como espaço privilegiado para o desenvolvimento de projetos científicos de alcance
global. No campo das ciências naturais diversos esforços foram envidados para a criação de um centro de pesquisas na Amazõnia (o Instituto Internacional da Hiléia
Amazônica) com o objetivo de fortalecer os afazeres científicos em países periféricos.·No plano das ciências sociais, a Unesco patrocinou um ciclo de pesquisas sobre
as relações raciais no Brasil com o intuito de colher subsidios para sua agenda anti-racista, Esta apresentação tem por meta analisar a recepção desses projetos em solo
brasileiro, Tem-se em vista abordar as variáveis que interferem no processo de tradução de demandas internacionais em termos locais,
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Simone Petraglia Kropf 1Luiz Otávio Ferreira 1Nara Azevedo 1Wanda Hamilton - FIOCRUZ
Entre o básico e o aplicado: práticas e tradições de pesquisa no Instituto Oswaldo Cruz (1935-1960)
O objetivo é analisar a história do Instituto Oswaldo Cruz no periodo que se estende do fa!ecimento de Carlos Chagas, em 193~, até a dé~ada de 1960, Buscamos
problematizar a interpretação corrente de que esta fase foi marcada por um processo de decadenCla, caractenzado pela perda da excelencla clentlfica e pelo distanCiamento
dos temas da saúde pública, configurando assim uma descontinuidade em relação ao periodo "heróico", Consideramos que tal per iodo foi marcado pela redefinição ~a
identidade institucional de Manguinhos conforme novas formas de se conceber a relação entre ciência, saúde pública e sociedade, Pe~dendo a centrahdade que at~ entao
assumira na gestão dos serviços sanitários federais, a instituição buscou, ao longo dos anos 40, reconfigurar a tradicional artlculaçao entre pesqUisa e saude pU~lca
sobretudo pelo trabalho realizado pela Divisão de Estudo de Endemias -, até o inicio a década de 1950, quando, com as novas perspectivas para a profl~s!onahzaçao da
ciência (cujo marco foi a criação do CN Pq), criaram-se condições institucionais para projetos científicos que privilegiariam investigações de natureza baslca,
Bianca Antunes Cortes - FIOCRUZ
Mulheres e ciências naturais no Instituto Oswaldo Cruz e no Museu Nacional (1939-1968)
Analisar atrajetória profissional das mulheres cientistas, em particular aformação educacional e o treinamento em pesquisa; os postos ocupados ~a hierarquia acadêmica;
a produção científica, e conseqüente contribuição das mulheres cientistas, vis-á-vis a de seus colegas homens, para o desenvolVimento das clenclas naturais no BraSil,
constituem, dentre outros, os objetivos desta pesquisa, Em contraposição ao acumulo de produção sobre atrajetória de mais de um século de existência destas instituições,
não existem estudos, seja de sistematização seja de análise, no que se refere ao papel desempenhado por cientistas mulheres na construção dessa história, Todavia, cabe
destacar que a perspectiva teórico metodológica que temos adotado neste estudo, não é ade focalizar as mulheres cientistas como heroinas ou vítimas, ou quaisquer outros
estereótipos idealistas e reducionistas que as caracterizam como sujeito de exceção, Antes, trata-se de verificar as estratégias que desenvolveram para enfrentar as
circunstâncias que inibiram e/ou facilitaram seus ganhos e recompensas profissionais,
André Luis Mattedi Dias - UESB
Engenheiros, mulheres, matemáticos: interesses e disputas na profissionalização da matemática na Bahia (1896-1968)
Como ocorreu a transição da matemática dos engenheiros da Escola Polytechnica, fundada em 1896, para a matemática da Faculdade de Filosofia da Bahia, fundada em
194 P Como fOI o processo de implantação do Instituto de Matemática e Fisica a partir de 1961 , primeiro instituto de matemática autônomo no âmbito da Universidade da
Bahia? Quando ecomo os matemáticos ocuparam o lugar dos engenheiros no exercicio profissional da matemática? Quais estratégias, quais alianças, quais interesses
foram mobilizados para que conseguissem ocupar um território até então exclusivo dos engenheiros? Como se deu a conquista, pelos matemáticos baianos, dos novos
espaços institucionais onde puderem implantar um novo modo de fazer matemática, atendendo a seus interesses e objetivos, organizados segundo suas normas e valores
profissionais?
Robert Wegner - FIOCRUZ
livros iluministas no Brasil colonial
Entre 1799 e 1801, em Lisboa, o frade mineiro José Mariano da Conceição Veloso esteve áfrente da Casa Literária do Arco do Cego, que, na curta duração de três anos,
:;he90u a publicar ao menos 80 obras, entre trabalhos de agricultura, navegação e medicina, Este projeto editorial deve ser compreendido no contexto do programa
governamental ilustrado de D, Rodrigo de Souza Coutinho que, visando a modernização do Império, incluía adifusão de conhecimentos técnicos e práticos nas terras sob
dominio luso, muito especialmente na América, Julgando que a sondagem sobre este projeto de difusão contribui para o entendimento da ilustração no Brasil, pretendo
apresentar alguns elementos sobre seu funcionamento e sua recepção, Em um jogo de contrastes, ao analfabetismo, tema debatido em Portugal, podemos opor a
sofisticação do projeto editorial, inclusive, como a tentar desesperadamente compensar aquele limite, com amplo recurso a gravuras; e, ao lado da impressionante
distribuição dos livros da Casa Literária, chegando até Cuiabá, tem-se o lamento do Governador da Capitania de São Paulo que, em 1802, diante do estoque de mais de
80% dos livros recebidos, escrevia: 'e pelo que pertence ás cartas de jogar, é gênero vendável, e de tanto rnais gasto, quanto é rnenor o dos livros",
José Carlos Barreto de Santana - UEFS
Teodoro Sampaio e o livro O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina
Entre agosto de 1879 e janeiro de 1880, Teodoro Sampaio realizou uma viagem de aproximadamente 3 mil quilôrnetros, na qual percorreu o rio São Francisco desde a sua
foz, no oceano Atlântico, até a cidade de Pirapora (MG), retornando, a partir da cidade baiana de Carinhanha, pelas trilhas da Chapada Diamantina (BA), Teodoro era
engenheiro da Cornissão Hidráulica, encarregada dos estudos da navegação pelo interior do pais,As rninuciosas anotações do seu diário de viagern aparecerarn
inicialmente entre 1900 e 1902, em capitulos da Revista Santa Cruz, publicada pelos salesianos de São Paulo e posteriormente derarn origern ao livro ORio São Francisco
e a Chapada Diamanina, que traz o resultado das observações de Teodoro sobre as cidades, os povoados e sua gente, as condições da viagem, e descrições dos
elernentos naturais dos estados de Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, assim corno urn levantamento histórico da ocupação do vale do rio São
Francisco e da mineração da Chapada Diamantina, que lhe permitiram considerar que "nestas paragens, o deserto é apenas aparente, O Brasil. em verdade, é mais
habitado do que se pensa e menos rico do que se presume",
'
Kelerson Semerene Costa - UnB
Conhecimento da natureza amazônica na 2a metade do século XIX: as viagens de Silva Coutinho e Ferreira Penna
O trabalho pretende contribuir para a compreensão dos esforços de conhecimento da natureza arnazônica desenvolvidos no Brasil e as condições em que foram
empreendidos, na segunda metade do século XIX, Para tanto, aborda a obra de dois destacados estudiosos da Amazônia -Joâo Martins da Silva Coutinho (1830-1889)
e Domingos Soares Ferreira Penna (1818-1888) - que, sern forrnação científica acadêrnica, dedicaram-se ao estudo de diversos aspectos da natureza da região,
mantiveram diálogo corn a cornunidade cientifica -nacional e internacional- e que, ao acurnularern os papéis de estudiosos da natureza corn o de funcionários públicos
encarregados de produzir relatórios sobre a situação social e econôrnica das provincias do Arnazonas e do Pará, produzirarn um conjunto de reflexões sobre os problemas
da ocupação da região pela sociedade nacional.
Henrique Luiz Cukierman - UFRJ
As expedições cientificas de Manguinhos -1911/1913
O artigo visa produzir um 'estar-entre', experimentado pelas expedições cientificas de Manguinhos como uma oscilação entre colonizados e colonizadores, Inicialmente,
entre, de um lado, o fasci~io colonizado da ciência brasileira e seus cientistas pela ciência moderna, introduzida no país conjuntamente com avida cosrnopolita debruçada
sobre o litoral, e, do outro lado, a angústia do cientista-viajante face ao atraso, á rniséria e á doença do sertão, e para quem a solução sornente viria em se deixar colonizar
pela ciência e seus cientistas. O Brasil, onde estava o Brasil? Era preciso inventá-lo, e, ao ernbrenhar-se pelo sertão brasileiro juntamente com cientistas em busca de
respostas sobre a nacionalidade, também as mais recentes ferramentas da historiografia da ciência oscilam em sua capacidade dedar conta desta história brasileira, Porém,
apesar de seu aparente 'descon!orto', esta o~cilação propicia, entre outras possibilid~des, uma excelente oportunidade pJra rever algumas das questões mobilizadas nos
ultlrnos an_os em certas dlscussoes sobre clencla e tecnologia, especlalrnente os SClence Studles, e, ao rnesmo tempo, especular sobre a possibilidade de oferecer uma
contn~Ulç~ bra~llelra, a partir de e sobre um BraSil do qu~1 se espera o papel de consurnidor da ciência rnoderna, jarnais o de produtor. Portanto, um desafio para um certo
BraSil penfenco de ter sua voz e sua vez nomundo da ClenCla, um desafio pensado neste artigo por um narrador que, para dialogar corn seus leitores, vê-se, igualmente
como o seu texto, acometido pelo mesmo e Instigante 'estar-entre', tonteado diante de três expressões: ado brasileiro 'culto e esclarecido' da costa' ado brasileiro 'rude
e indômito' que as expedições encontraram pelo interior: e a do estado da arte da historiografia da ciência, importada das universidades do estrang~iro,
'
Luiz Antonio Teixeira 1Marta de Almeida - FIOCRUZ
Aspectos da vacinação antivariólica em São Paulo
Esse trabal~o trata da históri~ ?~s prátic~~ de profila~ia cont~a. ~ varíol~ no Estado de São Paulo, Tern como objeto central de análise o Instituto Vacinogênico, instituição
cnada no boJO da ref?_rma sa~ltana que on~lnou o Serviço Samtano de Sao Paulo n~ final do século XIX. Durante quase toda asua trajetória institucional, o Instituto foi dirigido
pelo reputado Clfurg~ao paulista Ar~aldo Vieira de Car:'~lho tendo corno obJetivo pnnclpal, a preparação da vacina antivariólica, a partir da técnica de inoculação em vitelos,
traZida para o Bra?11 no flna~ do secu~ XIX, pelo mediCO canoca Pedro Afonso Fr,anco, diretor do Instituto Vacínico do Rio de Janeiro, Nosso trabalho faz um breve
retrospecto da hlstona da vanola em Sao Paulo e da prática vacinista no período imperial, mas utilizara como marcos cronológicos efetivos o ano de 1892, data da fundação
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do Vacinogênciso e 1918, quando este passou a ser uma dependência de outro laboratório do mesmo Serviço Sanitário, o Instituto Bacteriológico. Nosso objetivo maior
é o de possibilitar novos subsidios de análise sobre a história da varíola e da prática de vacinação no Brasil, a partir das ações ocorridas em São Paulo, redimensionando
o papel de seus agentes no cenário nacional.
Márcia Regína Barros da Silva - USP
A formação médica em São Paulo no início do século XX
Oensino médico paulista teve inicio oficialmente com ada instalação da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, em dezembro de 1912. Porém, diversas outras
instâncias tiveram papel importante na formação de pessoal médico antes deste periodo, agindo como "escolas" e homogeinizando o entendimento sobre ciência no campo
médico paulista. Entreestes espaços os mais importantes foram a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, criada em 1895, setores da Santa Casa de Misericórdia
no inicio do século XX, além das duas primeiras Revistas Méd'lcas de São Paulo, de 1889 e 1895. A part'lr deste Viés minha preocupação é compreender corno os
profissionais envolvidos organizaram suas práticas, de modo a se fazerem identificar como mestres e discípulos em uma geração expressiva de cientistas e clinicos. Em
segundo lugar como, a partir destes, foram iniciadas negociações que terminaram por consolidar a idéia de um tipo específico de escola médica, em que aliava-se o ensino
teórico com a pesquisa laboratórial para produção de conhecimento.
Luís Antonio Coelho Feria - USP I UNIFESP
O exame médico-legal e o biodeterminismo em São Paulo (1920-1945)
A pesquisa trata do exame médico-Iegal em delinqüentes em São Paulo, de 1920 a 1945. Desde fins do século XIX, as teses científicas do determinismo biológico encontram
grande aceitação em assuntos da criminologia. A ênfase muda do crime para o criminoso, que se toma o centro das preocupações, a um só tempo objeto da justiça e da
ciência. Na primeira metade do século XX, as concepções biodeterministas se difundem e se transformam, transcendendo a perspectiva exclusivamente antropométrica.
O homem delinqüente passa a ser concebido como um todo indissociável, onde se articulam sua herança genética, sua biografia, seu espírito e seus hormônios. O exame
médico-legal ocupa aqui posição estratégica, constituindo-se em peça central nas práticas cotidianas da medicina legal voltadas ao disciplinamento e controle social: é a
moeda que lubrifica suas relações de poder-saber. Ele transforma os conhecimentos específicos e especializados, saberes cienVficos, em documentos aceitos e eficientes,
inteligiveis e utilizáveis. Particularmente junto ao aparelho judiciário, o exame vai cumprir um papel viabilizador do ato de julgar. Enesse ambiente que ele vai adquirir poder
de "vida e de morte". A pesquisa estuda a evolução do exame médico-legal no período, buscando reconhecer sua arquitetura, seus autores, seus percursos institucionais
e seu conteúdo biodeterminista.
Maria Gabriela S.M.C. Marinho - Universidade São Francisco/SP
A Fundação Rockefeller e a introdução da medicina nuclear no Brasil. A constituição do Laboratório de Isótopos na Faculdade de Medicina de São Paulo
No Brasil, particularmente em São Paulo, o ensino e a pesquisa na área biomédica foram dimensões privilegiadas na transferência de recursos e modelos institucionais
através das ações promovidas pela Fundação Rockefeller em suas estratégias de apoio a instituições conformadoras de competências e valores. Nesse campo destacamse intervenções de grande impacto que recobriram desde acompleta reestruturação acadêmica da Faculdade de Medicina de São Paulo, entre 1916 e 1931, até a introdução
da Medicina Nuclear, por intermédio do apoio á criação do Laboratório de Isótopos, posteriormente transformado em Centro de Medicina Nuclear.
Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro Marinho - Museu de Astronomia e Ciências Afins I MCT
Engenharia imperial. OInstituto Politécnico Brasileiro (1862-1880)
A presente comunicação tem por finalidade apontar nossas reflexões sobre o Instituto Politécnico Brasileiro, os engenheiros civis e militares que faziam parte de seus
quadros e as relações profissionais e políticas estabelecidas por eles, individuais e institucionais, ao longo da segunda metade do século XIX, especificamente no periodo
compreendido entre os anos de 1862 e 1880. Éimportante destacar que ao estudarmos os engenheiros como grupo, não estamos lhes atribuindo uma homogeneidade de
pensamento e, assim, subestimando as suas diferenças e especificidades. Procuramos integrar em nosso estudo, seus antagonismos, distinções, c"ntroversias e, ao
mesmo tempo, vimos a possibilidade de analisá-los como um "movimento político" de elaboração de uma identidade própria, de organização, institucionalização de
interesses e construção de um saber específico Desempenho que lhes conferia credenciais para o acesso a postos chaves de poder. Procuramos, ainda, dar sentido a
um processo que assinalou a ação política das frações da classe dominante no Segundo Reinado, os movimentos caracteristicos do campo profissional em questão e as
relações reciprocas que foram estabelecidas a partir dai, materializando, assim, o que chamamos de engenharia imperial.
Cristina Araripe Ferreira· FIOCRUZ
O império do Brasil na Exposição Universal de 1889 em Paris: contribuições para uma História da difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.
Este trabalho apresenta uma reflexão critica sobre as circunstâncias históricas de uma querela política que ocorreu no Brasil entre 1883 e 1889. Indissociável do contexto
mais amplo de evolução das idéias sobre o progresso material (incluindo o progresso técnico ecientifico) e social do mundo modemo, esta querela entre monarquistas e
republicanos sobre a participação do Império do Brasil na Exposição Universal de 1889 em Paris continua, ainda hoje, pouco estudada. Na origem dos debates sobre o
sentido da participação brasileira na Exposição Universal que comemoraria, ao mesmo tempo, os 100 Anos da Revolução Francesa e a consagração da vitória politica
dos republicanos na França existiam dois problemas bastante conhecidos dos historiadores, em primeiro lugar, aquele que se refere á questão da circulação das idéiasem particular, no que diz respeito ás idéias políticas, cientificas e filosóficas -e, em segundo, mas não menos importante, aquele que conceme a questão da assimilação
do modo de vida e de pensar europeu nos Trópicos. Nesse contexto especifico, discutiremos aqui o papel do Comitê Franco-Brasileiro da Exposição Universal de 1889,
presidido pelo Barão de Santa'Anna Nery, na instauração de uma nova politica de difusão dos conhecimentos cientificos e tecnológicos no pais
Alda Heizer • MAST/MCT
As coleções de instrumentos cientificos nas grandes exposições do século XIX
As Grandes Exposições do século XIX têm sido objeto de estudo de pesquisadores de diferentes areas. Trata-se de UIlI conjunto de trabalhos que privilegiam o potencial
pedagógico desses eventos, a análise iconográfica de suas reproduções, a sua inserção num movimento maior de expansão capitalista, entre outros. No entanto,existe
uma lacuna que está referida á museografia dos instrumentos científicos construidos no Brasil durante o sécuio XIX e expostos nesses eventos. Sendo assim, esta
comunicação pretende apresentar algumas considerações sobre a museografia dos instrumentos cientificos construidos no Brasil e apresentados nas Grandes Exposições
da segunda metade do século XIX.
Sandra Elena Murriello I Maria Margaret Lopes - UNICAMP
As exibições de paleontologia no Museo de La Plata
O Museo de La Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina) é uma instituição criada nos fins do século XIX em um momento de consolidação da nação com o duplo
objetivo de servir às pesquisas em história natural e de instruir o grande público. As coleções e exibições paleontológicas foram, desde o início, as que deram rnaior
notoriedade e renome nacional e intemacional á instituição. Analisa-se neste trabalho a evolução dessas exibições e sua vinculação com o público desde seus origens até
a atualidade considerando uma perspectiva que analisa as transformações museográficas ocorridas em seus contextos para o qual se utiliza o conceito de "sistemas
Museais' desenvolvido por Susan PearceDiferentes fontes documentais foram pesquisadas: fotografias, material bibliográfico e entrevistas com pessoal do Museu
vinculado á exibição. Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo sobre as exibições de Paleontologia do Museo de La Plata e seu público que está sendo
desenvolvido como tese de doutoramento.
Clarete Paranhos da Silva I Silvia F. M. Figueirôa - Unicamp
João da Silva Feijó (1760-1824): diligências filosóficas no Ceará
Em nossa exposição apresentaremos resultados de estudos que estamos realizando no campo da História das Ciências no Brasil. João da Silva Feijó (1760-1824) foi um
naturalista luso-brasileiro comissionado pela Coroa Portuguesa, na transição do século XVIII para o XIX, com o objetivo de fazer investigações em História Natural. Como
naturalista, foi enviado para as Ilhas de Cabo Verde (1783-1797) e para a Capitania do Ceará, no Brasil, em 1799. As diligências filosóficas de Feijó, tanto no Reino, como
em~abo Verde e no ~rasil, inserem-se em um contexto onde medidas de recuperação levadas a cabo pelo Estado português eram fortemente informadas pela ciência.
Feljo chega ao Ceara em Outubro de 179~ com o objetiVO de estudar todas as potencialidades naturais da região. Ali cumpre seu ofício durante 15 anos, rnapeando,
descrevendo e explorando objetos de Hlstorla Natural. Como resultado de seu trabalho no Ceará, deixou inúmeros escritos. Os trabalhos de Feiió na Capitallia do Ceará
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ainda não receberam o tratamento devido, lacuna que pretendemos preencher. Acreditamos que nossos estudos sobre as trajetórias de naturalistas que - como Feijóexerceram seu oficio na América portuguesa, na transição do século XVIII para o XIX, podem contribuir para uma compreensão mais abrangente da cultura científica lusobrasileira no periodo ilustrado.
Rachei Pinheiro· UNICAMP
A Comissão Cientifica de Exploração (1856) e as propostas das instruções de viagem da seção geológica de Guilherme Schüch De Capanema.
Oepisódio da Comissão Cientifica na historiografia das ciências comumente aparece relacionado à idéia de um projeto científico fracassado, onde as anedotas envolvendo
os integrantes da Comissão ocupam lugar de destaque. Sendo assim, acredito que a historiografia não apurou suficientemente a atuação da Comissão Cientifica no norte
brasileiro, levando em conta seus resultados concretos e beneficios para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Proponho na presente comunicação a análise das Instruções
de Viagem da Seção Geológica e Mineralógica da Comissão, elaborada pelo naturalista e Diretor da Seção Guilherme Schüch de Capanema, de modo a tentar ampliar
a compreensão sobre o papel exercido pela Cienlifica na ciências naturais do Brasil no século XIX.
Graciela de Souza Oliver • UNICAMP
O processo de reconhecimento federal do ensino superior de agronomia na Bahia: um novo papel social para o agrônomo baiano?
Por ocasião do decreto federal no. 23.979 (08-03-1934), que regulamentou o ensino agronômico no Pais, a Escola Agronômica da Bahia (EAB) passou por diversas
tentativas de equiparação ao regulamento modelo da Escola Nacional de Agronomia do Rio de Janeiro no decorrer da década de 1930, Neste trabalho, acompanho essas
discussões e modificações em diversas fontes. com o objetivo de compreender como se deu aconsolidação do ensino teórico-prático, ideal proposto desde os anos iniciais
da Escola. Em relatórios de alunos e de professores, podemos reconhecer o agrônomo como um cientista patriota, com olhos treinados para observar na paisagem agricola
um mundo de conhecimentos cientificos, através dos quais poderá indicar as melhores práticas agricolas. Para essa formação, conlribuiram aconstante espeCialização das
disciplinas e aampliação do quadro docente da EAB, bem como a crescente profissionalização. Além das próprias fazendas e do corpo docente da escola, os diplomados
pela EAB inseriam-se nos órgãos de pesquisa agronômica estaduais e federais. Foi através desse processo de especialização e profissionalização que as ciências ditas
"puras" tornaram-se "aplicadas" ao contexto agricola regional e conforme os interesses politicos. As sucessivas discussões sobre a equiparação ao modelo federal revelam
os grupos envolvidos e a função social da escola na sociedade.
Maria Rachei Fróes da Fonseca· FIOCRUZ
A História (ou histórias) das ciências biomédicas no Brasil no século XIX"
As pesquisas mais recentes no campo da história das ciências biomédicas, vêm afirmando a necessidade do abandono de algumas concepções, até então, presentes em
abordagens tradicionais, especialmente a visão triunfante da ciência, expressa na ênfase aos "grandes" eventos e personagens, e a idéia da evolução linear na trajetória
das instituições e na produção do conhecimento biomédico. Esta revisão pautou-se pela eliminação destas concepções e pela adoção de uma abordagem que
compreendesse aciéncia numa perspectiva outra, ou seja, da história social das ciências. Desta forma eram produzidas as histórias de grandes feitos, como as descobertas
cientificas exitosas, as histórias dos grandes personagens, como os médicos e pesquisadores que alcançaram uma certa projeção. e as histórias das instituições
consagradas. Acreditamos ser importante compreender a história das ciências biomédicas no Brasil fora dos rigores de urna linha progressiva e necessariamente
encadeada por avanços e descobertas. Destaco, neste cenário, a história das instituições científicas do campo biomédico, que igualmente vem merecendo distintas
abordagens nas últimas décadas, por meio da adoção de novas perspectivas, as quais atribuiram outro significado para os espaços institucionais.
Maria Amélia M. Dantes· USP
Medicina e saúde pública na Primeira República: o encontro de historiadores e historiadores da ciência.
A incorporação dos temas da medicina e da saúde pública na produção historiográfica brasileira é re~ente mas tem se ampliado nos últimos anos, estando hoje presente
em estudos sobre diferentes periodos da história brasileira e variadas regiões do território nacional. Eobjetivo desta comunicação analisar os estudos snhre estes temas
que vêem sendo realizados por historiadores brasileiros- ai incluidos os historiadores da ciência- para o período da primeira república Este foi justamente operiodo
focalizado pelos primeiros estudos desta vertente, oque se justifica pela forte presença dos debates sobre higiene e saneamento durante os primeiros governos republicanos,
Partindo de um questionamento do caráter laudatório dos estudos mais antigos em história da medicina no Brasil, a produção dos últimos anos vem trabalhando com uma
grande variedade de enfoques e uma ampla gama de ternas. Entre os temas estudados podemos destacar as politlcas pllblicas federaiS e estaduais de combate adoenças
endêmicas e epidêmicas, adisputa entre diferentes concepções médicas e práticas de cura, aconstituição do campo médico brasileiro, ou as especificidades das práticas
médicas em diferentes partes do território brasileiro. Além de analisar as convergências e divergências nos estudos que vêm sendo realizados, é nosso objetivo chamar
a atenção para a contribuição que esta vertente, ainda pouco conhecida, traz para a historiografia brasileira
Marcia de Oliveira Cardoso· UFRJ
O Patinho Feio como construção sociotécnica
Ominicomputador Patinho Feio foi projetado e montado no início da década de 70 na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Composto por 45 placas de circuito
impresso dispostas em um gabinete do tamanho aproximado de um frigobar, o Patinho Feio tinha 4 Kbytes de memória, Este trabalho apresenta aconstrução do Patinho
Feio como resultado da dinâmica das relações entre os elementos humanos e não-humanos envolvidos no processo desta construção. Tal dinâmica - uma seqüência de
microciclos de concepção/adoção, por sua vez, é resultado dos momentos de convergência entre os atores envolvidos nas negociações do processo de construção. Este
trabalho efetua um 'retorno no tempo" eescolhe o momento da criação de novos cursos de pós-graduação como porta de entrada da narrativa. Neste momento, é possivel
descrever o recrutamento dos atores que poderão tomar parte da dinâmica do processo de construção do computador. Após a apresentação de uma lista inicial de atores
edos vinculas que intertigam estes atores dando ao Patinho Feio sua forma enquanto construção, serão descritos pequenos ciclos de concepção/adoção das partes (coisas
e pessoas) que compõem o computador. Nestes ciclos será possivel visualizar escolhas, abandono de idéias e novos recrutamentos resultantes das negociações
necessárias para que o Patinho Feio adquirisse a relativa estabilidade de um artefato. Após a sua construção, o Patinho Feio fez parte do parque computacional da EPUSP
como um computador experimental para os alunos de graduação. Hoje, o Patinho Feio encontra-se em um pequeno museu organizado no prédio da administração da
EPUSP.
José Jerônimo de Alencar Alves - UFPA
Historiografia sobre as ciências no Pará
O objetivo éfazer uma revisão da historiografia sobre as ciências no Pará. Desde a década de 80 a historiografia sobre ciências no Brasil tem observado rápida expansão.
Os escritos realizados sobre esse tema deixaram de ser realizados sobretudo pelo depoimento dos cientistas sobre sua trajetória profissional para se tornar tarefa de
historiadores especializados. Essa historiografia, entretanto tinha como objeto de estudo, salvo exceções, as ciências realizadas nas instituições do Rio de Janeiro e São
Paulo. Entretanto, ela tem recentemente se expandido para abranger as ciências realizadas noutros estados, tal como o estado do Pará. As pesquisas realizadas sobre
este estado, têm rev~lado que suas instituições deram guarida a atividades científicas variadas, muitas delas até então ignoradas. Entre instituições que foram alvo dessas
pesqUisas algumas Já apresentavam grande dinamismo no século XIX, como o Jardim Botânico, e o Museu Emílio Goeldi; outras surgiram no século XX, como a Escola
,ie Quimica marcada pela presença dos pesquisadores franceses, o Instituto Agronômico, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de
Engenharia. Interessa mostrar não apenas o objeto pesquisa da historiografia sobre essas instituições, mas também as fontes de suas influências e a metodologia que tem
utilizado.
Heloisa Meireles Gesteira • UFRJ
Conhecimento da natureza e colonização da América: séculos XVI e XVII.
Este trabalho b~scarà observ~r as ligações entre a produção de conhecimento sobre a natureza do Novo Mundo e o processo de colonização e ocupação da América dentro
do ~r~jeto jes~l"co. Os Jesultas, apesardos limites Impostos pelo catolicismo reformada, não deixaram de observar, produzir e incorporar as novidades científicas. Os
C~leglo,s jesultlcos tornaram-se centros Importantes de produção de saber, e o conhecimento sobre o mundo natural atraiu padres dentro e fora da Europa. A "botânica
medica aparece como um campo privilegiado para nossa Indagação, e para tratar de concepções médicas compartilhadas pelos missionários utilizamos um manuscrito
recem localizado durante a pesquisa:"Curiosidad un libro de medicina escrito por los jesuitas en las missiones dei Paraguay, 1580".
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Luiz Carlos Soares - UFF
A ilustração inglesa: uma nova perspectiva historiográfica.
Muitos historiadores, especializados na história cultural eintelectual do século XVIII, têm analisado aIlustração como um movimento cultural, intelectual, filosófico ecientifico
de dimensão continental européia, cujo epicentro indiscutivel era a França. Omais interessante, nesta linha de interpretação histórica, é que a Inglaterra foi esquecida como
um pais europeu que teria vivido a experiência cultural e intelectual da Ilustração. como se este movimento não tivesse nela se manifestado. Outros autores. inclusive
ingleses como Paul Langford, até admitem aexistência de uma Ilustração inglesa, mas esta teria se restringido a um campo bastante especifico, que seria a disseminação
do ideal da Ciência Aplicada (ou Tecnologia), consubstanciado no desenvolvimento e utilização das máquinas industriais. Numa perspectiva diferente, gostariamos de
sustentar, neste trabalho, a idéia de que este movimento não apenas se manifestou, na Inglaterra, como também foi amplo e abarcou diversos campos da vida cultural e
intelectual, além de incluir perspectivas e anseios diversos de reforma social (econômica, política, religiosa e educacional), que chegaram a se constituir, inclusive, pela
vertente de um pensamento liberal mais radical.
Paulo Cesar dos Reis - UFF
Academia de Ciências do Rio de Janeiro: uma história possível.
Resumo Academia de Ciências do Rio de Janeiro foi organizada no ano de 1771, em fins do consulado pombalino pelo Dr. José Henriques Ferreira, médico do Vice-Rei
D. Luiz de Almeida Portugal (1769-1779) e teve seu fim em 1779, inícios da viradeira mariana. Podemos destacar três esferas ou dimensões de atuação da academia de
ciênCias: 1) Apedagógica. A circulação das idéias como fator educador, no sentido do desenvolvimento de novos mecanismos sócio-culturais para oengrandecimento do
Reino. 2) Aeconômica. Uma das principais atribuições da academia era oestudo para odesenvolvimento de novos produtos que pudessem compor apauta de exportação
da América portuguesa. 3) A política. Esta dimensão aloca-se dentro das idéias pombalinas de desenvolvimento dos diversos espaços geopoliticos do Reino como meio de
superação do atraso cultural e econõmico de Portugal frente as nações mais desenvolvidas da Europa. Apesar de sua efemeridade temporal aAcademia de Ciências do Rio
de Janeiro destacou-se como o primeiro centro de pesquisa ereflexão das ciências naturais na América portuguesa, tendo um papel fundador da lógica de desenvolvimento
intelectual na Colônia enquanto uma primeira experiência acadêmica realizada nestas terras no difícil caminhar da inteligência luso-brasileira do setecentos.
José Carlos de Oliveira I Antonio Lopes de Souza - UFRJ
Annaes das sciencias das artes e das letras
Pode-se creditar ao periodo em que D. João VI esteve no Brasil aidéia de que houve, nessa então colônia portuguesa, airrupção da cultura cientifica.lsto porque foi durante
o periodo Joanino que foram criadas várias Iflstituições que continham entre seus objetiVOs o ensino das ciências naturais tais como: a Academia Real Militar, aAcademia
de Guardas Marinhas, os dois cursos de mediCina -um em Salvador e outro no Riode Janeiro-, além de Museus. Bibliotecas e Jardins Botânicos. Essas instituições,
ou seja, seus frequentadores. funcionários, professores, alunos, idealizadores e admiradores perfaziam uma pequena comunidade que poderiam envidar esforços na
divulgação, difusão, ensino e consumo das atividades cientificas. Nesse sentido, apareceram periódicos que procuravam atender essa demanda, ou mesmo, atuar nesse
meio intelectual para atingir objetivos postos pelas suas linhas editoriais. Um deles foi o 'O Patriota' que explicitamente tinha como finalidade, entre outras, tratar das
questões da ciência. Dois outros publicados na Inglaterra, em Português, mas tendo um público de leitores no Brasil, encaixam-se também no escopo de difusão das idéias
cientificas. Um outro ainda, o mais pujante de todos, é o 'Annaes das Sciencias, das Artes e das Letras que publicou em seus tomos inúmeros artigos de envergadura
cientifica, não apenas atualizados com o que de mais novo ocorria em solo europeu, mas sobretudo de nivel cientifico elevado para os padrões da época. Este trabalho
faz um balanço de toda aprodução de textos desse periódiCO e discute o papel que ele teve na constituição da cultura científica brasileira em formação na época.
Regina Célia Unhares Hostins - UFSC
Na "sociedade do conhecimento" como se conhece a sociedade?
O trabalho tem como propósito tematizar a relação sujeito - sociedade - conhecimento a partir da análise dos preceitos que regem a tão propagada 'sociedade do
conhecimento" que, graças ao processo de globalização e ao avanço das tecnologias, tem assumido adimensão de um fenômeno abrangente que se expressa em todas
atividades da vida social. Procura discutir amanifestação desse fenômeno na universidade, enfatizando entre seus principais sintomas a: configuração de um modelo de
administração eficiente, veiculação do ensino e da pesquisa à sua transformação em relações de oferta e de demanda, quantificação da produtividade e visibilidade,
articulação com as leis de mercado e com a corrida tecnológica. Em uma inversão de prioridades, no lugar da 'sociedade do conhecimento', o estudo busca interrogar:
como se conhece a sociedade? Para empreender essa tarefa procura discutir como alguns autores - Marx, Thompson, Bhaskar e Luckács -, à luz do materialismo
histórico, analisam essa relação e que princípios teórico-metodológicos propõem para compreender a questão proposta. Pretende contribuir para compreensão da
naturalização da "sociedade do conhecimento' e as relações que engendram essa prática social cujas regras podem ser deduzidas pelo exame de acontecimentos
históricos que se revelam a partir da década de 80 e se acentuam nos anos 90.
Carlos Alvarez Maia· UERJ
A sociedade de controle e as estruturas desejantes
Este trabalho sintetiza a análise do percurso historiográfico que se iniciou com os estudos estruturalistas franceses - desde apresença dos 'pais fundadores': Lévi-Strauss,
Barthes e Lacan até sua inflexão, pós-1968 - enquadrados como sintomas histórico-semiológicos do próprio evolver da sociedade capitalísta após a Segunda Guerra
Mundial. Esta renovada compreensão do sujeito histórico, que ressurge após odecreto da 'morte do Homem", emerge quando as correntes, genérica e imprecisamente,
denominadas pós-estruturalistas promoveram um novo corte teórico-metodológico redirecionando acritica estrutural originária. Flui daí uma nova concepção do ser histórico
e de seus laços sociais, a qual incorpora as contribuições da psicanálise e da análise semiológica dos discursos sociais. Em oposição aos clássicos modelos coercitivos
do homo sociologicus e do homo economicus, pensa-se mais em laços e ações sociais de homens-mulheres desejantes e pulsionais como habitantes da esfera política,
naquilo que Deleuze-Foucault denominaram de sociedade disciplinar e sociedade de controle.
Ricardo Gaspar Müller I Maria Célia Marcondes de Moraes - UFSC
"A miséria da teoria" - o debate de History Workshop.
Otrabalho discute os principais momentos de um painel organizado para debater The Poverty ofTheory, de E.P. Thompson, em Oxford (1979), do qual participaram Stuart
Hall, Richard Johnson e o próprio Thompson. A exposição divide-se em três partes: em primeiro lugar, situa os antecedentes que levaram à discussão do livro, um ataque
ao teoricismo althusseriano e, desde seu lançamento, uma forte influência no debate intelectual de esquerda na Inglaterra. Em segundo, acompanha os argumentos dos dois
debatedores pontuando suas criticas a aspectos dentro e acerca do marxismo thompsoniano, como aproblemática do empiricismoe as dificuldades de conciliação de teoria
e prática, o diálogo entre modelo e evidência, o status da história enquanto tal e o problema da 'experiência" e, particularmente, uma análise supostamente culturalista da
categoria marxista da consciência de classe (Johnson). Finalmente. expõe aresposta de Thompson em seus dois aspectos principais: a reafirmação da critica ao
althusserianismo e um posicionamento claro contra a acusação de 'culturalismo". Nesse contexto, o trabalho defende ahipótese de que a'questão althusseriana' foi pano
de fundo para a refutação definitiva de Thompson ao suposto caráter 'culturalista" de sua obra e para a reafirmação da categoria da 'experiência" em termos marxistas.
Simpósio Temático 07 - História local (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Luís Reznik
Vilma de Lurdes Barbosa/UFPB e José Evangelista Fagundes/Universidade Potiguar - RN
História Local: História Concebida I História Construída
Tem-se apresentado um desafio permanente aconstrução de uma abordagem da História que propicie á articulação das expenências cotidianas nas dimensões da Historia
local, regional, nacional e universal. A Historia local tem se voltado para uma metodologia de pesquisa que considera novos objetos e sujeitos envolvendo variados
espaços e terntonos. na perspectiva da compreensão das relações sociais que são geradas e que ao mesmo tempo geram-se nestes espaços. Para tanto, abordar a
(re )cons~rução das ":,~mórias e suas significações, no processo variado de temporal idade e espacial idade das cidades/comunidades, possibilita o registro das relações que
se constituem no cotidiano urbano e rural, superando aidéia da cidade como um território determinado ecomo uma concepção poIitica acima e distante dos que a constroem.
Alguns elementos Importantes merecem uma reflexão permanente no trabalho com a Historia local. Destacam-se entre eles o desenvolvimento de uma visão de homem
com.oagen~e da H!storia, n~~e .sentido, aestrutura social deve ser encarada como atotalidade dos agentes humanos e não uma parcela destes. Éessencial para esta visão
hlstonca, nao partir do mUlliclplO como um dado territorialmente pronto, mas enfocá~o como uma construção possivel.
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Raimundo Nonato Gomes dos Santos - UFRR
A construção do lugar: entre práticas e representações
A vida muda levando com ela as nossas concepções mais sagradas. As palavras se desdobram e deixam de obedecer ás mesmas ordens. Elas ganham novos
significados e, com isto, lugares são destruídos e construídos de acordo com as normas e os valores que os grupos sociais vão atribuindo aos seus empreendimentos de
cada periodo ou momento. Écom esta concepção, que este ensaio procurara analisar algumas das configurações que se esboçaram no espaço físico que hoje encerra o
atual Estado de Roraima. Pensando o conforme Michel de Certeau, enquanto espaço experimentado. Trata-se de um esforço no sentido de entender algumas práticas e
representações que entram na configuração social produzida, aprincípio pelos povos indígenas; bem como pelos europeus e, posteriormente pela sociedade brasíleira e,
finalmente; os índigenas no tempo presente, quando este território passa por disputas entre o processo de avanço da sociedade nacional e as novas organizações índígenas
que lutam pela demarcação de seus territórios. O Estado de Roraíma tem, hoje, parte de seu território reivindícado pelos povos indígenas e, por outro lado, uma recente
ocupação pela sociedade nacional, visto que esta só começou a se estabelecer de forma sistemática, apartir de 1943. Dessa forma, acreditamos que as identidades sociais
tanto desta o quanto daqueles, não foram suficientemente fortes para construir um lugar sólido, ou seja, mais estável.
Maria do Socorro Ferraz Barbosa - UFPE
Terra e Poder no Médio São Francisco
A historiografia que trata da conquista e ocupação dessa região sugere que a abundância de terras públicas incentivou as posses e que estas precederam á concessão.A
distribuição de terras em todo pais foi realízada de forma arbitrária, pela ausência de uma política de terras;por esta mesma razão os títulos de propriedade acabaram por não
serem legalizados (j que acarretou profundas rivalidades entre famílias, que viviam da economia agrícola e da pecuária, por um lado e por outro excluiu grande parte da
população brasileira, no século XIX, do mercado de trabalho. Esta pesquisa analisa a importância da terra, nesta região,que apesar do seu pouco valor econômico em
relação ao gado ou ao escravo foi uma importante base territorial, na qual se amparou o poder político.
Luis Reznik - UERJ e PUC-Rio
O intelectual e a cidade
Essa comunicação pretende apresentar a atuação de Luiz Palmier (1893-1955) na cidade de São Gonçalo. Situada nas margens da Baía de Guanabara, contígua áNiterói
e ao Rio de Janeiro, São Gonçalo se urbaniza a partir dos anos 1920. Luiz Paimíerterá um papel decisivo na implementação de políticas públicas locais, especialmente
nas àreas de saúde e educação, nos anos 1930 aos 1950. Vereador em 1930, constituinte estadual em 1935, autor de uma História do Município em 1940, Palmier imaginou
a configuração de uma nova cidade. De um locus privilegiado -a direção do Hospital-, agiu naquele sentido, articulando a política, a imprensa, as associações religiosas,
recreativas e assistenciais locais aos seus congêneres em nivel estadual e nacional. Nesses termos, por intermédio da trajetória do homem público Luiz Palmier, priorizando
o recorte do local, este trabalho torna-se uma reflexão sobre os intelectuais na Era Vargas.
Alix Pinheiro Seixas de Oliveira. Co-autores: Andrea Costa, Leonardo Nobre, Marilda Flores e Rui Fernandes - UERJ
Memória local:histórias de vida no Municipio de São Gonçalo
A Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mantém o Laboratório de Pesquisa Histórica e ligado a ele, uma linha de pesquisa
voltada para a História do Município de São Gonçalo.A partir desse trabalho que se desenvolve já há alguns anos, observei profundas lacunas em termos de fontes
documentais, principalmente a partir dos anos 50. Com o intuito de resgatar e preservar a História do Município, elaborei e passei aexecutar, com a participação de alunos
bolsistas do curso de História, um projeto de levantamento de depoimentos de idosos, que se encontra no momento praticamente concluído. Mapeamos o Município de São
Gonçalo e selecionamos dez idosos, com os mais diversos niveis de educação formal, situação sócio-econômica e postura política, para serem alvos de nossas
entrevistas.Os idosos foram classificados em "hístóricos' e"imigrantes' e através de seus depoimentos pudemos, além de reconstituir parte da memória da cidade,montar
um acervo com fotografias e documentos variados, cedidos pelos entrevistados.O produto final de nosso trabalho aparecerá brevemente em publicação da Editora da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Cristina Helou Gomide • Universidade Estadual de Goiás
Coleção Histórias de Goiás - Uma discussão sobre a transferência da capital: da cidade de Goiás para Goiãnia
Esse trabalho é um estudo temático sobre a transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia, na década de 1930. Com base em pesquisas realizadas á época
do curso de graduação e durante omestrado, discutimos a criação de uma coleção de pequenos livros para encaminhar o conhecimento produzido na academia aos alunos
dos ensinos fundamental e médio. Corno resultado, foram escritos sete livros por oito autores. Olivro, "História da transferência da capital', traz fotografias epartes de jomais
de época, efoi escrito a partir de leituras na área de história e região, bem como elementos de memória. Enfim, trabalhar a transferência da capital num momento em que
a cidade de Goiás se tomou Patrimônio Histórico da Humanidade - em 2001 -, é no mínimo, intrigante.
Silvio de Almeida Carvalho Filho - UERJ/UFRJ
"Vivendo de teimoso": driblando a vulnerabilidade social na favela da Rocinha (1940-1980)
Refletimos sobre alguns mecanismos e resultados do processo de integração, vulnerabilidade e desvinculação sociais que os habitantes da favela da Rocinha, na cidade
do Rio de Janeiro, sofreram, durante o per iodo que vai desde meados da década de 1940 até a década de 1980. Examinamos, outrossim, algumas estratégias
governamentais e as táticas utilizadas pelos favelados para lidar com as ameaças de desvinculação social. Odecênio de 1940 foi escolhido como marco inicial de nossa
abordagem, pois, nesta época, o processo de industrialização por substituição de importações estimulou significativamente o fluxo migratório para as favelas cariocas,
assim como a expansão de construções para as camadas médias e alta na zona sul da cidade do Rio de Janeiro impulsionou o crescimento das favelas nesta região
cariocas, notadamente a da Rocinha. Os anos 80 do século passado forma eleitos como marcos finais pelo abandono, por parte do Estado, da opção em solucionar a
questão das favelas através de remoções.
.
Dorval do Nascimento - Universidade do Extremo Sul Catarinense
Região e poder: a formação da região carbonífera de Santa Catarina (1880 -1930)
Busca-se compreender oprocesso de formação da região carbonifera de Santa Catarina, identificando-a para além de região administrativa ou região econômica. Partese do pressuposto de que a região não é formada de maneira natural e nem de forma aleatória, em vista dos fatores econômicos e sociais que cegamente vão sendo
articulados ejogados em um único processo, ao final do qual resulta aquela região considerada. Entende-se como sendo fundamental, na formação regional, a atuação dos
poderes de Estado e das empresas, que performatizam oespaço de aoordo com seus interesses, formando determinadas regiões, utilizando-se do conhecimento científico
e popul~r. A região ca~ífera de Santa Catarina teve seu processo de formação vinculado ao processo de pesquisa do carvão mineral e estabelecimento de empresas
carboniferas para explora-lo, no sul do Estado, em finais do século 19 e princípios do século XX. A partir de relatórios técnicos elaborados por renomados cientistas do
govemo federal, que produziram um saber oficial sobre aquele espaço, e da atuação das empresas carbon iferas, que transformaram radicalmente apaisagem regional foi
sendo produzida acitada região.
'
Marfalda Arraes Galvão e Alberto Cardoso Moreno Maia· UECE
Fortaleza, minha cidade, minha história
V!ver a experiência de Mini-curso "Fortaleza, minha cidade, minha História, com alunos, trabalhadores do SESI- Telecurso 2000, durante 20 horas/aulas foi revelador
dlant~ das oportu.nidades possiveis de se trabalhcr História, que ultrapassaram avisão linear e cronológica. Despertar-lhes para aconsciência Histórica analítica era nosso
obJellvo e para allngl-Ios usamos t~xtos com debates, musicas, documentários, dinâmicas de integração, trabalhos de equipes e uma aula de campo pelo centro histórico
de Fortaleza. Os alunos, todos, re~ldentes em F_ortaleza.era~ descon~ecedores da Historia do Ceará e sua Capital e retratavam a ausência da matéria na grade curricular
d? T~lecurso 2000, de onde .receblam Informaçoes da Hlstona do BraSil, apenas. Esse fato nos determinou o tema, pois fundamental lhes era uma reflexão critica sobre a
Hlstona da Cidade em q~e vlvla~. Também a nósinstrutores um.a revisita a tais essências era necessária, pois nos competia demostrar-Ihes o entendimento da relação
eXistente entre educaçao e SOCiedade. Esclarecidos que os lIlumeros modos de se falar de História tornaram inúteis as verdades prontas e as metodologias rigidas,
convencera~-se de qu.e da Hlston~.somos partes e ajudamos ~ construi-Ia. Dessa forma, foi de grande importância, tanto para os alunos, como para os instrutores,
revlverem a hlstona da Terra da Luz. recordando temas e questoes que ~ugenram Çl exercício da reflexão crítica, para melhor entendimento dos seus papéis sociais na
Fortaleza de hOJe. Omini-curso enfeiXOU bem os conhecimentos dessas raizes, ofereceu acesso a novas informações, e em poucas aulas, proporcionou-lhes a consciência
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de que História não se aprende só lendo, mas vivenciando, exercitando, participando, levando-os a refletir sobre a sua importância como agentes históricos e sobre a
importância da cultura na emancipação de um povo e na formação da sua cidadania, Os resultados, apurados em avaliação, atestaram o acerto do método, Agora estamos
alertados; os traços do passado permanecem em nosso cotidiano econhecê-los afundo significa criar condições para entendermos melhor o nosso presente, Dessa forma,
nossa sociedade desconhecerá menos a sua história, suas origens e resistirá mais a manipulações deletérias, Essa troca de experiências nos determinou o objetivo de
expor e debater técnicas que ensejem o aprendizado da História com a utilização e o aperfeiçoamento de mini-cursos,
Maricélia Cardoso Matos Neves· UESC
Separatismo na Bahia: a idéia da criação do Estado de Santa Cruz
Esta pesquisa pretende dar visibilidade a um episódio da história da região Sul da Bahia, a partir da análise do projeto de lei n,' 194, "O Estado de Santa Cruz', de 1978,
de autoria do então Deputado Federal Henrique Cardoso Weyl e Silva, o qual pretendia a separação de alguns municipios do sul e sudoeste baiano e a anexação de outros
municípios do norte de Minas Gerais, com afinalidade de se criar um novo estado, que se chamaria Santa Cruz, Ointeresse pelo tema aconteceu quando participava do
projeto do Centro de Documentação e Memória Regional-CEDOC, da Universidade Estadual de Santa Cruz -UESC, "Testemunhos para a História", oqual tinha como
objetivo principal colher depoimentos de pessoas idosas da comunidade de Ilhéus e Itabuna, construindo um acervo sonoro para o CEDOC, Numa dessas entrevistas,
presenciei o depoimento do Sr. Henrique Cardoso Weyl e Silva, um senhor de 82 anos, advogado, ex-vereador e ex-prefeito, da cidade de Ilhéus, ex-deputado estadual
e federal, um homem com grande experiência política e um sonho: criar o Estado de Santa Cruz, A partir daí, me interessei, em saber quais as verdadeiras origens da idéia
do Projeto, se o interesse vinha de uma única e exclusiva pessoa ou se a população em geral ansiava por esta separação, Nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil estava
sofrendo algumas reestruturações políticas e sociais, lutando pela abertura política, pela redemocratização e pelo voto direto e universal. Além disso, havia uma comissão
no Congresso Nacional, que estudava a possibilidade de uma redivisão territorial do Brasil, com a justificativa de que" era preciso dividir para melhor administrar". A
concepção de redivisão territorial influenciou na idéia da criação do Estado de Santa Cruz, visto que o autor do Projeto de Lei Complementar que determinava a criação
do novo Estado, o deputado Henrique Cardoso Weyl e Silva, era Relator-Geral da Comissão de Redivisão Territorial do Brasil. A proposta metodológica implica estabelecer
um diálogo entre fontes escritas e depoimento oral, utilizando os procedimentos da história oral, aqual permitirá uma análise geral e uma compreensão do Projeto de criação
do Estado de Santa Cruz, do Sr, Henrique Cardoso, Outra fonte utilizada foi a imprensa, onde procedeu-se aanálise dos jornais da região, como o"Diárioda Tarde", "Estado
de Santa Cruz", "A tarde", arquivados no CEDOC/UESC, Utilizarei como fonte o próprio projeto de Lei Complementar n,o 194, que deterrnina a criação do Estado de
Santa Cruz, do qual tenho uma cópia em mãos. Para ampliação da pesquisa, foi consultado o Diário do Congresso Nacional, publicado no periodo da apresentação do
projeto junto à Cãmara dos Deputados, afim de analisar a repercussão do projeto em nivel nacional. Outra proposta é analisar documentação de sindicatos, associações
e de bibliotecas pessoais, Opresente trabalho se concentra, também, na análise bibliográfica referente a Região Cacaueira,
Rui Aniceto Nascimento Fernandes - UERJ.
A Comissão Fluminense de Folclore e a constituição de identidades fluminenses.
Adiscussão sobre os projetos de constituição da identidade nacional vem sendo alvo de proficuas análises historiográficas. Diversos pensadores, de diferentes áreas do
conhecimento, colocaram-na em sua pauta de reflexões, Em meados do século XX os folcloristas representaram um importante segmento intelectual participante do debate
com uma perspectiva singular. Este grupo buscava analisar a relação entre as especificidades locais/regionais no processo de constituição da identidade maior, a brasileira.
Nosso objetivo é analisar um conjunto de proposições, neste sentido, presente nas obras de uma série de intelectuais que compuseram a Comissão Fluminense de Folclore
entre os anos de 1950 e 1962. Neste momento, a Comissão era um espaço de confluência desses pensadores que buscavam, a partir de suas origens acadêmicas
diversas, forjar uma especificidade para o então Estado do Rio de Janeiro e de suas regiões constituidoras,
Edil Pedroso da Silva· UFMT
O cotidiano dos viajantes nos caminhos fluviais de Mato Grosso-1870-1930
Este estudo tem como proposta reconstruir o cotidiano dos passageiros etripulantes das embarcações que durante o periodo de 1870-1930 realizavam vi8~,;ns no percurso
marítimo fluvial entre o Rio de Janeiro e as cidades de Cuiabá e Cáceres, em Mato Grosso. Para tanto, foram utilizados como suporte documental: relatórios de Presidentes
de Províncias, jornais editados em Corumbá, Cáceres, Cuiabá e Campo Grande, guias de importaçao e exportaçao, manifestos de bordo, leis,decretos e regulamentos
sobre a navegação, e descrição de cronistas e viajantes, brasileiros e estrangeiros. Também se fez uso da história oral e de fontes iconográficas, Com esta base
documental, foi possível conhecer e adentrar nos barcos e de dentro deles conhecer o dia-a-dia destes viajantes.
Angelo Alves Carrara - UFOP
Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo: estruturas agrárias numa perspectiva comparada, séculos XVI-XVIII
Opresente estudo -desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa intitulado "Estruturas sociais e econômicas da Capitania de Ilhéus, 1700-1850'- tem por objetivo
identificar os possíveis traços estruturais das atividades econômicas das capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espirito Santo, entre os séculos XVI e XVIII, Busca-se, antes,
estabelecer os ritmos particulares ou comuns a essas capitanias por meio de uma perspectiva comparada. aqui assumida como uma ferramenta extremamente útil não
apenas para o estabelecimento do recorte espacial e cronológico, mas também, e especialmente, para se alcançar definições mais claras de conceitos teóricos. Apesar
de não se poder deixar de reconhecer especificidades internas a cada uma delas, parte-se do pressuposto de que essas três capitanias participavam de características
demográficas e econômicas comuns. Defende--se a hipótese de que, naquelas áreas onde a conquista foi completa, isto é, onde se deu a total submissão ou aniquilamento
das populações indigenas, pôde ocorrer um crescimento econômico estável; o inverso ocorreu naquelas regiões onde aconquista foi incompleta, ou, em termos práticos,
substituída por confrontos permanentes mas esparsos, o que explica os três séculos em que Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo ficaram á margem dos grandes circuitos
sucroprodutores. Esta hipótese, porém, não parece completa sem outro elemento a ser considerado: anatureza dos processos de ocupação territorial e da estrutura fundiária
das três capitanias em questão.
Marcelo Henrique Dias· UESC
As feitorias de madeira e a ocupação territorial da antiga Capitania de Ilhéus
Trata-se de uma exposição sobre a dinâmica do extrativismo de madeira e seu papel na ocupação temporána ou definitiva de espaços no território da antiga Capitania de
Ilhéus, até o final do século XVIII, Interessa, sobretudo, identificar povoações que se originaram e/ou evoluíram sob os auspícios desta atividade econômica, assim como
apontar as zonas de maior efetividade do desmatamento pela atuação das feitorias de corte,
Lucelinda Schramm Corrêa· UFF
Memória sobre a Comarca de São Jorge de Ilhéus
Ageneralização do modelo imigracionista implantado no sul-sudeste brasileiro, "construiu um esquecimento" ou, a negação da memória e da história de outros projetos
implementados, não apenas fora das principais regiões receptoras de imigrantes.. mas até mesmo dentro delas, que tiveram, em sua origem, objetivos erealidades diferentes
das observadas nas regiões que são tomadas como base de generalização. Eo caso da colonização alemã no sul da Bahia a presença torturante de uma ausência. A
sua especificidade, aInstalação de colônias alemãs uma área de clima tropical onde predomina as grandes propriedades monocultoras voltadas para o mercado externo.
por si só justificou o aprofundamento do seu estudo, na tentativa de compreender a lógica de implementação deste modelo imigracionista no alvorecer do século XIX. No
caso especifico da Comarca de São Jorge de Ilhéus, quando o Principe Maximiliano de Wied-Neuwied percorreu o litoral baiano em 1816 já encontrou, estabeleCida no
rio Almada, também chamado de rio Colõnia ou Taipe, uma fazenda ocupada por colonos alemães, pertencente a Pedro Weyll, oriundo de Frankfurt, além dos núcleos de
Castel Novo e Luizia, todos anteriores ao de Nova Friburgo (1821 l, reforçando nossa hipótese de que a região Sul da Bahia, dividida entre as Capitanias de Ilhéus e Porto
Seguro, foi palco, no alvorecer do século XIX, da instalação das primeiras levas de imigrantes germânicos para o Brasil no intuito de formarem núcleos coloniais.
Francisco Antônio Zorzo - UEFS
A Com marca dos IIheos segundo o Desembargador das Matas: estudando os conhecímentos e as interações do perso[1agem Balthazar da Silva Lisboa
A comunicação relata estudos feitos sobre documentos manuscritos e impressos do final do periodocolonial escritos pelo juiz e desembargador Balthazarda Silva Lisboa,
referentes áCommarca dos IIheos. Do ponto de vista do conhecimento sobre o espaço agricola da região de Ilhéus, os estudos devem contribuir para aformação de um
quadro do pensamento geográfico e econômico da elite que detinha o poder regional. Opersonagem do desembargador Balthazar da Silva Lisboa foi exemplar em seus
atos e paradigmático na sua ilustração, pois não só escreveu largamente sobre a região como interferiu na rede política da Commarca. São célebres suas memórias sobre
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assuntos históricos e naturais, assim como são notáveis as ações que chefiou e as polêmicas em que se envolveu.
Djaneide Silva Argôlo - UESC
Permanências pré-capitalistas no sistema agrário da Capitania de São Jorge Dos Ilhéus (1800-1860)
Otrabalho discute os sistemas agrários nos municípios de Ilhéus eCamamu, localidades que integravam juntamente com outros espaços a Antiga Capitania de São Jorge
dos Ilhéus. Olimite de temporalidade se atém aos primeiros 60 anos do século XIX, devido a existência de fontes serias no Arquivo Público do Estado da Bahia, além de
registros eclesiásticos de terras, livros de notas, inventários e arquivos locais, referentes aos dois municípios. Ocampo de estudo delimitado para a análise pretendida se
deveu também aimportância dessas localidades enquanto agentes cumpridores da legislação determinada pela administração colonial para organização das áreas de
produção. ACapitania de São Jorge dos Ilhéus ficou com aresponsabilidade de explorar a lavoura de subsistência com afinalidade de abastecer as áreas que praticavam
a pecuária extensiva e a lavoura de exportação.
Ivaneide Almeida da Silva - UFBA
Bispado de Ilhéus: criação e contexto
O Bispado de Ilhéus foi criado em 1915, inaugurado em 8de agosto do mesmo ano, quando as familias ilheenses foram requisitadas, por intermédio dos chefes públicos,
ou homens de negócio adoarem recursos para a aquisição eformação do seu patrimônio. Para isto foram abertas subscrições em jornais regionais, onde foram registrados
os valores e os respectivos nomes dos doadores. Os principais homens públicos de Ilhéus agradeceram também nos jornais "a todos aquel/es que se interessam pelo
desenvolvimento eprogresso desta boa terra que o bispado de Ilhéus é uma realidade'. A Primeira República em Ilhéus é caracterizada principalmente pelo coronelismo,
que vai definir a politica e a sociedade daquela região, que recebe o nome de 'cacaueira'. Nesse mornento aclasse dominante ilheense preocupa-se em construir, com
os muitos rendimentos do "fruto de ouro', a "civilização do cacau'; o que vai implicar na criação de algumas instituições, entre elas o referido Bispado. Um ponto de
interesse é relacionar a criação da instituição criação de outras entidades. Os documentos prindpais para essa análise são os periódicos Jornal de IIhéos; ojornal OMonitor,
que éum jornal organizado pela própria diocese de Ilhéus; e documentos do bispado. Assim, estabelecer arelação entre acriação desta instituição em Ilhéus com as novas
práticas daquela sociedade, principalmente das famílias da classe dominante, é nosso objetivo.
Ana Lúcia Côgo - UESC
A estrutura fundiária de Ilhéus e do Espírito Santo na segunda metade do século XIX - balanço bíbliográfico e prospecção de fontes cartoriais.
Oprocesso de formação do sistema de propriedade e da estrutura fundiária de IIhéus-BA e do Espirito Santo na segunda metade do século XIX, numa primeira aproximação
comparativa, apresenta características semelhantes no tocante aos seguintes aspectos: no periodo de existência enquanto capitanias as duas regiões não prosperaram
economicamente, situação esta que se altera radicalmente com aintrodução e desenvolvimento de monoculturas de exportação apartir da segunda metade do século XIX
-cacau em Ilhéus e café no Espirito Santo-, registrando também neste período a aceleração do processo de ocupação territorial, configurado inicialmente com pequenas
e médias propriedades. Tendo em vista as especificidades históricas inerentes a introdução da cultura desses produtos de exportação (cacau e café) e também o perfil
diferenciado da formação de seus quadros demográficos, faremos uma análise comparativa dos processos de ocupação da terra, com base num balanço bibliográfico dos
estudos já produzidos sobre o tema, assim com apresentaremos uma breve prospecção das fontes cartoriais existentes e que permitem um maior aprofundamento da
questão.
Henrique Jorge Buckingham Lyra - UESC
Ocupação de mão de obra na Bahia na segunda metade do século XIX
.
Este artigo uma tentativa de polemizar sobre um assunto que até então não mereceu atenção devida dos historiadores e demógrafos: amão de obra na Bahia na segunda
metade do século XIX. Ex?tamente após a extinção do tráfico de escravos, em um momento que ainda não se utilizava o trabalho assalariado em larga escala,
principalmente na lavoura. Ecerto que aextinção do tráfico de escravos em 1850. deve ter causado um grande impacto nos terratenentes, preocupados com odestino da
sua atividade econômica. Encontramos alguns indícios que sugerem que não havia falta de braços (criação de colônias agrícolas formadas pôr nacionais, venda de
escravos para as Provincias do Sul, relatos de populações miseráveis vagantes, etc.) . Na Segunda metade do século XIX foram criadas sete colônias agrícolas formadas
pôr nacionais. Isso nos leva a creditar que a'crise" que realmente existia na época era muito mais de liberação do que de falta de mão-de-obra.
Carlos Alberto Xímendes - UEMA
Economia e sociedade maranhense (1612-1755): elementos para uma reinterpretação·
Para ahistoriografia tanto regional como nacional, ahistória do Maranhão no período colonial apresenta dois momentos bem distintos: um refere-se ao período que antecede
a instalação da Companhia de Comércio do Grão-Para e Maranhão (1612-1755), marcado pela pobreza, miséria e abandono; o outro corresponde ao período de riqueza
e prosperidade ocorrido após a instalação da Companhia de Comércio. Através da análise dos livros da Câmara do Senado de São Luis, feita sobre este período que
antecedeu ainstalação da Companhia, pudemos perceber adiversidade de relações econômicas e sociais que nos permitiram iniciarmos arevisão da literatura tradicional
referente a esse momento histórico, pois, a partir dessas fontes pudemos verificar uma dinâmica intema que até então não havia sido observada pela historiografia.·
Márcia Janaína Ananias da Silva· UFPB
A Paraíba após a expulsão holandesa: desestruturação econômica e social (1654-1700)
Este trabalho trata de um estudo sobre o periodo pós-holandês na Capitania da Paraíba, nos anos de 1654 a 1700. Procurou-se perceber como se deu aestruturação da
agroindústria do açúcar, principal base da economia da Capitania, no período em estudo. Verificou-se que a guerra contra os holandeses e sua conseqüente saída da
Capitania, repercutiu em todas as esferas da sociedade, atingindo desde o senhor de engenho até o último elemento da hierarquia social paraibana.
Eujácio Roberto Silveira - USP
As tensôes sociais no processo de mercantilização de São Paulo colonial: 1721 a 1735
Onosso principal objetivo neste trabalho se ooncentra em mostrar, no transcorrer das primeiras décadas, da administração joanina em São Paulo. os oonflitos de interesses
expressos nas relações mercantis da elite paulista junto aos reinós. Afeitos a um estilo de vida marcado pela mobilidade social, os paulistas, no curso desses
acontecimentos, tentarão impor os seus interesses frente às novas diretrizes de mando do corpo administrativo português nas determinações de Rodrigo César de
Menezes, representante da confiança de D. João Vem São Paulo. Por outro lado, podemos perceber uma constante resistência da população de São Paulo face a
costumeiros problemas no plano político, econômico, social e sanitário. Apesar da força comercial da elite paulista, São Paulo sofre corn o abastecimento precário de
produtos básicos como o sal. Corn a recém chegada de comerciante da Metrópole, abre-se uma nova dimensão nas relações entre aelite local e os comerciantes vindos
de Portugal, desejosos por enriquecimento epoder político. Este processo trás tensões sociais einaugura mecanismos de acomodação e de conciliação entre esses dois
grupos, articulados com os reclames de índios, negros e mamelucos, o "estorvo' vital à empresa mercantil paulista.
Fabricio Pereira Prado· Colégio Leonardo da Vinci Beta/Colégio de Aplicação-UFRGS
A Colônia do Sacramento: administração e poder na fronteira platina· século XVIII
A C~lônia do Sacramento, situada na margem setentrional do Rio da Prata, entre 1680 e 1777 foi a fronteira mais meridional do Império Português na América. Sacramento
funcl~ou como o ponto de interseção das redes comerciais, politicas e sociais que vinculavam a América portuguesa àAmérica espanhola. Ao longo de sua existência.
Col~nla pa~sou por diversas fases, apresentando expressivo desenvolvimento urbanístico, comercial e socai I. O presente trabalho pretende analisar a evolução
administrativa de Sacramento, buscando tecer considerações sobre as peculiaridades e adaptações necessárias àfronteira platina, bem como analisar estruturação do'
poder dentro desse espaço. Através da análise da estruturação administrativa pode-se identificar as relações de poder em Sacramento assim como as redes que
articulavam o Rio Prata com a Europa e o Rio de Janeiro.
Simone Cristina Schmaltz de Rezende e Silva - UCG/UEG
Criação da Capitania de Goiás no universo colonial: o governo do Conde dos Arcos, 1748-1755.
Otexto proc~ra most!ar a arquit~tur~ de podere~ exis!ente na estrutura administrativa da rnona-quia lusa esua ~para aAmérica ~uguesa setecentista. Analisa alguns
aspectos pertinentes adescentrahzaçao da admlnlstraçao do govemo-geral do Estado do Brasil, como odesbravamento da região Cen~Sul,mais precisamente, adesooberta das
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Serioja Cordeiro Mariano· UFPE
"Em Defesa da Nossa Pátria, das Nossas Famlllas e Propriedades": O Movimento de 1817 na Paraiba
Durante os meses de março e maio de 1817, algumas províncias do Norte deflagraram um movimento de contestação política que representou um passo significativo no
processo de descolonização. A insurreição ecIodiu primeiro na provincia de maior representatividade poIítico-econâmica da região, Pemambuco, que lutava contra os laços
coloniais. No entanto, este movimento, conhecido na historiografia como 'Revolução Pernambucana', teve repercussões na provínciada Paraíba, tanto no litoral como
sertão. A partir da documentação consultada, dos Autos da Devassa, pretendo analisar a participação da capital e das vilas Que se envolveram e levantaram abandeira
da República em defesa das suas 'pátrias locais', das suas famílias e propríedades.
Sandra de Sousa Morais - Rede pública munlclpal- Guarabira • PB
Guarablra: em tempo de transição
_
A presente Comunicação registra e analisa os resultados da pesquisa realizada a partir do Projeto 'PROPRIEDADE EPODER EM TEMPOS DE TRANSIÇAO - DA
VILA DE INDEPENDENCIA A CIDADE DE GUARABIRA (1874-1896)' que significou um esforço no sentido de resgate da memória histórica da área, que, no periodo
objeto de estudo, oorresponde à Vila de Independência, ao tempo em que se intentou construir bases para oestudo da fonnação hístórica. Tendo em vista que, ahistoriografia
brasileira/paraibana é bastante lacunar em relação ao periodo Imperial, sobretudo no que se refere à história local e ao enfoque selecionado, o trabalho significou a abertura
de um campo novo de pesquisa para o Curso de Hístória, no Campus 111, da Universidade Estadual da Paraiba. Através de documentação cartorial inédita, buscou-se
identificar, no espaço ora citado, arelação entre as variáveis -Propriedade e Poder - no contexto de transição da crise do Império e consolidação da República.
Tânia Suely Antonelli Marcelino Brabo - UNESP/Marllla
Revisitar a história local é desvelar o papel da mulher na sociedade
A pesquisa, em desenvolvimento, tem como propósito estudar a participação política das mulheres no âmbito local. Ao revisitar a história do município, apreendeu-se o que
outras pesquisas constataram, ahistória do cotidiano não era valorizada como também não era considerado o papel importante das mulheres na formação das cidades.
Assim, Oestudo se constituiu em um estudo de caso no qual se procedeu aum levantamento de dados empiricos no município; auma pesquisa bibliográfica sobre ahistória
escrita e, quando possível, a reescrever ahistória sob o ponto de vista das mulheres. Foi possível apreender que elas tiveram atuação política a partir dos anos 40, com
a abertura que alguns partidos políticos empreenderam à candidatura de mulheres, estudantes ejaponeses. Observou-se sua participação no Partido Comunista e também
no movimento nacionalista. Já nos anos 80, conseguiram a criação do Conselho da Condição Feminina e da Delegacia de Defesa da Mulher. No plano geral, houve
mulheres feministas lutando pelos direitos das mulheres. Suas ações orientaram-se para aconstrução de um novo espaço público. Nos anos 90, pesquisas mostraram que
os postos de comando eo poder politico, ainda eram redutos masculinos com poucas mudanças na atualidade. Constatou-se que as mulheres foram esquecidas ou eram
invisiveis aos olhos dos historiadores e seus feitos minimizados. A história das mulheres nas localidades podem revelar um outro papel delas, não só nos bastidores, mas
no cenário histórico de cada município.
Cinara de Melo - UFU/UNIT
Cotidiano no interior das prisões: relações de poder e formaçâo do "estado paralelo" Uberlândia -1990·2001
Buscamos refletir como pessoas condenadas por terem praticado ações consideradas criminosas pelo Código Penal Brasileiro se organizam em uma sociedade
completamente à parte. Sociedade essa regida por códigos e normas, na maioria das vezes não escritas, e como, a partir dessa organização, estabelecem relações de
poder entre si, na formação do grupo e em relação às autoridades vinculadas àunidade penal. Procuramos investigar como acontece a contraposição do discurso dessas
autoridades em relação ás pressões exercidas pelos presidiários. Escolhemos, como estudo de caso, aColônia Penal Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, e seus
sujeitos - pessoas que estão, ou já estiveram presas nesta instituição. Privilegiaremos os anos de 1998 a 2001, considerados marcos, ou seja, quando observamos
modificações antes e após a maior rebelião registrada na história da instituição. Durante os três primeiros anos, sucederam motins, mortes e rebeliões. Para entender como
os presos exercem suas formas de poder, buscamos, através de entrevistas, identificar como é o cotidiano no interior do presídio, normas, hierarquias e relações de poder
estabelecidas.
José Hilário Ferreira Sobrinho - UFC
As vivências e experiências dos negros no Ceará do séc. XIX: a arte de resistir.
As razões que me levam adesenvolver essa pesquisa está no fato de perceber uma forte presença da cultura negra no Ceará, e em contato com produçôes em circulação
sobre a História do Ceará, observo uma historiografia que limita o estudo sobre o negro, àperspectiva do binômio escravidão/abolição. Acredito que apresença desses
africanos e seus descendentes no Ceará é muito ampla para ser limitada aestes dois fatos históricos. Por isso é nossa intenção no desenvolvimento dessa pesquisa revelar
a riqueza pouco explorada da existência desse grupo social na história desse estado .. E essas, são preocupações antigas. O brasilianista Billy J. Chandler, em sua
dissertação sobre os "Feitosas e o serlão dos Inhamuns" já na década de 70, no capítulo sobre a escravidão negra, alertava: '( ... ) Em publicação sobre o Cearà, pouca
atenção tem sido dada ao papel do negro na formação da população do Estado. As Menções feitas àquela raça se limitam a assuntos ligados à escravidão e abolição, a
não ser uma ou outra referência feita sua pouca representação numérica na população do Estado. Mesmo assim, negros e mestiços da mesma origem foram responsáveis
em grande parte, pelo aumento da população dos Inhamuns (... )'. (Chandler, 1980-191).
Simpósio Temático 09 • História, memória e oralidade (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Francisco Alcides do Nascimento
Adauto Neto Fonseca Duque· UFC
Memória, oralidade e resistência: experiências em comunidades remanescentes de quilombos no Rio Trombetas.
Na região do rio Trombetas, no município de Oriximiná-PA, aluta das comunidades remanescentes de quilombos intensificou-se com a implantação do "Projeto Trombetas",
extração de bauxita, implantado na região durante oregime militar. Com efeito, dentro do contexto amazônico dos ú~irnos 30 anos, apresença de projetos desenvolvimentistas
tem causado impactos culturais, econômicos e sociais nas comunidades instaladas na região. As comunidades remanescentes de quilombos, legitimadas pela trajetória
de seus antepassados, vêem ao longo dos anos revigorando a tradição de luta e resistência que tem sido uma das características geradoras de uma identidade cultural e
fundam ~ma coesão em torno dos problemas enfrentados na região. Por conta de uma série de fatores, dentre os quais aluta pela terra, as comunidades apelam à memória
e aIdentidade quilombola para fazer frente 'a nova frente branca' que penetra na Amazônia. Memória solicitada no sentido de dar continuidade à posse da terra conquistada
pelos qUllombolas durante longos anos de enfrentamento com fazendeiros, posseiros e mineradoras. Com base na riqueza da oralidade apresentada por esses
remanescentes traçamos o quadro da escravidão e da resistência negra nesses confins da Amazônia brasileira.
Henrique L. P. Sampaio. UFPB
Memórias de luta: liderança feminina e participação política numa comunidade de agricultores
A história recente do Guruj~ é o que m~ asua ~xistência enquan!o di~trito do Conde-PB, pois f~ ~s de anos de conflitos entre posseiros e fazendeiros que a solução
enco.ntrada_ para aquele nudeo populacional fOI dada. Contar a hlst6na desse lugar e dos conflitos Vlvenciados pelos agricultores nas décadas de 1980 e 1990 exige a
consl~eraçao do d~stacado papel de algum~ mulh.er~~ que assumir~m uma grande responsa.bilidade na organização da resistência à desocupação pretendida pelos que
se diZiam propnetanos das terras. A narraçao da hlstona desse conflito, observada nos depoimentos dos agricultores entrevistados, demonstra adramaticidade da luta
camponesa. No percurso das entrevistas procurarei descrever as ações dos posseiros para resistir às investidas e aos atos de violência dos fazendeiros buscarei
~vldenclar o papel d~s lideranças na fundaçã? ~o dire~ório local do Partid~ dos Trab~lhador~s ~ aparticipação de setores da Igreja Católica nas ações implem~ntadas á
epoca. As expllcaçoes para aliderança feminina serao buscadas na analise das Clrcunstanclas que envolvem as pessoas, na análise do cotidiano que envolvem os
habitas, aestrutura e o comportamento familiar.
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Francisco Alcides do Nascimento - UFPI
A História do rádio no Piauí
A comunicação é resultado de pesquisa realizada sobre o rádio no Piaui. Embora as primeiras emissoras de rádio tenham chegado ao Brasil na década de 1920, esse
meio de comunicação de massa implanta-se no Piaui no final da década de 1940. Ocorte temporal se inicia com a primeira emissora de rádio criada em 1949 e termina
em 1970, com ainstalação da primeira emissora de TV. Os homens que receberam concessões de rádio durante o período não foram cuidadosos com o acervo documental,
seja ele escrito ou fonográfico, Assim, a pesquisa foi desenvolvida através de entrevistas, as vezes semi-estruturadas. outras vezes, não tendo como metodologia a história
oral. Ouviu-se homens e mulheres que trabalharam rádio durante o periodo e que estavam dispostos a colaborar e em condições de faze-lo. Construiu-se um acervo
documental que será muito útil para outros pesquisadores. A pesquisa contribuirá para que as informações sobre o meio de comunicação no Piaui sejam incorporadas á
história do rádio no Brasil e, por fim, espera-se que os resultados da pesquisa possam chegar aum maior número de pesquisadores. curiosos e á sociedade em geral. na
forma de livro até o final do ano de 2003.
Oswaldo Mariotto Cerezer - UNIPAN/FACIAP
Práticas pedagógicas e autoritarsimo militar
Este estudo teve como objetivo investigar como se constituiram as relações de poder entre o autoritarismo militar brasileiro e as práticas pedagógicas de professores de
História que atuaram em instituições de ensino de nível fundamental e médio na cidade de Santa Maria. RS, durante a vigência da ditadura militar. dando ênfase aos
processos educacionais implantados pelos sucessivos governos militares. Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os procedimentos da história oral como
metodologia de coleta de dados. A pesquisa trabalhou com professores que atuaram com História, Educação Moral e Civica e OSPB, buscando compreender como se
desenvolveram as relações de poder entre o autoritarismo militar eos trabalhos realizados pelos professores em sala de aula, num periodo em que a educação brasileira
sofreu profundas transformações buscando adaptá-Ia ao modelo politicofldeológico implantado pelos governos militares.
Sander Cruz Castelo - UFC
Glauber Rocha e a questão do mal em "O dragão da maldade contra o santo guerreiro"
Em toda a produção glauberiana, aproblemática do Mal será uma constante. Terá, nela, tanto um sentido metafisico quanto contingente, representando, no caso brasileiro,
nossos males de origem, suas conseqüências hodiernas e suas possibilidades de superação. Em "o dragão da maldade contra o santo guerreiro', o pecado original de
nossa formação se fará presente através da construção de um sertão infemal, representado pela localidade denominada emblematicamente de "Jardim das Piranhas". Nela,
as forças do Bem também existirão, ainda que potenCialmente. Confrontando-as com as do Mal, Glauber, alegoricamente, buscará saidas para um Brasil que entrava num
dos periodos mais negros de sua história (pós AI-5). Ocineasta baiano émaniqueista somente na aparência. OMal e o Bem estariam presentes em tudo, embricados como
manifestação e latência, cabendo-nos atualizarmos o segundo, solução aparentada ao taoísmo.
Wagner José Silva de Castro - UECE
Efervescência cultural no Ceará (1962-1973)
Muito interessado por música brasileira e utilizando amúsica em sala de aula para que os alunos tenham melhor compreensão do processo histórico de uma época. comecei
a perceber que os livros de história quer fossem didáticos ou não. não se referiam á música cearense. Apenas citam como exemplo: a música produzida pelos baianos,
mineiros, cariocas e paulistas, na essência. Preocupado com essa situação me questionei: Ea música cearense, não tem nenhuma representação nesse per iodo da
História? Então, vi-me na obrigação de trabalhar com a música cearense. Iniciei então, a busca de fontes fazendo as leituras de jornais para procurar historicizar o
movimento que se convencionou chamar de "Pessoal do Ceará". Percebi que a discussão teórica e empírica sobre o tema demonstrava uma lacuna que é a questão da
gênese do movimento.Analisando otrabalho de outros pesquisadores, percebi que aorigem está na efervescência cultural no inicio dos anos 60 com osurgimento do CPC
em Fortaleza, que nos pOSSibilitou a um ponto de partida e um norte para um recorte - de 1962 a 1973, com o surgimento do CPC, da efervescência cultural- música,
teatro, cinema e artes plásticas, dos festivais locais e finalizando com o lançamento do disco do "Pessoal do Ceará' em 1972 a nivel nacional e local no inicio do ano de
1973.
Marcos Ayala - UFPB
Perdas e danos: cultura popular, repressão da diversidade e expropriação cultural
Os participantes de manifestações culturais populares costumam afirmar que elas ocorrem hoje em menor quantidade. menos freqüentemente e com menor interesse das
pessoas em realizá-Ias ou delas participar como assistentes (embora seja dificil separar produtores de receptores na cultura popular). Essa percepção se repete, em áreas
mais caracteristicamente urbanas e que sofreram muitas mudanças recentemente, em áreas rurais de municípios que também se transformaram bastante e ainda em
pequenas cidades que não parecem ter passado por mudanças tão rápidas e profundas. Também os pesquisadores têm constatado a perda de intensidade e mesmo o
desaparecimento de atividades culturais populares em várias localidades. Essas expressões culturais podem estar perdendo o vigor em conseqüência do surgimento de
novas manifestações, de sua transferência para outros locais. ou do deslocamento do interesse para outros tipos de produção cultural. Não se pode ignorar. porém. ol.,ltras
transformações econômicas, sociais e culturais de caráter mais amplo, que têm enfraquecido as relações comunitárias, com o conseqüente abalo da identidade e do
sentimento de familiaridade com relação ao "lugar"; essas mudanças, portanto, seriam experimentadas como formas de exploração e expropriação cultural.
Ana Paula Rezende Macedo - UFU/MG
Capoeira Angola -Identidades e memórias cantadas
Este projeto tem por objetivo aprender universos culturais onde aCapoeira Angola vai bebendo para a constituição e organização de seu ritual, através de suas cantigas
e especificamente das ladainhas, que são os cânticos introdutórios da roda. No momento da ladainha não há jogo, os capoeiras ficam agachados ao 'pé do berimbau'
escutando ou cantando a ladainha. Este momento de preceito vem sendo relatado por folcloristas desde o final do século XIX, principalmente na Bahia. Outras
documentações nos leva aquestionar os trabalhos que aclassificam como uma 'tradição inventada'. Tanto ele, como o próprio nome: ladainha ou mesmo os temas trazem
uma forte influência da Igreja Católica e das religiões afro-brasileira, reafirmando o sincretismo e situando aCapoeira em um universo onde as fronteiras entre o sagrado
e o profano inexistem. Neste sentido, utilizando a história oral, penetramos em uma realidade histórica onde a crença no universo mistico do catolicismo popular ditam o
social destes homens que contam e louvam sua própria história e a história do Brasil nas cantigas da Capoeira.
Júlia Constança Pereira Camelo - UEMA
Os poetas populares de cordel e seu público: na trajetória da poesia do Nordeste ao Rio de Janeiro (1960-1990).
Neste estudo analisamos apartir de uma amostra de 200 folhetos, aprodução de Uteratura de Cordel, dos poetas migrantes do Nordeste, correspondente ao período de1960
a 1990, que retrata ocotidiano da população do Rio de Janeiro, nas últimas décadas, apresenta o nordestino na cidade grande, o carioca, denuncia os problemas sociais
e clama por justiça. Nesse clamor os poetes dirigem-se não apenas as autoridades constituídas, que estão no poder, mas também, a personagens como Lampíão.
Juscelino, Getúlio Vargas. Essa produçâo, ainda, traz biografias da vida de pesquisadores brasileiros e estrangeiros que têm estudado essa manifestação. Tal fato indica
que os poetas vêm procurando escrever seus folhetos tendo em vista o público não só de migrantes nordestinos, mas também de intelectuais, pesquisadores, e turistas.
Francisco Cláudio da Costa Araújo - UECE
Punk e Anarcopunk: diferenças e similaridades, com base no discurso dos funzines (1985-2000)
A pesquisa que ora desenvolvo busca responder a duas indagações básicas: quais as similaridades e diferenças entre o Movimento Punk dos anos 1980 e o Movimento'
Anarcopunk dos anos 1990, em Fortaleza?e que peso é adquirido pelos funzines dentro desse contexto de transição? A delimitação cronológica estabelecida vai do final
da segunda metade dos anos 1980 até o ano 2000, por se tratar de um período de transição das ações do Movimento Punk para o Movimento Anarcopunk, sendo desta
forma essencial a um exame mais apurado do contexto. Pela carência de uma bibliografia temática especifica, pauto metodologicamente pelo uso da História Oral e pelo
estudo dos funzines, portanto, nos utilizamos sobretudo de entrevistas, embora não descartando outras fontes existentes.
Eronides Câmara Donato - UFCG
As linguagens do texto histórico, a produção da diferença e a politica de identidades
Este texto está constituído de algumas notas, nas quais pretendem contribuir com a discussão do tema, 'o poder das linguagens do texto histórico e a formação do
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historiador'. Osaber histórico foi elaborado cientificamente apartir do século XIX, através de vários procedimentos e posteriormente da prática dialética da relação binária.
Hoje, na era 'pós-colonial', compreendemos os efeitos dessa prática na luta pela afirmação ou negação das identidades de pessoas, coisas e lugares. As narrativas do texto
histórico, através dessa prática, têm enfatizado as diferenças entre homens e mulheres, colonizadores e colonizados, entre elite e plebeus, entre brancos e negros, entre
a burguesia e o proletariado, o novo e velho, ojovem e o idoso, o normal e o anormal, o ocidente e o oriente, e assim binariamente todas as identidades. Nessa relação,
o 'eu' sempre é considerado superior e o 'outro'inferior; o 'eu' é considerado culto e o 'outro' inculto; o 'eu' é branco e o 'outro' é negro, inferior e feio. De modo que, os
pressupostos da diferença resultante da elaboração de auto -consciência de Hegel, ou seja, da relação entre o positivo e o negativo, contribui para que o 'eu' passe ser
representado elegitimado positivamente, enquanto, o'outro', negativamente. Areflexão sobre a política de identidades indica que pensemos o texto histórico e a formação
do historiador.
Maria de Lourdes Patrini - UFRN
Ocontador de histórias: oralidade, performance e identidade
Meu estudo sobre o contador de histórias contemporâneo, na França, se inscreve no contexto dos novos contadores e do fenômeno da renovação do conto, a partir do
movimento de maio de 1968, até ofinal dos anos 90. A análise da performance do ato de transmissão e recepção oral do conto, por esse novo contador, confirma, entre
outras coisas, a necessidade desta prática social oral em nossa sociedade. O conto oral tenta buscar novos sentidos através da articulação com os diversos tipos de
mensagens contemporâneas e ainda de vivero imprevisto e aimprovisação, apesar de todas as previsões mediáticas da modernidade. Os novos contadores de histórias
ou os trovadores da modernidade, como são chamados, se servem da oralidade como uma nova possibilidade para existir nesta confluência de instrumentos e de
linguagem. Entre a prática social de contar e a narração meu interesse é o de discutir e o de distinguir as diversas formas de utilização das narrativas de vida, fontes de
informação, de testemunha e de construção identitária e histórica. Odesejo de ser original, marca da renovação da prática de contar pelos novos contadores, aponta não
somente para a renovação do ato de transmissão e recepção oral do conto, como para a busca destes agentes sociais de uma identidade e de um papel social.
Eliana Alda de Freitas Calado - UFPB
Bruxas e contos de fadas: mito e representações
Esta comunicação relata os resultados de uma monografia de final de curso (História). Aborda o mito da bruxa, processo desenvolvido particularmente no final do periodo
medieval, e analisa as formas como as bruxas foram representadas em alguns contos de fadas dos Irmãos Grimm, datados do século XIX. Nas últimas décadas, tem se
registrado um significativo interesse na desmistificação e no esclarecimento de conceitos e valores subjacentes ao mito. Não obstante, as representações da bruxa ainda
recorrem, muito freqüentemente, ao desenho de uma velha, de nariz adunco e vestes escuras, acompanhada de uma vassoura, sempre com vocação para a maldade.
Dado o privilegiado lugar que os contos de fadas ocupam no imaginário infantil do Ocidente, sobretudo a partir do século XIX, a pesquisa trata de investigar as bases e o
funcionamento das manifestações ideológicas veiculadas nesses contos.
Josivaldo Pires de Oliveira
"A SOMBRA DO MEU GOVERNO": política e capangagem em SalvadorlBa (1916-1920)
Esta comunicação tem como objetivo discutir a presença de capoeiras (praticantes da capoeira) nas campanhas políticas em Salvador da Velha República, mais
precisamente durante a gestão de Antônio Moniz de Aragão, govemador do Estado entre 1916 e 1920. Encontramos na documentação indícios de que, neste periodo, muitos
indivíduos de 'caráter duvidoso' foram recrutados para o corpo de agentes da Guarda Civil e atuaram como capangas de políticos, a exemplo do citado governador. Neste
trabalho reconstituímos o caso do capoeira e ex-guarda civil Inocêncio Firmino de Souza, vulgarmente conhecido por "Inocêncio Sete Mortes', acusado de ser o principal
capanga do governador Antônio Moniz de Aragão, utilizando registros de memória, noticias de jornais e processos criminais como fontes para este trabalho.
Maria Claurênia Abreu de Andrade Silveira - UFPB
Um contador de histórias: por ele mesmo.
Manoel Domingos Pereira, Seu Manoel, é um artista da palavra, um contador de histórias que exibe raro talento na arte de contar. Depois de conviver com eleem três
momentos distintos de uma pesquisa sobre oralidade cujos primeiros momentos já excedem o tempo de uma década, foi-nos oferecida pela UFPB, através do Núcleo de
Tecnologia da Informação (NTI), aoportunidade de realização de um video com o objetivo didático de enfocar a atuação de um contador de histórias na comunidade com
a qual ele convive e troca seus textos orais. Ovídeo, gravado principalmente na cidade de Mogeiro (PB), de onde provém e onde reside o contador, procura mostrar, a
partír das palavras do próprio contador, o seu universo do conto, a sua concepção do contar, a sua ação consciente como cronista da sua terra e do seu tempo.
Jairo Carvalho do Nascimento - UFBA
A oralidade na obra de José Calasans: "O ciclo folclórico do Bom Jesus Conselheiro".
José Calasans Brandão da Silva foi um dos maiores historiadores da guerra de Canudos, e conseqüentemente, da vida e obra de Antônio Conselheiro. Faleceu em 28
de maio de 2001, deixando uma quantidade significativa de livros e artigos sobre atrajetória de vida do beato canudense e de sua 'cidade santa'. Foi um dos pioneiros,
na fase dahístoriografia de Canudos, que começa apartir da década de 1950, ausar aoralidade como fonte para o estudo de Canudos. Oobjetivo desse trabalho é analisar,
portanto, na obra O Ciclo folclórico do Bom Jesus Conselheiro, a oralidade como fonte de pesquisa histórica, a forma como José Calasans usou esse tipo de fonte, o
contexto em que olivro foi lançado, às contribuições trazidas para ahistoriografia eos limites teóricos do livro. Para alcançar nosso objetivo, do ponto de vista metodológico,
faremos uma breve revisão dos principais trabalhos publicados sobre o tema Canudos, anteriores aobra acima referida, bem como dos trabalhos contemporâneos ao livro.
Ademais, usaremos trabalhos teóricos que versam sobre o valor das fontes orais para o estudo da história.
Beliza Áurea de Arruda Mello - UFPB
O ABC de um poeta popular. História de vida de José Costa Leite
Vasto, e complexo, é o campo da cultura popular. Ofolheto de cordel-último espanta que registra instância da oralidade, registra a grandiosidade da poética da voz, ao
mesmo tempo é um espanto que registra as profundas erápidas transformações da memória popular.O poeta popular éum espelho mágico de imagens e metamorfoses
do cotidiano. Nesse sentido, ahistória de vida do poeta popular paraibano,José Costa Leite, é um documento iluminador da trajetória do poeta popular, dos folhetos de cordel,
e da situação da cultura popular no Nordeste do Brasil. Eo trabalho é o resultado de uma pesquisa desenvolvida na UFPB/NTI em que se privilegia a vida do poeta como
testemunho de vida e das transformações culturais e sociais, desta região
José Olivenor Souza Claves - UECE
Atravessando sertões: memórias de velhas evelhos camponeses do Baixo-Jaguaribe - CE
Esta comunicação tem por objetivo apresentar alguns aspectos da travessia realizada pelos sertões do Baixo-Jaguaribe (Ce) e pelos vários tempos da memória de velhas
e velhos camponeses que foram entrevistados ao longo de nossa travessia. Diferenciando-se fundamentalmente de outras leituras sobre o espaço sertanejo, o presente
trabalho situa-se dentro de uma reflexão que tem como pressuposto estilhaçar uma das idéias emblemáticas, construída em tomo do sertão nordestino, que é a idéia da
imobilidade do sertão, lugar parado, imóvel, onde nada muda. Para isso, foi preciso estar sempre em movimento cruzando tempos, espaços e memórias. Pois, na arte de
lembrar e narrar, uma história sempre puxa outras histórias, com novas paradas, novos cenários e novas personagens. Assim, durante a travessia procurei fazer emergir
os sertões que existem dentro de cada velha e velho camponês, não apenas aqueles concretizados em areia e pedra, mas, sobretudo, aqueles que trazem a marca do
sentimento, da emoção, do que é invisível aos olhos mas visível ao coração. Atravessando Sertões é, portanto, um trabalho marcado pelo signo da diversidade e da
ressignificação.
Charles d'Almeida Santana - UNEB/UEFS/UCSAL
Migrantes aprendizes do trabalho urbano
As memórias de migrantes oriundos de áreas rurais do Recôncavo baiano recompõem conflitantes experiências urbanas, entre 1960 e 1980. Nelas, Salvador emerge como
o lugar do trabalho, da escravidão, das luzes. A questão central apresentada nos depoimentos trata de estratégias para aprender a ganhar a vida, enquanto elaboravam
alternativas de dominação da cidade. São empregados-da construção civil, vendedores ambulantes, empregadas domésticas, marceneiros em busca da conquista de
espaços nos mundos do trabalho. Em todo processo de vivências soteropolitanas, dimensões do campo passam por redefinições no sentido de contribuir na inserção
desses trabalhadores na nova realidade enfrentada. A escolha seletiva de tradições das roças, de modo a facilitar a aprendizagem de uma nova atividade profissional,
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significava participar nas transformações da capital da Bahia, na criação/recriação de maneiras de viver por esses andarilhos urbanos que vivenciavam variadas
compreensões do campo e da cidade.
Simpósio Temático 10 - História - Cultura - Linguagens (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Rosangela Patriota/Aranaldo Daraya Contier/Maria Bernadete Ramos
Arnaldo Daraya Contier - Mackenzie/USP
Os excluidos sociais e a música brasileira (1962-2001)
Durante o inicio da década de 60 ocorreu no Brasil uma ampla redefinição da música popular e da música erudita, sendo que a MPB, em oposição ao regime militar, por
meio da canção de protesto resgatou uma série de temas intimamente associados á vida cotidiana dos excluídos, principalmente aqueles vinculados a problemáticas
sociais. Paradoxalmente, essas canções foram divulgadas pela indústria cultural através da televisão, de emissoras de rádio e da indústria fonográfica. Ocorreu uma
complexa teia de problemas: a canção política transformou-se numa cultura de consumo.Todavia, novos tempos e novas questões apresentaram-se ao mundo
contemporâneo, e sob esse aspecto o diálogo da música com a exclusão social ganhou novos contomos, e dentre deles há que se destacar o Rap, que se prende à
chamada cultura hip hop. Tal manifestação inter-relaciona-se com uma ideologia de auto-valorização da juventude de ascendência negra, por meio da recusa consciente
de certos estigmas. Nesse sentido, o nosso debate sobre os excluidos sociais e a música brasileira deverá incidir numa análise que incluirá as falas dos intelectuais que
falavam pelo povo (1962-68) epelos próprios agentes sociais dominados durante os anos 90, que centralizaram suas preocupações em temas e problemas sociais, políticos
e culturais da sociedade brasileira (1988-2001 )
Maria de Fátima Morethy Couto - UNIMEP
Modernidade e vanguarda no Brasil dos anos 1930: Mário de Andrade e as artes plásticas
Em seu livro OS CINCO PARADOXOS DA MODERNIDADE, Antoine Compagnon adverte para o erro de tomarmos como sinõnimas noções como vanguarda e
modernidade. Se a vanguarda faz a apologia da ruptura e do começo absoluto, elegendo a inovação como valor e critério de julgamento artístico e advogando para si um
papel histórico a desempenhar, os primeiros modernos, como Baudelaire, Courbet e Manet, não acreditavam no dogma do progresso, na possibilidade de um
desenvolvimento linear e cumulativo, nem fazim da hostilidade enfrentada por um artista o sinal de sua glória futura. Baseando-me na distinção proposta por Compagnon,
pretendo, inicialmente, examinar como as noções de vanguarda e modernidade foram tratadas no chamado 'segundo momento' do movimento modemista brasileiro através
da análise de três textos de autoria de Mário de Andrade. São eles: 'O Artista e o Artesão', 'Esta Paulista Familia' e 'Cândido Portinari'. Pretendo ainda abordar alguns
aspectos da recepção critica da obra de !Mário de Andrade e de sua leitura do moderno, tomando como parâmetros de discussão os artigos 'Mário ~1'Õ) Andrade: percurso
crítico de Anita a Vieira da Silva", de Nelson Aguilar e 'Modernismo: Nacionalismo e Engajamento', de Annateresa Fabris, assim como o estudo LIMITES DO
MODERNO: O PENSAMENTO ESTÉTICO DE MARIO DE ANDRADE, de Eduardo Jardim de Moraes.
Kátia Eliane Barbosa - UFU
Texto, cena e recepção de O Rei da Vela (Oswald de Andrade): a década de sessenta revisitada sob um olhar antropofágico,
Esta pesquisa, por meio da análise da peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, encenada pelo grupo Oficina no ano de 1967, tem como proposta discutir a relação
entre História e Teatro e suas contribuições para o debate historiográfico. Explorar a linguagem teatral e os elementos que a envolvem têm sido um desafio para os
historiadores. Diante do exposto, torna-se importante observar como a estética presente nas produções do Teatro Oficina esteve diretamente relacionada às questões
políticas de seu tempo. A partir de uma perspectiva antropofágica, utilizando metáforas, símbolos e alegorias, recursos tão enriquecedores para o teatro nos anos sessenta,
o estilo cênico presente em O Rei da Vela representa os contrastes da realidade brasileira e traz diferentes percepções do processo histórico. Trazer átona a historicidade
desta encenação, cujos ecos do impacto de sua recepção para acultura brasileira se faz presente até os dias atuais, é um convite para revisitar à década de sessenta, bem
como, para rever as noções de teatro político, engajado, e revolucionário.
Luiz F. R, Bitton Telles da Rocha - UFAM
O olhar modernista frente á modernidade nas selvas amazônicas da belle époque
Quando os modernistas brasileiros da década de 1920 iniciaram uma revisão crítica sobre acultura nacional e lançaram suas primeiras obras, que foram os marcos desse
movimento, subsidiaram-nas em largas escala com informações advindas de viagens feitas ao interior do país Neste contexto a publicação de Macunaima de Mário de
Andrade foi parcialmente condicionada pela visita que o autor fez aAmazônia em1927, quando embarcou, para tal destino, compondo um grupo que fora convidado pela
milionária paulista Olivia Guedes Penteado, que na sua incursão chegou a até a cidade peruana de Iquítos. Durante a viajem, novas imagens literárias organizam-se na
memória de Mário de Andrade que futuramente lhe serviria de inspiração, ao mesmo tempo em que produziu um Diário de Viagem e um Roteiro Fotográfico, no qual fez
por meio de imagens fotográficas um laboratório de muitas das suas formulações sobre acultura e também sobre os processos recentes de modernização e as formas de
progresso que o Norte estivera submetido. Sobre eles esboçou um uma crítica iconográfica que atingiu a superficialidade das incorporações de valores estrangeirados e
potencializou os chamados valores da cultura popular que considerava mais arraigados no quotidiano das populações regionais.
.
Helena Isabel Mueller - Universidade Tuiuti do Paraná
Os indios DO·RE·MI: presença utópica em Mário de Andrade.
A noção de utopia vem permeando a história como espaço de um imaginário coletivo que, pensando sua realidade propõe perspectivas outras para o seu presente. A
noção de utopia incorpora, também, um forte sentido de ruptura com a história, não enquanto memória mas sim em relação a seu determinismo, enquanto permanências
indesejadas. Nesse sentido, aos intelectuais cabe um papel importante enquanto pessoas que, nomeadamente, detêm um saber especifico que os capacita a pensar a
sociedade e propor o novo. Em determinados momentos da história -aqueles em que a indefinição e a descrença são sua caracteristica - porém, esse saber parece fugir
mãos dos intelectuais e ser apropriado pelos artistas que, assim, propõe o novo em uma dimensão que extrapola aquela de um saber instituido. O modernismo brasileiro
da década de 1920 é um exefl)plo .desse momento. Opresente trabalho se propõe afazer uma leitura de Mário de Andrade enquanto escritor utópico quando esboça a
invenção da tribo de indios DO-RE-MI, na qual a linguagem verbal é substituida pela musical, mas não só; também as noções que expressam têm um sentido diverso
daquelas da sociedade vigente. Os indigenas andam com o corpo nu e a cabeça coberta, talvez expressando uma ruptura com a hegemonia da razão.
Marcos Antonio de Menezes - UFPR
Benjamin: olhares soL;e o urbano
A maneira singular como Walter Benjamin passeou por algumas das cidades européias lembra a figura do flãneur. Este enigmático ser que desliza por ruas e bulevares
contemplando a cidade e cultivando o ócio. Se a Paris oitocentista é por excelência o seu habitat, Benjamin vai pegar-lhe por empréstimo o modo de olhar para ver outras
paragens. Oflâneurfoi imortalizado e incorporado pelo poeta Charles Baudelaire. Sua poesia da cidade tem na descrição do cenário alguma coisa do ser que, embriagado
por luzes e formas vaga por entre prédios, vitrinas e pessoas. Baudelaire foi o tema de muitos dos estudos de Benjamin Um conjunto de motivos relaciona-se na trama
central que se tem a partir do conceito de fetichismo da mercadoria. Desde ainfância em Berlim, o menino Benjamin já se mostrava embriagado pelos mistérios da cité.
"Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. 'A pesar de só ter aprendido
esta lição na vida adulta, foram os anos da infãncia os responsáveis pelo culto ás imagens e formas do urbano. A descrição minuciosa, o olhar atento e aimaginação
aguçada são próprios da criança que habitou o filósofo toda vida. Berlim é lhe a inspiração e a busca constante. 'Por meio de Moscou se aprende a ver Berlim mais
rapidamente que aprópria Moscou'. (155).
Marilange Nonnenmacher
Memorial ao Miramar: uma linguagem metafórica do passado em Florianópolis
A década de 1970 em Florianópolis ficou marcada pela demolição de antigas edificações para adequação espacial da cidade a um periodo de intenso crescimento
econômico. Com isso, muitos suportes da memória coletiva foram gradativamente destruídos. Entre eles, encontrava-se o bar e ancoradouro denominado 'Miramar" um
simbolo da estreita relaç~o da cidade com o mar, nu~a ocasião em que se tencionava romper com os vinculos marítimos através do aterramento da orla que fazia fac~ ao
centro urbano de Flonanopolls. Contudo, aconstruçao de um monumento na Praça Ferrando Machado inaugurado em julho de 2001, ao lado do Terminal Urbano Cidade
de Florianópolis, designado "Memorial ao Miramar', homenageia e recorda, através de seu desenho, o antigo bar que se localizava na mesma praça. Assim, esse
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----------------------------------~~~~--------------~--------------momento se destina auma reflexão sobre as potencialidades desse espaço no cenário urbano e cultural de Florianópolis como portador de sentidos e interpretações que
oscilam da relação entre fixidez e movimento. Pois o monumento na sua materialidade toma-se um instrumento eficaz para expressão de uma linguagem, toma-se uma
metáfora do texto urbano que possibilita leituras diversificadas.
Veruschka de Sales Azevedo· UNESP·FRANCA
Letras e Imagens: Cinema e Cultura Urbana no inicio do século XX
A modernidade vivenciada em fins do século XIX nas cidades do nordeste paulista foi fomentada pela expansão cafeeira. Em Franca tais transformações foram percebidas
tanto em relação ao espaço urbano, á cultura material como nas formas de sociabilidade daquela população. Para essa busca elegemos o cinema, como um dos veículos
principais para a compreensão das relações entre cotidiano e invenções técnicas. Os escritos deixados pelos cronistas revelam as tensões entre continuidade e
descontinuidade na vivência do espaço e do tempo. A percepção de modernidade, enquanto movimentação e transformação dos estímulos, fez com que muitos homens
do periodo opinassem sobre o surgimento do cinema. Por meio destes depoimentos, mostraremos as angústias e inquietações que este invento trouxe ao cotidiano destes
homens, pois revelam o efeito catalisadorque o cinema exerceu nesta sociedade, mudando comportamentos, estimulando novos espaços de sociabilidade edisseminando
a gênese da futura sociedade de massas.
Rita de Cassia Guimaraes Melo - PUC/SP
O mundo urbano na obra de Lima Barreto: classes médias e pobres nos subúrbios do Rio de Janeiro.
Esta comunicação pretende abordar os anos de 1881 a 1922 por meio da obra de Lima Barreto, cuja vida se desenrola colada ás injunções e contigencias determinadas
por esse periodo. A obra do escritor chega até nós, marcada de forma indelével pelos acontecimentos que se seguiram ao ano de 1881 - quando nasceu -até 1922 ano
de sua morte. Nascido sob aégide de dois acontecimentos que marcaram profundamente a nossa recente história -o fim do trabalho servil e a implantação do regime
republicano de governo -eventos que aceleraram as transformações que já vinham ocorrendo ao longo do século XIX mas que, atingem o seu ponto máximo de inflexão,
na esntrada definitiva do Brasil na era moderna capitalista. Lima Barreto foi um arguto observador e crítico do processo de urbanização pelo qual passou acidade do Rio
de Janeiro, no inicio do século XX. Oautor nos deixou uma rica documentação da qual é possivel extrair os estranhamentos dos sujeitos que vivenciaram essa conturbada
imposição da nossa modernidade.
Eliane Aparecida Silva Rodrigues· UFU
Cinema e História· um olhar cultural sobre os espaços de sociabilidades
Otrabalho intitulado 'Cinema e História· um olhar cultural sobre os espaços de sociabilidades' visa mostrar a discussão em tomo do cinema enquanto objeto de
estudo, enfocando duas análises. Aprimeira é que podemos compreender não só aproduçãofilmica como documento histórico, mas devemos também observar suas salas
de exibição. Pois nesse ambiente poderá desenvolver diferentes formas de comportamento e manifestação social. Em segundo lugar observamos que esses espaços
deram oportunidades aos diferentes setores sociais de compartilharem o mesmo ambiente de lazer, desenvolvendo dessa forma normas de condutas especificas para a
convivência em ambiente públicos.
Nádia Cristina Ribeiro· UFU
Rediscutindo o Brasil de 1968: cena e recepção de Galileu Galilei (Bertolt Brecht) pelo Oficina
Esta reflexão procura compreender como a encenação de Galileu Ga/ilei de Bertolt Brecht traduziu os conflitos e inquietações vivenciadas pela sociedade brasileira, face
a imposição de um governo ditatorial e do pleno vigor da censura. Pensar como o Oficina, por meio dessa encenação, conseguiu dialogar com Oexpectador ecom a críüca
especializada, apresentando ocientista Galileu não como um herói, mas como um homem que trouxe arazão para asociedade de seu tempo. Entre outras características,
a importância de Ga/ileu Galilei, reside em trazer consigo a dialética brechtiana e as determinações de teatro épico, necessárias para a realização do espetáculo. Jogo
dialético entre aideologia medieval autoritária e as tentativas revolucionárias modernas num Estado autoritário. Assim, pensaram uma encenação teatral e sua historicidade
é uma das formas de rever os anos sessenta por meio da interdisciplinaridade entre História e Teatro.
Cláudia Helena da Cruz - UFU/ULBRA
Criação literária e militãncia politica: Quarup (1967) de Antônio Callado
Oobjetivo deste estudo é trilhar o caminho interdisciplinar História e Literatura, tendo como documento privilegiado oromance Quarup (1967) de Antônio Callado, uma obra
representativa da literatura engajada da década de 1960, que estabelece constante comunicação entre ''ficção' e'realidade', e traz em seu enredo temas candentes da sua
contemporaneidade. Tornando possível assim, conceber estética e militância politica como instrumento de combate e denúncia á repressão, á censura e ao autoritarismo
instalados pelo Governo Militar no pás-golpe de 1964. Nessa perspectiva, este estudo ancora-se nos pressupostos teórico-metodológicos da História Cultural, que concebe
o profícuo diálogo com a obra de arte, uma vez que a criação artística é dada apartír de uma determinada realidade, conjuntura e historicidade específica.
Francisca de Assis Oliveira· PPGH/UFPE
Geraldo Vandré, um breve olhar
Na atualidade, há sempre uma pergunta, talvez não freqüente, mas pertinente: Por onde e oque anda fazendo Geraldo Vandré? Isto porque, com relativa freqüência ouvimos
quem cantarole ou cite versos da canção Pra não dizer que não falei das flores (ou Caminhando), a mais conhecida do seu repertório, embora outras composições, de sua
autoria, transmitam uma mensagem bem mais agressiva, o caso de Aroeira, Cantiga Brava, Réquiem para Matraga e Canção Nordestina. Outras são lembradas
essencialmente pela beleza lírica de seus versos, como Rosa Flor, Canção do Breve Amor, Pequeno concerto que virou canção e Na terra como no céu. Mas, o nosso
objetivo aqui, não é responder ou tentar responder onde andará Vandré e o que estará fazendo, mas tentar falar um pouco da sua produção musical. Nos deteremos
principalmente na sua produção dos anos 60, preferencialmente as não muito conhecidas do público, e tentar mostrar que em suas canções, de acordes simples e belas
melodias, Vandré só queria levar, para uma gente sofrida, a esperança de que um dia todas as injustiças sociais teriam um fim. Mas também canta aterra, principalmente
o sertão nordestino, quase sempre em tom de lamento, bem ao estilo da canção de protesto ou música participante, tendência da Música Popular Brasileira, na qual G.
Vandré pode ser incluido.
Tania Nunes Davi· UFU
"Memórias do Cárcere": representações de um Brasil·prisão.
Esta apresentação faz parte da pesquisa produzida para aDissertação de Mestrado que tem como problemática captar, desvendar e analisar as representações tecidas por
Graciliano Ramos e Nelson Pereira dos Santos construidas no livro e no filme Memórias do Cárcere, num diálogo interdisciplinar com as propostas, conceitos e teorias
da História, da Literatura e do Cinema. Nelson Pereira dos Santos, em 1984, ao transpor em imagens as representações tecidas pelo escritor, (re)construiu tanto o tempo
expresso no livro (de 1930 a 1950) como arealidade autoritária pela qual o Brasil passou nas décadas de 1960 e 70 e que estava em vias de abertura no inicio dos anos
80. Para captar a diversidade de propostas presentes nos dois períodos analisamos uma das categorias sociais presentes no livro e no filme: as forças armadas e, por meio
dela, percebemos que, apesar do imaginário construído pelos dois governos autoritários, apontarem asociedade brasileira como homogênea, na prática isso não se dava.
As forças militares, assim como qualquer categoria social, possuem em seu seio, vários projetos e visões de mundo, vez ou outra, dependendo dos interesses edo periodo,
um se alça a hegemonia e, pela força ou a cooptação, silencia os demais. Neste sentido, Memórias do Cárcere, é uma instância privilegiada para captarmos esta
diversidade e desconstruirmos o imaginário dominante.
Sandra Alves Fiúza • UFU
Representações políticas e estéticas da tortura no Brasil: uma análise do texto teatral "Torquemada" (1971), de Augusto Boal
No período de extrema linha dura do regime militar no Brasil (1969-1974), durante a administração do general Médici, o teatro brásileiro passou por uma das mais dificeis
fases de toda sua história. Entre os inúmeros abusos do poder cometidos pelo regime militar, a detenção ilegal e a tortura de prisioneiros figuram entre os mais repugnantes.
Nesse context?, em 1971, AUQusto Boal também tornou-~e prisioneiro do regime; momento no qual gestou o texto teatral Torquemada, recorrendo a uma figura histórica
e auma outra epocapara anal!sar proble.mas contemporaneos. ~orquemada, o símbo!o hi~tórico da repressão, viaja através do tempo -século XV - para representar um
governo atu~1 ou entidade ofiCiai que aplica tortura como um meio de controle real ou Imaginado de subversão existente no século XX. Assim como Torquemada, outras
representaçoes da tortura foram elaboradas. As obras memorialísticas, tanto dos presos políticos quanto a dos militares permitem-nos perceber as 'lutas' no campo da
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memória histórica. Este trabalho pretende discutir as relações entre história ememória, passado epresente, assim como as representações poIiticas e estéticas, apartir
da perspectiva dos testemunhos, sobre atortura, nos diversos tipos de narrações: texto teatral Torquemada, obras memorialísticas dos presos poIiticos emilitares, dentre
outros.
Maria Clara Tomaz Machado - UFU
A Festa do Carro de Bois: uma tradição reinventada
Parodiando Hobsbawn e, ao mesmo tempo, contradizendo-o, aFesta do Carro de Bois de Vazante, uma pequena cidade do interior de MG, permite pensar que sujeitos
sociais, atropelados pelas práticas do capitalismo liberal, desintegradoras de experiências de vida, em nome do desenvolvimento edo progresso são capazes de, num ato
de resistência, reinventar uma tradição. Nesse sentido, em busca de uma identidade perdida, festeja-se há vinte anos o encontro com as raizes do passado e a'carreata
de bois', que ocorre durante quatro dias do mês de julho, foi a forma possivel, mesmo que travestida do simbólico, do lúdico, do religioso, de reescrever ahistória do
passado mineiro. Hoje, esta festa organizada institucionalmente por uma Associação Cultural, com regras enormas convencionadas esubsidiada pelo poder público local,
, EMATER eo comércio da região, é um 'mix' de múltiplas vivências, trabalhos, artes de fazer e práticas culturais já esquecidas. Em suma, o objetivo deste evento, ao
recriar práticas sociais em desuso, talvez seja o de buscar o elo perdido entre passado e presente.
Geni Rosa Duarte - UNIOESTE
Música e músicos caipiras no espaço urbano
No conjunto da produção musical brasileira, costuma-se tratar achamada música caipira, ou música sertaneja, como algo homogêneo, como produção subaltema, sem
identidade. Na visão de alguns, ela apenas se distingue do folclore na medida em que passa a ser difundida pelos meios de comunicação - mormente pelo rádio -e
consumida pelas camadas da população ligadas ao meio rural ou provindas dele. Esta comunicação visa discutir e repensar esse universo musical na medida em que ele
nos permite visualizar percursos epráticas de camadas da população antes ausentes do universo radiofônico e diseográfico, e discutir o processo que faz com que os
chamados músicos caipiras penetrem no universo do rádio, não 'rebaixando o nivel da programação', como querem alguns, mas colocando-se no seu interior e dando
visibilidade a novos ritmos, sonoridades e temáticas e anovos sujeitos.
Márcia Janete Espig - Universidade de Caxias do Sul I ULBRA
Documentos e História cultural: o caso do folclore e das orações.
A história cultural recente vem proporcionando aos historiadores uma ampla gama de possibilidades de novas abordagens eleituras dos fenômenos do passado. Seja
através da associação adisciplinas como aantropologia e aliteratura, ou mesmo através da valorização de determinadas problemáticas de pesquisa, este campo teórico
tem representado uma inovação fundamental nos últimos anos. Em nossa comunicação iremos refletir sobre as contribuições da história cultural para a análise de certos
documentos, até aqui pouco utilizados pela historiografia. Iremos nos deter sobre fontes folclóricas eorações produzidas pelos sujeitos históricos. A atenção dedicada atais
materiais documentais vem crescendo, juntamente com ointeresse pela subjetividade do agente histórico. Se, até poucas décadas, tais fontes eram desprezadas por não
serem suficientemente 'objetivas', hoje mostram sua importância graças aos aportes teóricos mais recentes. Afim de melhor ilustrar nossas reflexões metodológicas,
concentraremos nossa atenção sobre um estudo de caso especifico, o Movimento do Contestado (1912-1916), movimento de cunho messiânico emilenarista no qual
destacaram-se representações referentes aum rico imaginário religioso.
Newton D'ângelo - UFU
O popular e o massivo na linguagem radiofônica - Uberlândia -1939-1970
Esta comunicação pretende abordar os resultados da pesquisa em torno da história da radiofusão em Uberlândia-MG, entre as décadas de 1930170, acompanhando
diferentes experiências de sociabilidade, linguagens ecomportamentos de ouvintes, cantores elocutores. Nesta trajetória, verificamos significativas tensões em torno da
apropriação dos novos recursos técnicos, da ocupação de auditórios epraças, bem como pressões eincorporações diferenciadas por parte das classes populares na sua
programação enos anúncios cantados.
Maria Bernardete Ramos - UFSC
Corpos recompostos na morfologia artistica para regenerar a nação. Política e estética
Os nacionalismos, do inicio do século XX, tiveram na imagem oaproveitamento das sensibilidades estéticas para fins poIiticos, tanto no que se refere à liturgia poIitica quanto
ao corpo humano. Neste, o belo era buscado na harmonia entre o ser plástico e a ordem do corpo, expressa na proporcionalidade do seu conjunto fisionômico, que se
refletiria na nobreza da alma. No Brasil, se afealdade, traçada nas tintas e na escrita do século XIX, era representativa de nossa não-civilidade, o embelezamento era o
meio proposto para o aperfeiçoamento do tipo étnico em formação. Hernani de Irajá, médico, artista plástico ecritico de arte, produziu extensa obra, entre as décadas de
1920 e 1940, ilustrada com sua própria arte ecom esquemas técnicos da reprodução artistica do corpo humano, para indicar os cânones da beleza clássica como rrodeIo
aos estudiosos, médicos, escultores e pintores. Os pintores de tendências 'deformadoras", 'modiglianos' e 'diegoverescos', receberam severas criticas, acusados de
temperamento psico-fisico doentio. Na função política da arte, urgia recolocar no quadro, os elementos rejeitados pelas vanguardas, afim de restabelecer aunidade entre
técnica erepresentação, entre forma e conteúdo; unidade que caracterizaria aobra-prima de natureza universal eeterna.
.
Silvia Crisitna Martins de Souza - UEL
Teatro, História e política nas "Scenas Comicas" de Francisco Correa Vasques
Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida junto ao Departamento de História da UEUPR e tem corno objetivo analisar
as relações entre teatro epolítica, apartir de uma perspectiva da história social, utilizando como corpus documental um conjunto de peás teatrais efolhtins, ambos intitulados
'Scenas Comicas', de autoria do ator e dramaturgo Francisco Correa Vasques, um dos mais populares do Rio de Janeiro, do séc. XIX que, no entanto, vem sendo
recorrentemente silenciado pela historiogradia que se dedica ao teatro brasileiro. Pretende-se, com ele, levantar questões que permitam compreender como opalco e a
imprensa periódica foram utilizados por Vasques como tribunas para comentar, de maneira bem humorada, as transformações históricas do seu tempo, bem como utilizados
como instrumento de intervenção poIitica na realidade social.
Maria Luisa de Freitas Duarte do Páteo - UNICAMP
Joaquim da Silva Callado: entre o mito e as histórias
A partir da trajetória musical de Joaquim Antonio da Silva Callado (1848-1880), compositor eflautista carioca, conhecido na história da música popular brasileira como o
precursor do choro no Brasil, tendo ganhado o popular apelido de 'pai do choro', a comunicação pretende estimular uma discussão sobre as práticas musicais, e
particularmente sobre atrajetória de músicos edo universo social ecultural aeles associados, como uma rica eeficaz estratégia, do ponto de vista da investigação histórica,
p.ara se aprender e compreender as contradições e as singularidades de um determinado periodo histórico. Pretende demonstrar que as práticas musicais possuem
SignifICados outros que vão além daqueles estritamente musicais eque constituem em estratégias singulares para penetrar no tecido histórico por caminhos eatalhos pouco
explorados pela historiografia.
Wolney Vianna Malafaia - UNIG I FEUC
A desconstrução do discurso cinematográfico: cinema novo, estética e politlca nos anos 60.
OCinema Novo constitui, como co~junto, a ~aior expressão ~a produção ?inematográfica brasileira. Suas propostas, tanto estéticas quanto politicas. relacionam-se.
profun~amente com as tr~nsformaçoes ocornd~s em nossa SOCiedade apartir do final dos anos 50 erepresentam uma atualização euma contextualização das mudanças
culturais o~radas mun~lalmente. Ne.ste senlldo, promove uma rupt~r~ ao desenvolver uma narrativa qu~ procura desconstruir o discurso cinematográfico clássico,
representativo dos padroes hollywoodlanos, alcançando uma forma originai de expressar a conturbada realidade brasileira. Odebatépranovi40 entre cinemanovistas e
defensores da n.arrativa c/á~s!ca, dent~e os qua~s encontravam-se, inclusive, teóricos da arte engajada, é reveladQl' das contradlçOes e dlf~entes perspectivas que
nortea~am asooedade brasileira .no PE:nodo ref~ndo edemonstra acomplexa relação desenvolvida entre padrões estétk;:os e discursos poIllicos, próprio do Cinema Novo,
na sua Incessante busca de uma Idenlldade naCional eda conquista do mercado cinematográfico.
. . ..
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Rosangela Patriota - UFU
Oteatro brasileiro na década de 1970: apropriações históricas einterpretaçõ" historlográficas
Um dos grandes debates que animaram as discussões sobre aprodução teatral brasileira, nas décadas de 1960 e 1970, foi o que envolveu, de um lado, perspectivas de
inovações estéticas, aliadas a temáticas sociopolíticas e a estruturas alternativas de produção, e, de outro lado, os limites históricos dos espetáculos montados por
produtores, com ointuito de propiciar entretenimento ao público teatral. Sob essa perspectiva, no campo historiográfico, apresentam-se de mélleira constante interpretaçOes
que, ao discutirem comparativamente as duas décadas, compreendem aprimeira como sendo 'revolucionária', enquanto a segunda é quase sempre avaliada como
'conservadora'. Esta questão écrucial para compreender tanto omovimento teatral no periodo de 1970, quanto aconstrução da historiografia sobre adécada, pois observase nos estudos existentes apresença de uma hierarquia de valores que atribuiu aos trabalhos do Teatro de Arena e do Teatro Oficina um parâmetro doque deveria ser
esperado do teatro de então. Sob esta ótica, tais análises deixam de atentar para ahistoricidade do momento de criação da obra e para as expectativas poIiticas dos artistas
envolvidos no processo. A partir destas preocupações,deve-se considerar que asociedade brasileira, após o aniquilamento das organizações guerrilheiras, da prisão e
do exílio de militantes políticos, artistas eintelectuais, juntamente com ailusão de pujança propiciada pelo 'Milagre Econômico', adquiriu novos rumos, dentre os quais o
estabelecimento, em caráter definitivo, da integração nacional, por meio do investimento maciço na área de telecomunicações, que se tomou fundamental para o
redimensionamento das atividades teatrais edo próprio processo cultural do pais. Historicamente, houve mudanças incontestes. Ao invés de uma postura de enfrentamento
explícito àditadura militar, iniciativas que visavam atuar nas brechas, afim de viabilizar atos de resistência em favor das liberdades democráticas, tomaram-se as bases
apartir das quais o Teatro Brasileiro na década de 1970 desenvolveu-se. Desta feita, refletir sobre estas experiências estéticas àluz de suas dimensões históricas, bem
como sobre ahistoriografia deste período é aproposta deste trabalho.
Alexandre Pacheco Fonseca -UFU
A violência no Rio de Janeiro, na década de 1970, em 'Feliz Ano Novo' de Rubem Fonseca
Neste trabalho, discutimos arepresentação da violência social da cidade do Rio de Janeiro,na década de 1970, através do conto 'Feliz Ano Novo' de Rubem Fonseca.
Parte do livro Feliz Ano Novo, que se tornou um marco da literatura brasileira, esse conto revelou, em 1975, os prímórdios dos complexos arranjos que passaram a
contribuir para a transformação da violência na sociedade brasileira, pois, Rubem Fonseca soube inserir nele as imagens dos fatos brutais e implacáveis ligados ás
contradições sociais desenvolvidas na cidade do Rio, apartir da década de 1970.
Luciano Carneiro Alves· UNICALDAS I UFU
A Legião Urbana e ajuventude brasileira da década de 1980
Para muitos jovens que formam bandas de rock, o primeiro disco é ao mesmo tempo um grande sonho e omomento apartir do qual suas carreiras estão sujeitas amu~as
redefinições. Em geral, as canções nele registradas sintetizam operíodo correspondente àformação da banda, suas primeiras apresentações ecomposições, bem como
as experiências e angústias dos integrantes. Busca-se com o disco entrar em um circuito cultural bem mais amplo do que aquele com oqual se lida, sendo que aobtenção
de sucesso de público e/ou de crítica cumpre papel fundamental na continuidade ou não da banda. Se alcançam sucesso de público, impOe-se o desafio e aexigência de
mantê-lo; se há boa recepção da crítica, despertam o interesse dos 'olhares especializados' (produtores musicais, imprensa, gravadoras, etc.). Pensar oprimeiro disco
de um dos grupos de rock brasileiro com maior sucesso de público ede crítica, aLegião Urbana, éoobjetivo deste trabalho. Para tanto, foram analisadas as canções nele
presentes, sistematizando-se os temas tratados ediscutindo-os àluz dos impasses da juventude brasileira na década de 1980, que terá em Renato Russo, lider eletrista
da banda, um de seus idolos mais destacados.
André Luiz Xavier - ESEBA/UFU
A Infiuência da pop art em Almodóvar
Com amorte do General Francisco Franco, aEspanha passa aviver seu processo de (re)democratização. Várias obras antes censuradas naquele pais, tanto de artistas
nacionais exilados quanto de estrangeiros, passam afazer parte da vida cuttural de um contingente cada vez maior da população. Este trabalho pretende discutir ainfluência
da pop art -movimento que surge no pós 11 Guerra Mundial, nos EUA ena Inglaterra, primeira e principalmente -nos primeiros trabalhos 'comerciais' do diretor manchego,
como o filme Mujeres ai Borde de Un Ataque de Nervios e o livro Patty Diphusa y otros textos, entre outros.
Adalberto Paranhos • UFU
Os desafinados: sambas e bambas no "Estado Novo"
Como quem caminha sobre um campo minado, os compositores ecantores populares tinham sobre si o olhar implacável da censura artistica exercida pelo Departamento
de Imprensa e Propaganda (DIP), à época do 'Estado Novo'. Seu comportamento se assemelha aum novelo de muitas pontas: havia de tudo no front da música popular.
Desde a adesão espontânea e/ou interesseira ao regime, até aqueles que, mais ou menos independentemente de motivações poIiticas específicas, não se afinavam pelo
diapasão estado-novista. Neste trabalho se busca pôr em destaque determinadas práticas discursivas, recorrentes naquele período, que configuram discursos cruzados.
De um lado, as falas colocadas na boca de personagens femininos que censuram oprocedimento malandro de seus companheiros. De outro, o canto de personagens
masculinos que recriminam aconduta de companheiras que transbordam os estreitos limites que definem os contomos de seus papéis sociais. Uma certa ambivalência
se incorpora não só aessas composições como igualmente às interpretações registradas em discos submetidos àcensura do DIP. Para além disso, no entanto, em todas
essas situações um denominador comum as irmana: as figuras que povoam essas canções -em geral, retratadas na terceira pessoa -fogem aos códigos de comportanento
que a"boa sociedade' recomendava. Em outros casos, fica evidente que os desencontros entre letra e música e/ou performance do intérprete abrem caminho para a
conclusão de que, também na análise da canção popular, por vezes o mais importante de um texto está no não-dito.
Maria Inez Machado Borges Pinto - USP
Cultura de massas e a integração nacional pelas ondas do rádio
Dentre as muitas abordagens que podem ser feitas ao rádio, pretendemos analisá~o como um artefato cultural, um aparato técnico que, apartir de suas particularidades
enquanto midia, pode funcionar como elemento mediador entre as massas eapolítica de massas dos grupos sociais dominantes. Visto desta ótica, orádio (assim como
apalavra escrita, ocinema, afotografia e aTV), por atuar nas áreas de informação, de comunicação edo conhecimento, altera as relações entre as massas e as classes
dirigentes, inaugurando novas formas de atuação no campo da politica de massas. Nesse sentido, cabe destacar aimportância do rádio ecomo o seu papel social passa
afazer parte das preocupações tanto daqueles que se opunham ao veiculo (apontando para os perigos de uma possivel utilização do rádio na manipulação das massas),
quanto daqueles que apostavam no veículo como instrumento de 'democratização' sócio-cultural.
.
.
Márcia Ramos de Oliveira - UDESC
Imagens e auto-imagem na canção de Lupícínío Rodrigues
A~r.avés das canções de Lupicinio Rodrigues evidenciam-se aspectos relacionados as formas de representação social e construções imaginárias dos quais o compositor
fOI Interlocutor. Otrabalho pretende abordar também, contrapondo aquelas inseridas em sua música, outras tantas imagens, relacionadas asua atuação enquanto compos~or
popu!ar, aexemplo do que. pod~ ser obtido ~través da pesquisa em variadas reportagens, entrevistas, crônicas, fotografias, charges, ilustrações acerca da figura de Lupicínio
Rodngues. Ocontraste eVidenCIado pelas diferentes formas de representação vinculadas aatuação deste compositor, entre imagens musicais, literárias evisuais, possibilita
dem~nstrar as diversas leituras, apropriações e interpretações acerca da temática histórico-musical, indicando que não se restringem apenas a produção e recepção das
cançoes.
Marcelo Robson Téo - UFRGS
O musicar das ordens: a trilha sonora {in)disciplínar do Estado Novo em Florianópolis
A idéia que abarca o tema proposto neste trabalho tem como impulso e inquietação atentativa de buscar indicios para compreender os efeitos provocados pela ação
ho"!oge.neizad?ra do Estado no ensino d.a arte ~usical, no âmbito das escolas, espalhados durante o período do Estado Novo (1937 -1945). Partindo-se dos projetos
nac~on~ls r~laclonados à educação mUSicai, a Intenção é perceber como eles foram apropriados em instituições de ensino catarinenses,mais especificamente em
Flonanopohs, neste pe~íodo. P~rcebe!, portant~, as relações entre o autoritarismo na p?!ítica estad?novista, os projetos de homogeneização cultural eoensino da música
nas es~la~, tod~ con~dos. na Int~nF de rnod~ficar comportamentos, atuando nas poIltlcas culturaiS de forma compromissada com os interesses da nação, tendo em vista
que amuslca naCionalista ea mais encamada de quantas surgiram, são alvos desta pesquisa, tentando perceber amúsica como, além de disciplina escolar, importante
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estudantes através do ensino musical.
Alcides Freire Ramos· UFU
Mercado e cultura: o cinema brasileiro da década de 1970
Diversos estudiosos, quando se voltam para a década de 1970, tendem a direcionar o foco das análises para a atuação da censura, salíentando os aspectos mais
abertamente repressivos do papel desempenhado pelo Estado brasileiro no período, o que, muitas vezes, acaba por transformar arelação Estado-Censura.Cineastas como
que numa chave explicativa do processo cultural dessa época. Entretanto, embora a censura tenha sido implacável, contribuindo para a desarticulação de projetos
importantes ou alimentando algo mais perverso, a auto-censura, é preciso levar em consideração outros dados da realidade para que se possa compreender a
complexidade e abrangência das transformações por que passavam as formas de produção e consumo de bens simbólicos nessa década. Mais exatamente, é necessário
ter em conta que o mercado passou por um crescimento vertiginoso abarcando diferentes áreas: livros e revistas, televisão, música (discos) e publicidade. Eo caso do
cinema não édiferente. Desse ponto de vista, repensar tanto os espaços ocupados pelos cineastas maisinventivos da década anterior (Cinema Marginal e Cinema Novo,
por exemplo), quanto o alargamento do público para o cinema brasileiro em decorrência do surgimento de outros gêneros (Pornochanchada, por exemplo), ao lado das
transformações capitaneadas pela ação Estatal [Embrafilme (1969) e Politica Nacional de Cultura (1975)], permite lançar luzes sobre as vicissitudes da produção
cinematográfica brasileira, sobretudo daqueles setores que, ao recusar ocaminho do entretenimento de moldes eminentemente industriais, ainda se mostravam preocupados
com abusca de inovações estéticas e/ou com a manutenção do engajamento político e conseqüente oposição à Ditadura Militar.
Kátia Rodrigues Paranhos • UFU
Da página ao palco: o teatro operário no ABC
Este trabalho discorre sobre a atuação do Grupo de Teatro Forja, ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Durante adécada de 1980,
lideranças sindicais estavam empenhadas em mobilizar os metalúrgicos por meio de programações culturais, planos de formação política e projetos de comunicação. Ao
procurarem organizar acategoria, instituem o campo cultural como uma estratégia de luta decisiva naqueles anos. Destaca-se, então, o significado político do Grupo de
Teatro Forja, constituido pelos dirigentes sindicais, trabalhadores da base e por um ator e diretor de teatro. Tal grupo se distinguia especialmente pela criação coletiva de
textos, por atuar nas campanhas salariais (nas portas de fábricas, nas assembléias e nos bairros) e na assessoria a movimentos sociais locais, não deixando de lado a
montagem de peças identificadas com seu projeto estético-político. Buscarei, assim, evidenciar que, para o Fo~a, era fundamental associar a escritura de textos, como uma
forma de intervenção social eficcional, ao chamado "trabalho cultural de libertação' dos trabalhadores.
Edmilson Souza Anastácio· UFU
Perspectivas contemporâneas: a tônica do rap na construção histórica
.
A tônica do Rap, enquanto objeto para se conhecer e compreender o processo histórico se destaca por vários aspectos, entre eles: -Eum produto cultural elaborado pelos
próprios atores sociais, que expressam e refletem sobre os problemas do seu cotidiano; -possuí uma contundência nua e crua da violência periférica, não somente aquela
gerada na, mas também aquela direcionada para aperiferia; -utiliza-se de um conceito de periferia que não se encerra na questão geográfica, vai mais além, atinge o social,
o cultural, o econômico, o educacional, enfim toda forma de exclusão; -um gênero musical que carrega uma forma de protesto contemporâneo; -possuí uma abordagem
que procura positivar aidentidade periférica, mesmo com suas contradições elimitações, acaba cumprindo parte deste papel, pois alinguagem formal não dá conta de atingir
o público jovem.
Miguel Rodrigues de Sousa Netto· UFU
Otestamento de Jônatas deixado a David: homossexualidade e estética
Opresente trabalho tem como proposta analisar como o pensamento católico, a atuação partidária e a experiência da contracultura influenciaram a trajetória do escritor
paulista João Silvério Trevisan, focalizando, sobretudo, como estes temas foram representados na obra Otestamento de Jônatas deixado a David (São Paulo: Brasiliense,
1976), partindo da perspectiva de que tal obra condensa, ainda, sua visão sobre o tema da homossexualidade etorna-se referência para se pensar a atuação do autor como
militante do movimento de afirmação homossexual brasileiro.
Thaís Leão Vieira· UFU
.
Brasil· versão brasileira de Oduvaldo Vianna Filho (1962): perspectivas estéticas e políticas do CPC da UNE
Esta comunicação tem como objetivo refletir sobre os temas presentes na peça Brasil- Versão Brasileira (1962) de Oduvaldo Vianna Filho, resgatando a historicidade deste
texto teatral pensando as questões que possibilitaram sua produção. Deste forma, é importante discutir a atuação do dramaturgo dentro do Centro Popular de Cultura da
União Nacional do Estudantes (CPC da UNE). do qual foi um fundadores, pois a peça foi escrita como uma produção do CPC. A intenção não é perceber a peça de
Vianinha como reflexo do momento em que ele a produziu mas, analisá-Ia como constituinte da realidade histórica em que o dramaturgo esteve inserido. Assim, a proposta
de historicizar Brasil- Versão Brasileira, investigando suas redes de interlocução com o chamado contexto social, tem como objetivo, também, debater com autores que
analisaram a atuação do CPC e suas produções artísticas durante a década de 1960 e definiram-na como de caráter reformista e populista.
Luciene Lehmkuhl- UFU
História e artes plásticas· possibilidades e perspectivas
Esta comunicação aborda as possibilidades e perspectivas teórico -metodológicas advindas da História da Arte, capazes de contribuir para o trabalho do historiador que
se propõe atomar as artes plásticas como objeto de estudo, tentando estabelecer um diálogo com as atuais vertentes da História Cultural. Ao trabalhar com artes plásticas,
os materiais sobre os quais o historiador se debruça, suas fontes, seus documentos, em fim, o corpus por ele organizado é composto por diversificados elementos como:
obras acabadas, esboços, desenhos e projetos, originais, reproduções, imagens e textos. Logo, aobra de arte aparece fazendo parte de um sistema de relações, um grupo
de fenômenos ligados entre si que encontrarão coerência na trama organizada pelo historiador, na qual, indu i-se o uso de fontes visuais que, por sua vez, exigem uma leitura
especifica, uma leitura da visualidade das obras. A História da Arte disponibiliza variados métodos de abordagem eleitura que podem servir de ~io ao historiador conforme
a definição de suas problemáticas, sendo possivel transitar entre o método formalista, o sociológico, o iconológico, o estruturalista, o fenomenológico e a perspectiva
histórica, procurando evidenciar a tipologia das fontes, seus suportes, técnicas de confecção, lugar de produção, mecanismos de circulação, distribuição e apropriação.
Alberto da Rocha JÚloior (Tibaji) • UFSJ
Narrativa e teatro: Artur Azevedo através da história
Opresente trabalho é um desdobramento de nossa pesquisa de doutorado sobre algumas revistas de ano de Artur Azevedo (1855-1908) e tem corno objetivo compreender
o modo como este autor é estudado em dois textos marcantes da história do teatro brasileiro: A evolução da literatura dramática de Décio de Almeida Prado e Panorama
do teatro brasileiro de Sábato Magaldi. Na comunicação a ser apresentada, tratarem9s sobretudo dos aspectos formais da narrativa histórica, mostrando como, através
de procedimentos literários e estilísticos, os autores criam 'fatos" e dialogam entre si. Etambém nosso objetivo, através do diálogo a ser estabelecido entre os três autores
mencionados - os dois criticos e odramaturgo -, compreender com mais profundidade a obra do autor de A capital federal, mas também perceber como anarrativa evidencia
o posicionamento de cada historiador não apenas perante o autor abordado, mas também frente ao teatro brasileiro em geral.
Denise Oliveira Gonçalves· UFU
A moda como linguagem: um estudo da composição indumentária hippie
.
Oprincipal objetivo da pre:,ente .comunicação?e pesq~isa é refletir_acerca da pote~cialidade da moda enquanto linguagem, seu significado e relevância enquanto código
de I~entidade e conte~taçao no amblto do movimento hlPPle: Aopçao ~r este movimento deve-se ao fato de que compreendo que, em meio ámultiplicidade de propostas
e pralicas revolUCionarias que foram engendradas no Interior do movimento de contracultura, ele foi capaz de elaborar a mais consistente e radical critica à sociedade
capitalista. ~idental e ás principais instituições legitimadas e d~fe~didas por es~a m~sma sociedade. Essa crítica expressou-se, em grande medida, através da composição
Indumentana hlpple e, por ISSO, ar.oupa tor~o~-se um dos prln91pals ele~entos Identl~cadores deste movimento. Buscar na linguagem das roupas o significado histórico das
propostas apresentadas pelo movimento hlpple, eXige entende-Ia apartir de sua condição de produto cultural e de signo cujo significado é socialmente convencionado. Nesta
medida, na Intenção de abordar o vestuário como um elemento passivel de análise histórico-cultural, faz-se necessário considerá-lo como um dos momentos de
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----------------------------------~~~~--------------~--------------representação da realidade, visto que, ao lado de outras linguagens da esfera da cultura, também a moda éuma forma de expressão dos valores que moldam uma época
e, desta feita, fala-nos acerca do indivíduo que a veste e da sociedade que a produziu.
Daniela Reis - UFU
O Brasil representado por um imaginário a partir das obras da companhia de dança Grupo Corpo.
A Companhia de Dança Grupo Corpo, de Belo Horizonte, é reconhecida nacional e internacionalmente como um dos marcos mais importantes da História da Dança
Acadêmica Brasileira, tanto pela qualidade cênica de seu trabalho quanto por sua história de 28 anos ininterruptos. Mas é sobretudo por ter desenvolvido uma "brasilidade"
na dança que a companhia consagrou-se. A partir destas constatações e dentro da perspectiva da História Cultural, que aponta a possibilidade do diálogo História-Arte,
esta comunicação tem por objetivo a análise do poder simbólico dos elementos do espetáculo "21' produzido e estreado em 1992. Assim, pretende-se estudar a estética
da obra '21', afim de perceber como o grupo construiu, por meio da circularidade entre técnicas de dança clássica e elementos de danças populares, representações de
nossa cultura.
Erminia Silva - UNICAMP
As múltiplas linguagens na teatralidade circense. Benjamim de Oliveira e o circo-teatro no Brasil no final do século XIX e inicio do XX.
Neste trabalho pesquisa-se o processo de produção e organização da teatralidade circense expressa pela conformação do circo-teatro, no Brasil, considerando-se como
fio condutor a vida artística de Benjamim de Oliveira, da década de 1870 à de 1910. Acompanhar a vida de Benjamim de Oliveira é perseguir a multiplicidade de
interlocuções que realizou, permitindo-se assim recuperar como os circenses enfrentaram os desafios e obstáculos para se constituirem, além de tirar proveito do fato de
que Benjamim foi um dos importantes demarcadores das características mais significativas daquela teatralidade. Entretanto, este trabalho mostra que oprocesso de inserção
do circo-teatro na produção de uma teatral idade circense já ocorria no momento em que Benjamin iniciava sua vida no circo. Oestudo toma as produções circenses através
das ações dos seus vários sujeitos e, desta forma, investiga como homens e mulheres artistas de circo, ao mesmo tempo em que mantiveram uma especificidade,
renovaram, criaram, adaptaram, incorporaram, copiaram experiências vividas eenfrentaram desafios eobstáculos decorrentes das continuidades e mudanças encontradas
na sociedade, nas produções culturais e em si mesmos. Parte-se da idéia de que os circenses devem ser vistos como um grupo que articulava matrizes e procedimentos
em constante reelaboração e ressignificação, bem como adequavam, incorporavam e produziam um espetáculo para cada público, manipulando elementos de outras
variáveis artisticas já disponiveis e gerando novas e múltiplas versões da teatralidade.
Eisa Gonçalves Avancini - UNILASALLE
Ojardim paradisíaco. Metáforas da nação tropical
Estudo omotivo edênico ou paradisíaco, como fator de identidade nacional na cultura brasileira particularmente nas manifestações da música popular. As imagens poéticas
do jardim paradíaco povoam o ímaginário brasileiro configurando "uma terra encantada, mimoso jardim de fadas que o mundo não tem igual'. 'Rios, mares, florestas,
verdes campos abertos em flor", onde "tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor" constituem as imagens emblemáticas da Nação na sua trajetória de
construção/desconstrução/reconstrução do imaginário social. Faço o exercicio de identificar essas imagens desde suas raizes impressas nos primeiros escritos sobre a
terra, registrando seu trânsito pelo ufanismo romântico ou nacionalista até aemergência do tropicalismo. Contudo se o Tropicálismo descontrói abazófia das imagens das
grandezas e belezas da aquarela brasileira, significativamente retoma a imagem da floresta tropical- a tropicália -como lugar dos múltiplos sons e das múltiplas vozes.
De sorte que as imagens transitam do jardim ao jardim redesenhando- se num processo continuo de permanência e mudança.
Aguinaldo Rodrigues Gomes - UNESP/FRANCA
Os embates entre o estrangeiro e o nacional na dramaturgia de João do Rio
Oobjetivo precipuo dessa reflexão será compreender como João do Rio traduziu para sua dramaturgia os conflitos einquietações vivenciadas pelo homem carioca moderno
frente á imposição de modelos culturais exteriores que se sobrepunham á sua verdadeira identidade. Nesse sentido, as peças teatrais de João do Ri8 ~J::isam a ter um
importante significado, na medida em que explicitam um desejo de construção de uma nacionalidade, rompendo, assim, com os preceitos estéticos europeus ereafirmando
aemergência de um teatro genuinamente brasileiro.
Janes Jorge - USP
O rio dos poetas: o Tietê como motivo poético em São Paulo, 1900·1950
Embora o rio Tietê compartilhasse com outros rios, córregos e represas paulistanos a convivência dos moradores da cidade de São Paulo duréllile aprimeira metade do
século XX, pode-se afirmar que em termos de carisma não teve rivais. Sobre o Tietê foram feitos poemas, declarações de amor e de saudade, pinturas e cartões postais,
livros que trataram de exaltar o rio das monções e das bandeiras. Pode-se afirmar, que, de modo geral, no periodo em estudo, e de certo modo até hoje, o Tietê constituiuse em um símbolo da identidade paulista, imagem a qual foi se agregando elementos de afeto de outra natureza, mas que acabaram por reforçar a sua mística. Oobjetivo
desta comunicação, portanto, é apresentar aspectos da utilização do Tietê como motivo por alguns poetas em São Paulo e discutir de que forma esta produção poética pode
ajudar na compreensão do relacionamento entre os moradores de São Paulo e os seus rios, o tema da minha pesquisa de doutorado.
Carlos Roberto da Rosa Rangel- UNIFRA
A ídentidade fronteiriça Brasil-Uruguai nas poesias de Bisio e Simões
A pesquisa teve por objetivo analisar aformulação de uma identidade regional dos habitantes de fronteira (Brasil-Uruguai) apartir das obras dos poetas uruguaios Olyntho
Maria Simões eAgustin Ramón Bisio. Como metodologia optou-se pelo cruzamento de fontes documentais e historiográficas com as obras dos mencionados po8tâS tendo
como referencial teórico da Estética da Recepção. Aescolha dos autores considerou a projeção que tiveram corno agentes políticos e culturais, a temática voltada para
o cotidiano, valores e representações da população fronteiriça, bem como a linguagem utilizada (DPU- Dialeto Português no Uruguai) e o alto grau de repercussão das
obras desses dois poetas entre seus conterrâneos. Como resultado, constata-se um esforço de identificação do conteúdo das poesias com as práticas sociais da fronteira,
favorecendo o alargamento dos horizontes de expectativas dos leitores em relação aessas práticas. Esse esforço ocorre por meio da ironia com que os autores invertem
os estigmas do contrabando, da violência, do caudilhismo e do curandeirismo em fatores de afirmação da identidade regional, assim como pelo destaque que dão ao OPU
como forma de comunicação popular e artificio de expressão estética em suas poesias.
Beatriz Catão Cruz Santos - UFRJ
A festa de São Gonçalo na viagem em cartas de La Barbinais
Otexto propõe, na primeira parte, uma história da festa de São Gonçalo do Amarante, apartir de referências da historiografia luso-brasileira, trabaihos no campo do folclore
e da antropologia e alguns documentos de forma a apresentar aspectos da festa na América portuguesa, no século XVIII. Trata-se de uma festa geralmente definida como
popular, que apresenta características heterodoxas. Por isso, busca-se problematizar a noção de popular, a partir do trabalho Néstor Garcia Canclini (cf. Culturas hibridas.
São Paulo: Edusp, 1997), desconfiando de abordagens que identificam na dança de São Gonçalo do século XX reminiscéncias, permanências que adviriarn do periOlio
colonial e propondo uma investigação sobre a relação entre o ritual e os grupos sociais que o promovialTl no XVIII. O trabalho sugere considerar a festa como ullla
manifestação do catolicismo "semi-herético e heterodoxo" (cf. Ricardo Benzaquen de Araújo. Guerra e paz. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994), identificado na SOCiedade
colomal. Na segunda parte, faz-se uma análise do registro de Le Gentil La Barbinais em Noveau voyage autourdu monde(1728) sobre a festa na Bahia (1718), na qual
três hipóteses são elaboradas para explicar porque a leitura viajante destaca seus traços de desordem.
Simpósio Temático 11 - Narrativas na História oral (resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Verana Alberti
Verena Alberti - FGV
Narrativas na História Oral
Osi~pósio ~re~end: ~profundar as pote~cialid~des da histór!a oral como metodologia de pesquisa, centrando as atenções na questão da narrativa. Quando nos deparamos
com. b?~s hlstonas , e porque se~ sentido esta coagulado a forma; seu slgmflcado se compreende à medida que se desenvolve a própria narrativa. Podernos dizer que
as histOrias contadas pelos entrevistados eo trabalho da linguagem em produzir racionalidades ampliam o conhecimento sobre a realidade histórica?
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Fernando Sergio Dumas dos Santos - Fiocruz
As narrativas da memória: relatos de vida e outros relatos
Os relatos de vida fazem emergir memórias individualizadas, próprias a cada individuo, mas, ao mesmo tempo, coletivas, no sentido de que sua construção se dá tanto
ao nível da experiência pessoal estrita, como pelas representações sociais dos traços que as compõem. As formas simbólicas, trabalhadas nestes relatos, refletem
diferentes níveis de articulação entre o universo mental e imaginativo do entrevistado e os acontecimentos sociais concretos. Deste modo, o pesquisador pode deixar-se
conduzir através dos meandros de um imaginário social e coletivamente construido e do processo histórico vivenciado pelos narradores e pelas comunidades, pois as
interpretações e mediações narradas recolocam os referenciais a partir destas experiências. Da mesma maneira, é possivel recuperar informações acerca de práticas da
vida cotidiana em períodos mais recuados no tempo através de outros tipos de relatos, como aqueles produzidos pelos cronistas, religiosos, geógrafos, naturalistas,
etnógrafos e autoridades oficiais. Ao analisarmos o modo como foram produzidos estes documentos, perceberemos que todos (relatos de cronistas, cadernos de campo
de antropólogos, etc.) são narrativas pessoais, construídas desde o contato direto com as comunidades, as quais traduzem histórias transmitidas oralmente pelos membros
dos grupos sociais estudados, além de exprimirem observações, sensações e reações pessoais dos autores sobre o elemento narrado. Este fato permite analogias
capazes de percorrer longos processos históricos.
Carlos Frederico Corrêa da Costa· UFMS
Questão de método na narrativa oral
Narrativa na História Oral começa a instigar o pensamento, quando se faz uma reflexão sobre como deve ser reproduzido o discurso oral após a mediação do oralista.
Há os que defendem apureza da transcrição do depoimento, outros acham que há necessidade de uma edição onde a correção dos erros ortográficos, de concordância
e da coerência textual tomam o texto mais agradável para leitura, outros porém, vão além da edição, inovando até na terminologia, usando expressões como transcriar,
tomada de empréstimo ao tradutor epoeta concretista Haroldo de Campos. Foi dentro desta proposta metodológica, que surgiu otexto memorialista abaixo. Ao o amanhecer
do dia 29 de abril de 1945, o coronel Machado Lopes determinou: 'Capitão Queiroz, passa o comando da companhia para o capitão Salgado e segue para Fornovo, onde
a 148' DivisãoAlemã está se rendendo aos brasileiros. Vê oque tem importante para a Engenharia. De extraordinário existiam dois dispositivos para acionamento de uma
carga explosiva por tempo determinado (bomba relógio). Dado ao interesse de Queiroz, lhe foram cedidos naturalmente. Os dois dispositivos explosivos causaram muita
curiosidade, e os americanos pleitearam pelo menos um dos dois exemplares, o que Queiroz negou.
Silvana Vieira
Memória & História: múltiplas possibilidades
Este texto tem opropósito de recolocar em discussão otema da memória, particularizando oenfoque que é dado amesma pelos estudos em história da oralidade e tradições
orais. Nesse particular, Paul Zunthor será uma referência para discussão que pretendo estabelecer com os demais teóricos da memória, a luz da relação entre história
memória e esquecimento. Para tanto busco um elo com as formulações pioneiras no campo da filosofia de Henri Bérgson, da Sociologia de Maurice Halbwachs, da
Psicologia de Freud e Nietezche da litertura de Mareei Proust. No caso da história tornou-se clássico o enfoque sobre memória e história de Pierre Nora, que recebe forte
influência das concepções Halbwaquianas. Com Nora os estudos da memória se proliferam entre os historiadores apartir de uma análise que privilegia amemória coletiva,
como ambiente possivel de reconstrução do passado vivido. Com um traço racional, essa memória como ação de uma lembrança voluntária, faz-se importante como
possibilidade de acesso para os historiadores que acreditam num continuo das experiências vividas, pensadas, reencontradas e, por vezes percebidas como "verdC)des"
mantidas no tempo. Essa capacidade racional de lembrar reconstituindo, em tese, libertaria o que lembra do mundo do sonho, da fantasia, da invenção, como campos de
uma irracionalidade. Mas, é com a memória involuntária, descontínua por vezes, assustadora por outras, irracional, inconseqüente ... que venho me ocupando através de
um diálogo com as múltiplas possibilidades que estes teóricos da memória nos legaram.
SeI mo Haroldo de Resende· UFU
Narratívas de presos condenados: um vocabulário da prisão
Buscando prescrutar questões do universo carcerário pelo expediente teórico-metodológico da história oral de vida, foi possivel recolher da narrativas de presos
condenados uma série de palavras e expressões, cujos significados são especificos da realidade prisional. Trata-se da organização de uma espécie de glossário prisonal.
Ainda que este recorte se limite a saberes referentes á nomeação de coisas, á palavras que significam num espaço social determinado, pode-se dizer que a organização
de tal glossário se caracteriza pela genealogia, na perspectiva de Michel Foucault, uma vez que ativa tais saberes, retirando-os de sua circulação restrita, de sua
discursividade local, especifica, propiciando-lhes visibilidade e expressão em outros espaços. Mais que uma série de palavras elencadas com seus respectivo
significados, esse vocabulário possibilita numa ampla dimensão, reafirmar que anarrativa permite a amplificação do conhecimento sobre a realidade sócio-histórica e, na
especificidade deste trabalho, evidenciar a elaboração, organizão e representação do mundo na prisão, através da linguagem, o que por outros meios ou metodologias
dificilmente emergeria. Reforça-se, assim" anoção de que o trabalho com história oral, provocando a construção de narrativas, nos abre a possibilidade de aprender'um
pouco mais sobre o homem e sua relação com o mundo.

Hebe Maria Mattos· UFF
Memórias do cativeiro: narrativas
A comunicação comenta o trabalho de edição temática de entrevistas de diferentes acervos de história oral com descendentes de escravos brasileiros, com ênfase nas
antigas áreas cafeeiras do centro-sul do pais (Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espirito Santo) que concentravam amaioria dos escravos ás vésperas da abolição
definitiva do cativeiro, disponibilizadas na home-page do projeto (www.historia.uff.brllabhoilnarrcat.htm).comotítulo "Memórias do Cativeiro: Narrativas'. As narrativas
selecionadas permitem abordar como a história da escravidão e da abolição no Brasil foram apropriadas como objeto de memória pelos descendentes dos últimos cativos
do país, libertos em 1888. Para tanto, edita como etnotexto, através de chaves temáticas, as coincidências narrativas encontradas nos acervos trabalhados, produzindo
um discurso significativo sobre ahistória da memória da escravidão eda identidade negra no antigo sudeste cafeeiro. As edições temáticas, bem como a transcrição integral
das entrevistas ou dos principais trechos relativos á memória do cativeiro nos diferentes acervos pesquisados podem ser acessados on fine no site do projeto
lIana Strozenberg f Maria Paula Araújo f UFRJ
Trajetórias de vida, formação de lidéranças populares e estratégias culturais de inclusão
O trabalho é resultado de uma pesquisa, ainda em andamento, que visa detectar os significados sociais, econômicos, políticos e estéticos das iniciativas de produção e
consu_mo artístico que vêm se multiplicando nas regiões periféricas e, mais especificamente, nas áreas de favela das grandes cidades brasileiras, como resposta e possivel
soluça0 p~ra os proble~~s da desiguald~d~ e ~a exclusão. Tanto do ponto de vista da continui~ade e dos resultados do trabalho, quanto no que se refere á projeção e
reconheCimento na mldla, a C?mpanhla Etlllca de Dança, com sede no morro do Andaral, e o grupo Afro Reggae, sediado na favela de Vigário Geral, são,
reconheCidamente, duas qas Iniciativas dessa ordem mais bem sucedidas na cidade do Rio de Janeiro. Aanálise comparativa das narrativas de Carmem Luz idealizadora
e direto!a da ~ompanhia Etnica,. e.José Junio~, fundador e presidente do Afro Reggae, permite estabelecer relações significativas entre trajetórias de vida, processos de
formaçao de hd~ranças e estrateglas de engajamento em movimentos culturais de cunho político e social, evidenciando uma articulação complexa entre múltiplas variáveis
como classe, genero e raça.
Luciana de Amorim Nóbrega· UFRRJ
Marambaia: imaginário e história
Este tra~alho origi.n?u-se de .~ma pesquísa atualm~nte ~m andamento, cuja idéi~ nasceu da curiosidade de professores e alunos de várias áreas de formação da UFRuraIRJ,
a resp~lto da hlstorla da reglao de seu entorno, allnclUldos o passado e a hlstorla de Vida da população da Ilha da Marambaia remanescente dos escravos das fazendas
de c~fe do Comendador Breves na Ilha e do entreposto de recebiment?, triag.em e"eng.orda" d~ esc~avos: até sua morte em 1889. A história da Ilha está entrelaçada á da
reglao em que se ~ncontra, desde qu~ se começou a registrar o que ah ocorna, pOIS ate hOJe nao fOI posslvel se conhecer -e este é um dos objetivos da pesquisa -o que
se passava nesta area antes d?s sabidos c_onfilto~ e co~tumes da Confede:ação dos Tamoios, nem tampouco o período decorrido entre o abandono da Ilha pela família
Breves e o estabeleCimento ai da Fu~daça? Abrigo Cristo Redentor, na decada de 1940. A memória de seus habitantes, se não for registrada agora, corre o risco de
desaparecer pelo.a:ntato cada vez mais !~equente e dependente com o modo de vida do continente e pelo envelhecimento da população, aínda preservada pelo isolamento
que conservou habltos e costumes que Ja se perderam entre os demais habitantes do litoral do Rio de Janeiro.
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Distintas narrativas, distintas diásporas? Uma breve análise das várias narrativas sobre a questão árabe israelense
Este trabalho analisa os vários usos da idéia de diáspora presentes nas narrativas da imprensa local e intemacional e nas declarações e entrevistas realizadas juntos aos
representantes de diferentes segmentos da comunidade judaica, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Foram analisadas tanto as matérias de jornais que se referem
diretamente aos conflitos entre os líderes palestinos e israelenses, quanto escritos, declarações e entrevistas que veiculam imagens relacionadas a ambos os grupos
envolvidos sem se deterem diretamente aos fatos históricos. Percebemos na produção destas narrativas aimportância atribuida de forma irregular a certos personagens
e símbolos presentes nos conflitos e sua recorrência no discurso dos periódicos e dos depoentes. Chamamos atenção para forma com que as imagens produzidas sobre
os governantes israelenses estão diretamente relacionadas aos símbolos étnicos usados tanto na auto~dentificação da própria comunidade judaica quanto pela sociedade
mais abrangente.
Ieda Gutfreind - UNISINOS
O espetáculo adquire novo ritmo e a história já é outra: as manifestações teatrais na coletividade judaica do Rio Grande do Sul (1930/50)
A comunicação privilegia uma manifestação cultural da coletividade judaica do RS, o teatro em língua ídiche de longa tradição européia e elemento promotor de coesão
identitária. Esta temática é um recorte de uma pesquisa que se debruça sobre as imagens e as representações construídas por membros desta etnia, ao longo dos anos
em que foram cooptados para o projeto polítiCO de criação de um estado nacional judeu por sionistas forâneos e locais. Mesmo nos referindo a uma delimitação espaçotemporal limitada: RS: 1930-50, reconhecemos as amplas inter-relações locais e internacionais deste fenõmeno étnico, político, ideológico e cultural. As temáticas e os
enredos contidos nas peças teatrais que os grupos de teatro amador local, e as Companhias teatrais profissionais que se apresentavam em Porto Alegre etambém em
cidades do interior gaúcho vindas, principalmente, de Buenos Aires, em direção ás cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, nos permitem identificar e inferir momentos
específicos das relações desta coletividade com o projeto de criação do estado judeu. A partir dos anos 60 do século passado rareiam os espetáculos teatrais em língua
ídiche, sugerindo que, com a criação deste estado as expressões culturais seguem outros ritmos e direções, para o judeu neste espaço da diáspora.
Ana Maria Mauad - UFF
A memória em movimento: a experiência videográfica do LABHOI/UFF
No dia 17 de dezembro de 1961 ,o Gran-Circus Norte-americano, faltando pouco para terminar sua sessão vespertina ardeu em chamas deixando um rastro de mortos
e feridos, muitos deles mutilados. Um acontecimento que comoveu toda uma nação e mobilizou ajuda de diferentes partes do país, inscrevendo-se na memória coletiva
de diferentes maneiras: pela dor da perda, pela comoção social, pelo mito do incêndio, pelo trauma coletivo, pelo desenvolvimento de técnicas de cirurgia plástica, pela
fundação de um novo cemitério em São Gonçalo, pelo aparecimento do profeta Gentileza, enfim, por uma série de imagens que se inscrevem pela memória na história da
cidade de Niterói. Quarenta anos depois do incêndio a equípe do Laboratório de História Oral e Imagem da UFF, constrói a memória do acontecimento através de uma série
de entrevistas feitas com sobreviventes, médicos, autoridades, amigos e parentes das vitimas. Oprojeto sobre o incêndio do Gran Circus Norte-americano, foi composto
por uma disciplina instrumental ministrada ao longo do segundo semestre de 2001, no curso de Graduação de História da UFF, quando foram realizadas as entrevistas com
as pessoas envolvidas no acontecimento; por pesquisa sistemática de monitores e bolsistas de Iniciação em arquivos ebibliotecas, através da qual se arrolou as imagens
e noticias veiculadas na imprensa da época. Oresultado deste trabalho foi um conjunto de fontes de memória: orais evisuais. Tais fontes foram entrelaçadas na composição
de uma nova narrativa, a videográfica, que teve como objetivo temporalizar as imagens através da memória atualizada pelo relato oral. Neste sentido, restabeleceu-se,
através da intertextualidade entre palavras e imagens, o significado processado pelo tempo vivido da memória, resultando numa narrativa polifõnica onde os tempos
históricos se encontraram. Oobjetivo desta comunicação é apresentar toda a dinâmica de feitura do video e o envolvimento dos alunos de graduação na elaboração de um
produto que deverá ser retornado aos nossos entrevistados.
Roseli Terezinha Boschilia - Universidade Tuiuti do Paraná
Lembranças reveladas: colégios católicos e imaginário escolar (1930-1950)
Pensando aescola como um espaço de poder que, além da atribuição de transmitir conhecimento, busca modelar condutas, inserindo os alunos em um sistema único de
percepção, esse trabalho tem como objetivo analisar o discurso construido sobre o imaginário escolar nos colégios católicos, a partir do entrecruzamento de fontes
iconográficas e da história oral. Para a realização da pesquisa, em andamento, estão sendo localizados os acervos fotográficos existentes em instituições de ensino
católicas que estiveram em atividade em Curitiba entre as décadas de 1930 e 1940, levando em conta as diferenças sócio-culturais e de gênero. Após análise e reprodução
dos documentos fotográficos selecionados, será realizada acoleta de depoimentos de antigos alunos e alunas, com o intuito não só de identificar o acervo reproduzido mas,
sobretudo, de refletir sobre o papel desempenhado pelas imagens fotográficas na transmissão da memória coletiva.
Rogério Pereira de Arruda - Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo 1Regina Helena Alves da Silval Vera Lúcia Casa Nova - UFMG
A memória visual da cidade - edição fac-similar do "Album de Bello Horizonte"
OAlbum de ~ello Horizonte, lançado em 1911, apresenta-se corno um discurso visual que ao procurar fazer apropaganda da cidade cria uma memória da jovem capital
republicana. Eum discurso que se propõe inaugural urna vez que ele é o primeiro impresso que reúne uma quantidade de imagens que até então não figurara em qualquer
material iconográfico sobre acidade. Com suas 400 fotografias, distribuídas em 124 páginas, o Album tenta anular adistância entre o objeto (a cidade) e sua representação,
ao tentar esquadrinhar avenidas, ruas, prédios públicos, etc. Uma concepção instrumental orienta a utilização da fotografia: ela aparece corno uma forma de garantir a
apresentação da cidade da forma mais real possivel, demonstrando apreponderância da noção documental da fotografia. Aedição que ora se apresenta é um fac-simile
que procura, por meio da inclusão dos estudos criticos, lançar um olhar critico sobre a obra, resgatando-a do esquecimento. Aedição fac-similar pretende colaborar, portanto,
para preservação da memória da cidade e para o enriquecimento dos estudos sobre história e linguagens, especificamente história e fotografia.
Ana Cristina Marinho Lúcio - UFPB
Do "foro molestado" à alegria do trabalho
Joventino é um cantador de coco, morador de uma pequena localidade chamada Forte Velho, na Paraíba. Durante cinco anos ouvi suas histórias de 'viagens em volta do
mundo" e, principalmente, seus relatos sobre os anos de trabalho na roça, na pesca, no Porto de Cabedelo. O texto que resultou destes anos de conversa, a história de
vida do cantador, tem o ritmo do trabalho e das brincadeiras de coco. Para Jove não existe separação entre trabalho e vida, sua história é marcada pelo diversos tipos de
trabalho que realizou, pelos dias de festa, relações de vizinhança e parentesco. Odepoimento do cantador aponta, ao mesmo tempo, para o passado (foro molestado) e
para o futuro (alegria do trabalho), mostra-nos que é possivel manter uma relação diferenciada com o trabalho, mesmo em condições de exploração. Aexperiência de Jove
revela-nos o sentido hur1'3nizador do trabalho.
Marilda Aparecida de Menezes - UFPB/UFCG
Narrativas de infância de homens e mulheres camponesas
O trabalho tem como objetivo analisar como os camponeses ao lembrarem de sua infância utilizam-se de diferentes estratégias de linguagem para narrarem sobre
experiências positivas, negativas ou até traumáticas. Embora nas memórias de infância, a o trabalho seja o eixo narrativo central, os homens e mulheres também
relatam ~obre o relacionam~nto com o pai, mãe, madrasta e outros familiares. Há experiências de afeto, carinho, porém há outras que são difíceis de serem narradas, como
os relaCionamentos traumallcos, com madrastas maldosas ou pais 'carrascos'. Nas narrativas dessas experiências, as frases são incompletas, são utilizados
sinônimos ou formas indiretas de narrar sobre um fato ou um sentimento. Otrabalho também analisa a forma da linguagem utilizadas pelos narradores que buscam
estabelecer uma relaçãocom o p_esquisador de "consenso operacional', ou seja, aprovação das suas idéias. Utilizamos como material empirico entrevistas com 35
homens e mulheres da Inlcro-reglao do Agreste da Borborema, no Estado da Paraíba realizadas no periodo de 1996 a 2002.
Rejane Silva Penna - Centro Universitário La Salle e Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
A utilização das fontes orais em histórias comunitárias
Em estudos de caso sobre histórias ~munitárias, no Rio Grande do Sul, verificou-se que nesse tipo de trabalho, o recurso à fonte oral justificou-se por constituir método
pnv~leglad? em pesquisas co~ tematlcas relaCionadas a comunlda~es e contempor~neidade, permitindo uma maior aproximação entre pesquisador e objeto de sua
IllVestlgaçao As narrativas que Integraram os trabalhos, em sua malona, foram provenientes de moradores da comunidade enfocada e os discursos veiCulados dotados
de um caráter de adesão às propostas da orientação politica patrocinadora da pesquisa. Supostamente, montou-se um quadro de depoimentos para além de meras
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ou menos válida como discurso de trajetória, conquistando odireito de compor a trama hístórica, os depoimentos escolhidos para integrar as memórias comunitárias
possuiram uma semelhança entre si, com as múltiplas vozes direcionando-se para a defesa das mesmas reivindicações, além da seleçao de fatos significativos
semelhantes.
Danllo Almeida Patrício
Reis do Boi - memória e comunidade: entre festas e conflitos
Apesquisa Reis do Sol analisa uma comunidade popular na disputa por espaços a partir da organização das práticas em tomo do bumba-meu-boi, desenvolvidas em
Quixerarnobim -Ceará (1960-1999). Omunicípio toma-se 'núcleo urbano' (1789) no contexto nordestino do 'Cido do Gado', confonne referências de historiadores corno
Capistrano de Abreu eCaio Prado Júnior. Busca-se, através do universo tradicional do folguedo, em contato com as culturas de massa, entender de que fonna afesta é
importante para os 'brincantes', como ela agrega os sujeitos sociais. A análise atenta para impactos, apropriações e resignificações diante de experiências dos
participantes, englobando as tensões vivenciadas na comunidade eos conflitos desencadeados entre esta eos poderes constituídos. Otrabalho pretende perpassar os
sentidos da manifestação apartir das interpretações dos sujeitos que participam do bumba-meu-boi, evitando uma visão compartimentada, que ignora as relações sociais
do processo histórico. Énesse contexto que se lançam olhares para as mudanças e as transfonnações, abordadas pela História, no interior de uma comunidade. Esta é
construida e multiplicada através de 'valores sociais" existentes na Festa -trabalhos, religiosidades e o lúdico - que não estão necessariamente separados segundo a
concepção do popular. Aconvergência de tais valores, 'saberes', é mediada por conflitos, libertando acomunidade do lugar estritamente fisico, na expansão da memória
social coletiva.
Eudes Fernando Leite -UFMS/Campus do Pantanal
História oral e narrativa: a história contada pelos pantaneiros
Adiscussão acerca da narrativa histórica ganhou espaço considerável nas preocupações mais recentes dos historiadores e, não poderia ser diferente, a história oral sofre
reflexos dessas discussões. Dessa forma, o objetivo, desta comunicação, é apontar algumas caracteristicas peculiares às narrativas nas fontes orais, partindo de
entrevistas elaboradas com habitantes do Pantanal sul-mato-grossense. Apartir dessas caracteristicas, procuro compreender apercepção do entrevistado arespeito de sua
experiência de vida no Pantanal, enfocando suas relações com a natureza, conhecendo elementos atinentes aos enfrentamentos e tensões verificadas na forma de vida
local. Não a parte, considero que aoralidade é um componente particular de culturas que mantém relativo afastamento do espaço urbano eque tal componente integra a
cultura pantaneira, impondo-se vigorosamente nas entrevistas realizadas. Nesse contexto, há a preocupação - de minha parte - em conhecer e problematizar versões,
fragmentos e aspectos da história que transpiram nas narrativas presentes nas fontes orais.
João Ivo Puhl - UEMT
Relatos oraís para uma história do presente
Entrevistamos trabalhadores rurais sobre situações vividas, há poucas décadas, na luta pela terra em Mato Grosso. Denotam medo de contar fatos, pois ainda é perigoso
falar. Refletimos sobre questões que o historiador enfrenta ao usar fontes orais. Destacamos, entre outras: apossibilidade do testemunho, arelação do relato como passado
mediado pela memória e as condicionantes sociais em que se situa o narrador. Propomos usar um tipo de análise de discursos, já que estes são 'práticas sociais
determinadas pelo contexto sócio-histórico' e "parte constitutiva daquele contexto' onde "toda fala é uma forma de ação' contextualizada. Abordar testemunhos exige
'técnicas de análise de textos orais com suas caracteristicas de empostação, entonação, pausas, gaguejamentos emurmúrios que constituem propriamente a'diagramação'
desses textos se comparados aos textos impressos". Ohistoriador sabe que o'testemunho memorial" ou o relato arquivado perde seu caráter de recordação, de algo vivo
e adquire estatuto de documento. Otestemunho e ahistoriografia são fontes produtoras de memórias e de tradições, ditando o que do passado deve ser presentificado e
reconstruído eo que esquecido eolvidado. As narrativas são uma prática social de exercicio de poder dos trabalhadores contextualizados.
Andréa Casa Nova Maia -Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo, PUC-MGI Rogério Pereira de Arruda Faculdade de Ciências Humanas de
Pedro Leopoldo, UNI-BH
Nos trilhos do tempo: memória da ferrovia em Pedro Leopoldo (MG)
Opresente trabalho se propõe apresentar algumas reflexões contidas no livro 'Nos trilhos do tempo: Memória da Ferrovia em Pedro Leopoldo' resultado de pesquisa
desenvolvida na Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo, MG. Utilizamos a metodologia proposta pela história oral para apresentannos seis depoimentos de
ex-ferroviários aposentados e um da viúva de um ex-ferroviário. Tivemos como objetivos principais oestudo da cultura, do cotidiano e das lutas dos ferroviários mineiros.
Procuramos ver os depoentes como narradores, como sujeitos ativos na tessitura da história. Assim nos voltamos para uma memória que é a do sujeito comum,
trabalhador, pai de família ... Muitas vezes uma memória subterrânea. Ao recolhermos os depoimentos dos ex-ferroviários estamos ouvindo experiências daqueles que
participaram do fazer cotidiano da história da ferrovia no Brasil. Osujeito que gesticula, pensa, se emociona, toma-se o narrador de sua própria história. Mobiliza uma
complexa linguagem em seu esforço de mostrar o passado vivo. Com sua narrativa no tempo presente os fios que conectam passado e presente são a todo instante
lançados, na tentativa de transformar em palavras suas experiências de vida. Assim o narrador faz acultura, a história de Pedro Leopoldo e da ferrovia acontecerem em'
suas memórias, meta-histórias.
Gissele Viana Carvalho - UFF
A passagem da Coluna Prestes pela Chapada Diamantina: memórias de um confronto
No dia 7 de maio de 1926 ocorreu um confronto entre a Coluna Prestes e a população de Mucugê, cidade da Chapada Diamantina, na Bahia. Esse episódio foi
desencadeado pela prisão de Anatalino Medrado, um jovem de 17 anos, filho do 'coronel' Douca Medrado, chefe político da cidade e sogro de Horácio de Matos, um dos
coronéis de maior destaque no nordeste. Esse fato marcou profundamente avida e a história dos habitantes dessa localidade. Hoje, 77 anos após o confronto, verifica-se
uma reiflCélÇão da memória desse episódio. Os espaços simbólicos são (re)construídos e preservados tendo como objetivo amanutenção dessa memória na comunidade.
Ahistória desse confronto foi incorporada pelos habitantes de Mucugê, construindo uma memória coletiva apartir desse episódio. Areferência ao passado, portanto, tem
como função manter acoesão interna e defender as fronteiras daquilo que o grupo tem em comum, ou seja, construir um quadro de referências de pertencimento a uma
coletividade em torno do confronto com aColuna Prestes. Éimportante ressaltar que a memória coletiva, assim como amemória individual é seietiva, daí a necessidade
de idenlifJCarlTlos os princípios de seleção e variação de um grupo para outro, bem como aforma como se modificaram ao longo do tempo. Nessa perspectiva, utilizamos
a memória coletiva como um meio de construção de identidade do grupo etransmissão de valores.
Icléia Thiesen Magalhães Costa I Marco Aurélio Santana· UNIRIO
Saúde, Gamboa e Santo Cristo: narrativas orais no cotidiano da cidade
Oprojeto Memória e História dos Bairros do Rio de Janeiro, desenvolvido na Universidade do Rio de Janeiro, em sua etapa atual focaliza a área portuária da cidade,
constituída pelos bairros da Saúde, Gamboa eSanto Cristo, àluz das narrativas orais de seus moradores, ex-moradores erepresentantes de instituições Iocaiizadas na área
em estudo. Tem por objetivo principal caracterizare analisar opapel desses atores sociais nos processos de construção e reconstrução da memória edo espaço, em relações
tensionadas por disputas, interesses ealianças. Aabordagem teórico-metodclógica da pesquisa, ora finalizada, privilegia aHistória Oral temática, mas não ignora documentos
eliteratura publicada. Os resultados contidos num conjunto de cioqüenta efllrevistas evidenciam expressões múltiplas sobre o empobrecimento dos bairros, o conflito de
interesses em jogo entre as poIiticas públicas eos moradores eavisível desterritorialização dos agentes sociais urbanos que lutam pela afinnaçãode sua identidade.
Lia Calabre de Azevedo- FCRB
A Era do Rádio - memória e História
Nas décadas de 1940 e 1950, as transmissões radiofooicas brasileiras ganharam alcance nacional ea Rádio Nacional do Rio de Janeiro transfCllT11a-se na mais conhecida
emissora de rádio do país. A Rádio Nacional ditava modas efonnava hábitos. Todos os profissionais da área desejavam integrar o seu cas!. Restaram poucos registros
escritos sobre aépoca, o ambiente radiofônico, arelação com oouvinte, as práticas profissionais do setor, mas são inúmeros os relatos de profissionais ede ouvintes que
viveram aEra do Rádio. Esses relatos contêm boas histórias, tomando-se fontes fundamentais para a reconstituição da história do rádio brasileiro. Opresente trabalho
destina-se a refletir sobre o uso desses relatos na construção de uma história social do rádio no Brasil, ou seja, de verificar como boas histórias podem ampliar nosso
conhecimento sobre aHistória.
'
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A1ejandra Saladlno • UNIRIO
Aviadores em ação: narrativas sobre a memória da avlaçlo civil no Brasil
Opresente trabalho tem por objetivo discutir as estratégias de memória articuladas por grupos eindivíduos interessados na reconstrução da memáia da aviaçao no Brasil,
tendo como base metodológica privilegiada as narrativas orais de dKerentes segmentos de individuos envolvidos em atividades avlatórias. A pesquisa busca caracterizar
e analisar as referidas estratégias, entre as quais a formação de acervos organizadOS por esses amantes da aviação; verificar o papel do espaço na articulação e
transmissão dessa memória reconstruída no interior desses grupos, bem como analisar traços identitários comuns aos grupos de memória e aos aviadores de maneira
geral. Oquadro referencial teórico discute.os concéitos de memória coletiva e social, identidade e alteridade, espaço, acervo econstrução da subjetividade, entre outros.
As entrevistas exploratórias de história oral, já realizadas, permitiram uma efetiva apropriaçao do tema, na medida em que os entrevistados, detentores de um saber
acumulado pela experiência do oficio, contnbuíram com subsídos que cmpliaram oescopo da pesquisa, para além do projeto original. Verifi<:cHe que oato de refletir sobre
a experiência de vida profissional e traduzir as expressões de um saberlfazer contribui para cimentar uma identidade entre os grupos, apesar da sua evidente
heterogeneidade. Os resultados preliminares apontam, ainda, para ainfluência das estratégias de construção da memória dos diferentes grupos e dos amantes da aviação
sobre ada história deste setor.
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Vera Núbia Santos· Universidade Tiradentes· SE
Formação profissional em serviço social num portraitde docentes em Sergipe (1950-70)
Na tentativa de compreender oprocesso de formação profissional em Sergipe, na década de 1970, tornou-se necessário buscar nos sujeitos responsáveis diretcmen\e pela
formação acadêmica suas expressões sobre as tendências teórico-rnetodológicas que concorriam nesse periodo. Ouso da narrativa, para além de permitir arememoração
dos aspectos investigados, levou auma aproximação à História Oral. Aqualidade das narrativas eo aprofundamento dos vários aspectos presentes nas falas dos sujeitos
possibilitaram osurgimento de uma gama de informações históricas, que levaram ao enriquecimento do levantamento bibliográfico e documental inicialmente pesquisado.
Surgem novos significados em processos cristalizados, permitindo uma releitura de fatos ede acontecimentos marcantes para aprofissão em Sergipe, mas também para
os sele sujeitos entrevistados. Ena compreensão do significado da profissão para os entrevistados que se localiza também opróprio sujeito, que se constróilreconsúói na
constituição o Serviço Social em Sergipe.
Tania Maria Fernandes· FIOCRUZ
A construção de uma memória da ciência no Brasil
Uma parte da história da ciência contemporânea foi aqui revista, utilizando-se principalmente amemória daqueles que aconstruíram. A pesquisa científICa em plantas
medicinais foi discutida através da associação ediálogo entre fontes diversas, como textos, publicações científicas, jomais, a anais de congressos e simpósios, bancos
de dados, relatórios institucionais, destacando-se as entrevistas com cientistas da área em questão, que compõem um acervo de 17 entrevistas e cerca de 90 horas de
gravação.
Construímos uma história do tempo presente onde as vivências de cada personagem foram revistas eatualizadas através dos caminhos da recuperaçao da memória. As
relações estabelecidas entre eles para asobrevivência institucional epessoal são pontos importantes, eaparecem revividos nas memórias como processos de construção
sodal do trabalho científico. As instituições por eles construídas, el ou que os incorporaram, tomam vulto através das práticas cotidianas colocadas como versões
diferenciadas e pessoais. A história social então construída, através da verbalização das vivências e reflexões pessoais, aponta-nos para um conjunto de articulações,
interesses edisputas que possibilitaram o estabelecimento do perfil do conhecimento institucional científico acerca das plél"ltas medicinais no Brasil nos últimos anos. NJ
apontarem as práticas individuais e coletivas como um corpo imiscuído, nos possibilitaram perceber oprocesso de construção desta ciência euma possívelleilura de seu
perfil atual.
Ruth Ribeiro de Lima I Maria Célia Orlato Selem· UEM
Falam os Meninos. Relatam as meninas. Vivendo um assentamento. Vivenclando o MST
Existindo desde inicio dos anos 80, oMST em sua luta constante pela terra já colhe frutos: os inúmeros assentamentos espalhados pelo país, sendo que, em alguns deles,
famílias inteiras optaram viver através da forma coletiva de trabalho e propriedade. Dar visualização a essa vivência é o objetivo desta comunicação. Para isso, e
embasadas na metodologia da História Oral, procuramos, através dos depoimentos de meninos emeninas, moradores do Assentamento Santa Maria: a) constatar quem
são, como vivem eo que sentem estes filhos de assentados e integrantes do MST; b) identificar o que pensam e oque dizem sobre sua realidade, ou seja, sobre o MST;
sobre os acampamentos de que participaram; sobre o assentamento onde residem; sobre seus medos e esperanças. Procurar entender como vive essa geijlÇão nascida
juntamente com uma nova forma de relação social- avida em coletividade - pouco compreendida ebastante discriminada pela sociedade brasileira. Enfim, conhecer
de perto protagonistas de uma nova forma de viver. Enfim, vivenciar com personagens de um novo tempo!
Simpósio Temáti.co 12 - A literatura na leitura do Brasil (resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Aurea da paz Pinheiro
Aurea da Paz Pinheiro - UFPI
Painéis de Teresina no início do século XX
Na virada do século XIX para o século XX, Abdias Neves -1876/1928 - (anticlerical e maçom) escreveu o romance de costumes e tipos piauienses Um Manicaca (o
primeiro editado no Piauí -1909). Nessa obra, o autor desenhou o cenário da cidade de Teresina, construiu atrama apartir de sujeitos sociais ede espectadores da história
da urbe. Dialogou com acidade eas suas múltiplas feretas. Seu olhar esteve carregado de desejos edesesperos, estranhamento eperplexidade, onde invenção erealidade
se mesclaram na utopia de construção de uma cidade modema; liberta do tradicional;quebrando paradigmas epreconceitos; vencendo amesmice e amonotonia. Nilo
pretendemos analisar oromance como gênero literário, mas buscar compreender como Abdias utilizou anarrativa romanesca para tratar de acontecimentos da vida
cotidiana da cidade, tentando ser realista, ou com pretensões realistas. Procuramos estabelecer pontos de aproximação ede afastamento entre as descrições elaboradas
da cidade de Teresina por Abdias e as considerações feitas por historiadores piauienses que estudam aquele período. Como a visão de mundo do autor interfere na
construção do enredo edos personagens? Como aparece na obra aquilo que era encenado nas ruas, nas igrejas, nos cafés, nos salões, nos clubes Uterários, na maçooaria,
na política?
Manoel de Jesus Barros Martins - UFMA
Rachaduras solarescas e epigonismos provinclanos.decadência, tradição erenovação no Maranhão neo-ateniense (1890-1930)
Análise das representações formuladas pela elite letrada maranhense no que conceme aos processos de decadência material e renovação cultural insistentemente
presentes na produção intelectual dos novos atenienses. Problematiza-se arecorrência do discurso da decadência edo mito da Atenas Brasileira como elementos basilcres
das imagens produzidas por esses intelectuais ("frutos selvagens') sobre o Maranhão, especialmente entre adécada de noventa do século XIX e a década de trinta do
século XX. Discute a atuação dos intelectuais denominados novos atenienses, visando proceder auma renovação cultural sistêmica no Maranhão, alicerçada: em uma
produção intelectual ponderável versando sobre os mais diversos ramos do conhecimento e, em grande parte, sobre arealidade regional; em um ambiente editorial
minimamente dinâmico eresponsável pela publicidade da referida obra; em um espectro institucional variegado, paulatinamente constituldo como lugares de memória
essenciais, até então inexistentes no Maranhão; eem uma diversidade de eventos de natureza comemorativa, bem como outros relacionados ainteresses coletivos e
setoriais da comunidade gonçalvina.
Luciana Murari - Fundação João Pinheiro
'!Correio da Roça" • Ficção literária e transformação socíal no Brasil
Aliteratura de ficção do periodo entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX éuma fonte privilegiada para oestudo dos projetos de transformaçaD
da sociedade brasileira esboçados pela intelectualidade da época. Estes projetos caminhavam em direção ao aprimoramento técnico, á educação para otrabalho, à
formação de uma infra-estrutura de apoio à produção, à concepção da natureza como um conjunto de recursos disponíveis -em suma, à sintonização do Brasil com a
racionalidade das sociedades modernas. Através de uma prosa reformista epor vezes revolucionária, vislumbrava-se asuperação da origem colonial do pais, identificada
com o primitivo e o decadente.
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Modernidade e tradição nos modernismos brasileiros: Rio de Janeiro e São Paulo
Omarco de 1922 ficou emblernaticamente caracterizado como sendo o momento do modemismo no Brasil, entendido como movimento de renovação cuHural econstituição
de uma arte nacional(ista). Porém, omodernismo não foi um processo homogêneo, e ultrapassa os limites da década de 20; pelo menos desde as últimas décadas do século
XIX podemos encontrar indicias de uma mentalidade moderna ern formação, bem como variadas leituras acerca da idéia de nação brasileira. Este trabalho visa enfocar uma
dessas visões específicas, a dos intelectuais humoristas cariocas, caricaturistas e boêmios (Calixto Cordeiro, Bastos Tigre, Lima Barreto, Emilio de Menezes, J. Carlos,
entre outros), em comparação ao grupo modemista de São Paulo no que tange as idéias sobre identidade nacional e modernidade. Dessa forma, pretende-se demonstrar
que o movímento modernista consagrado não representou uma ruptura, mas uma continuidade de elementos já então presentes na memória do campo de produção literária
brasileiro. Acomparação está baseada na análise dos periódicos Klaxon (SP, 1922-3), Terra Roxa e Outras Terras (SP, 1926) e Dom Quixote (RJ, 1917-27), vistos como
documentos de propagação das idéias modernas, os lugares de memória dos dois grupos.
Francisco Fabiano de Freitas Mendes· UFC
O ponto de fuga: tempo, fome, fala e poder em "Vidas Secas" e "São Bernardo"
O Sertão Nordestino, tantas vezes esquadrinhado, tantas vezes o sujeito, vem, nessa comunicação - que traz como fonte principal de pesquisa as obras São Bernardo
(1934) e Vidas Secas (1938), ambas do escritor alagoano Graciliano Ramos (1892-1953) - dar lugar ao ser social. Paulo Honório e Fabiano, respectivos protagonistas das
obras citadas são postos um frente ao outro, não ignorando cenários e temporalidades; ao contrário, buscou-se nesses dois universos ao mesmo tempo distintos e análogos,
pontos em comum que permitissem discutir as relações de poder no espaço da fazenda nordestina nos arredores da conturbada década de 1930 a partir do olhar do homem
de letras: uma 'sociologia", ou mais, um 'fazer historiogr~fico' que, se não traz o rigor dos métodos acadêmicos, vem demostrando desde José de Alencar, Machado de
Assis, Lima Barreto, Jorge Amado, Rachei de Queiroz, Erico Verissimo, Antônio Callado, Graciliano Ramos, ser não só um espaço de representação da vida brasileira
em suas diferentes épocas e regiões, mas um elemento constituinte da realidade. Assim, a literatura graciliânica nos oferece essa dupla possibilidade de perceber as
relações de poder no sertão nordestino ao mesmo que se percebe a força do texto literário - instrumento da ação do escrito no corpo social de seu tempo.
Marcos Luiz Bretas· UFRJ
A reação republicana nos palcos
.
As manifestações políticas da república velha têm sido desqualificadas pela ênfase na dominação coronelista e da política dos governadores. A Reação Republicana foi um
momento significativo da expectativa de grupos urbanos de mudar este sistema político visto como impermeável. Nesse processo o Rio de Janeiro se engajou em diversas
formas de apoio ácandidatura de Nilo Peçanha, sendo que um dos espaços significativos de ação foi opalco dos teatros. Oobjetivo desta comunicação é ilustrar as formas
desta ação política, através do exame de peças que comentavam o momento político.
Elizabeth W. Rochadel Torresini - PUC/RS
Modernidade e exercicio da medicina no romance Olhai os lírios do campo de Erico Verissimo
Com a perspectiva de unir história e literatura, a presente pesquisa é uma contribuição ao estudo do romance Olhai os lírios do campo, publicado em 1938, enfocando
a vida do autor, o número de edições e os temas tratados na obra. Procura compreender esse importante romance de Erico Verissimo através de três pólos de análise
histórica: autor, livro e leitura (Roger Chartier), acrescentando o fenômeno da aceitação massiva (sucesso) alcançada entre os leitores brasileiros, desde o momento da sua
publicação até os dias atuais. Enfoca, igualmente, o exercicio da medicina no Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século XX, por meio de personagens centrais
da obra, e o processo de modernização da sociedade brasileira, ot>m ênfase na cidade de Porto Alegre, a fim de captar as contradições no desenrolar do processo,
sintetizadas na dicotomia modernização/tradicionalismo, profissionalização/ ausência de formação profissional, ética/solidariedade x oportunismo/individualismo.
Raimunda Rodrigues Oliveira - UFC
Gustavo Barroso: a tragédia sertaneja· a criação do personagem popular na ficção regionalista
Oque busca um historiador quando se debruça sobre urna obra literária? Oque o move quando orienta seu trabalho na direção de uma linguagem artistica? Aquela que
claramente advoga a subjetividade, o deleite e o delirio ... Sendo o discurso histórico uma busca pela possibilidade de clareza, capaz de suscitar o entendimento; quais
seriam os métodos utilizados para investigar, nos meandros da arte, as noções de temporalidade e o sentimento que interliga a vivência individual e social de uma época?
Se todo per/sarnento, mesmo individual, é social, então, ainda a linguagem artística, apesar de seu 'hermetismo" é possuidora de uma forma partilhada de vivências
traduzida num discurso, organizada segundo os simbolos passiveis de serem comungados. A noção da linguagem corno organizadora de toda a vivência social traz a
perspectiva da necessidade de discutir a própria narrativa enquanto reunião de elementos específicos para atransmissão de uma determinada mensagem. A partir destes
questionamentos, é que persigo a produção literária de Gustavo Barroso, procurando identificar nos símbolos e signos com que é tecido o personagem sertanejo, os indícios.
de seu posicionamento político/ideológico, aquilo que embasaria o seu projeto para a nação e o "homem brasileiro".
Pedro Vilarinho Castelo Branco - UFPI
A prática discursiva dos literatos e as relações familiares - Teresina 1900-1930
Oobjetivo da presente pesquisa é analisar as práticas discursivas desenvolvidas em torno da farnilia, por literatos vinculados ao discurso livre pensador e ao discurso
católico no início do século XX. Anossa intenção éentender o momento histórico em que eles são produzidos, éjS estratégias utilizadas pela Igreja e pelos livres pensadores
com o intuito de influenciar nas práticas sociais. No petíodo em estudo, a família surge como problemática relevante para os literatos, as relações familiares eram
repensadas, capturadas edirecionadas para atender demandas colocadas pelo social. Nesse sentido a nossa proposta é entender como afamília foi objetivada e articulada
no período em estudo. São as práticas cotidianas, os conflitos, os discursos que procuravam escriturar práticas familiares que queremos investigar. As fontes documentais
utilizadas na elaboração do trabalho são principalmente: O Jornal da Diocese de Teresina intitulado 'O apóstolo', as obras literárias de Elias Martins, Clodoaldo Freitas,
Higino Cunha e Abdias Neves, intelectuais com forte atuação na vida literária do Piaui no período em estudo.
Nuno Gonçalves Pereira - UFC
A representação da História na trilogia da maldição
A literatura enquanto narrativa de memória é fonte de história, organiza as temporal idades e dá forma a realidade. A reflexão s'obre este processo de reconstituição/recriação
da memória desemboca num exercício de auto-reflexão sobre o ofício do historiador. Atrilogia da maldição composta por'O dragão', 'Os verdes abutres da colina' e •João
Pinto de Maria (biografia de um louco)' é um projeto narrativo da história da Aldeia de Alto dos Angicos de São Francisco do Estreito, distrito de Santana do Acaraú,
localizado na região norte do Ceará Atrês narrativas de José Alcides Pinto se entrecruzaram a partir de perspectivas diferentes construindo uma memória a partir dos mais
diversos elementos de história regional, imaginário popular, autobiográficos e mitológicos. A fundação do novo mundo ultrapassa os limites da aldeia eganha os contamos
da nação possibilitando toda uma discussão apartir do mito fundador e a historicidade subseqüente. Aconstrução da memória enquanto a restituição de sentido áexistência
e à história situa autor numa permanente disputa simbólica com amodem idade e seu projeto de história oque possibilita peroebermos o lugar e afunção do narrador de uma
memória que se recusa a ser puramente romanesca (individual) e sente o vazio que não lhe permite alçar plenamente o vôo épico (coletivo).
Tania Brandão - UNIRIO
A imagem da cena: História visual do teatro brasileiro moderno
Oestudo da história do teatro moderno, tributário da história da encenação, impõe o trabalho com imagens: é uma conclusão pardal do projeto de pesquisa em andamento
Historiografia do teatro brasileiro -métodos e técnicas de pes~isa (Produtividade/CNPq). O alcance desta vertente de pesquisa pode ser demonstrado a partir de um
estudo de caso, dedicado á Companhia Nydia Licia-Sêrgio Cardoso, cuja história fundamental foi estabelecida pela pesquisadora no projeto de pesquisa Ora direis ouvir
estrelas -História do teatro e História oral, encerrado ern 2002, com apoio da Fape~ (bolsa IC). O principal objetivo deste projeto foi o de propor uma abordagem crítica da
História do Teatro Brasileiro, a partir da análise estética da cena modema, situando-se, por este meio, o significado da Companhia na História do Teatro Brasileiro Modemo.
Para tanto, foi realizado um amplo levantamento documental e realizado um estudo comparado de fontes primárias escritas e imagéticas. A pesquisa levou á redação de
ensaio inédito sobre a empresa, indicando-se asua importância para as condições atuais do teatro brasileiro, para a história do ator no país e para a construção da cena
como fato visual. Além disso, foram estabelecidas coordenadas metodológicas para a atuação ern História Visual do Teatro.
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Flávio Weinstein Teixeira - UFPE
Caminhos da renovação cultural no Recife (1940-50: OTeatro)
Focalizando o que ocorreu no campo da criação teatral, esse texto procura acompanhar os caminhos da renovação cultural no Recife dos anos 1940/50. Em razão do que,
centra sua análise no papel desempenhado por um grupo, o TEP (Teatro do Estudante de Pernambuco), surgido nos anos 40, que dispunha de um programa bastante
"agressivo' em termos de firmar a legitimidade e reconhecimento do fazer artístico e cultural em novos parâmetros.

Ana Cristina da Luz - UNIRIO
O mundo das diversões na Era Vargas
Opapel da categoria artistica no momento politico social dos anos 30 e quarenta é discutido neste trabalho,tendo por principal abordagem a analise do discurso do poder,
representado pela Delegacia de. Costumes e Diversões, referente ao ser artista, membro de um grupo considerado diametralmente diverso das outras categorias que,
teoricamente poderiam ser encontradas e controladas mais facilmente. Ogoverno se propõe acriação de uma delegacia que visava registrar econtrolar todos os elementos
pertencentes acategoria
Getúlio Nascentes da Cunha - UFG/Catalão
A presença da polícia nos teatros cariocas, 1890·1930
Ao analisarmos os primeiros quarenta anos da República é visivel um crescimento da presença policial em vários aspectos da sociedade carioca. Nas diversões públicas
isso não era diferente, sendo o teatro o principal alvo das intervenções policias nesse campo. Ao longo do periodo a polida deve seu poder de intervenção significativamente
ampliado. Isto se manifestava tanto na presença física, como também no poder de censura ás montagens, tema central desse estudo.
Zoroastro Ramos Cardozo - UFRN
Iconografia do trabalho e da cultura no Brasil urbano holandês
Coisas esignificados expressos na iconografia são também indicios efontes para releitura da história. Novas pistas visualizadas pela historiografia mais recente se tornam
chaves reveladoras de coisas e significados antes considerados aceitos como verdade, algns deles registrados por Braléus em sua obra de história e iconografia. Oobjetivo
desta releitura do Brasil holandês visa confrontar avisão deste historiador e dos pintores de Nassau como o novo olhar do historiador que utiliza também a iconografia como
fonte para melhor compreensão do complexo universo cultural. Cenas de violência contra escravos no Brasil parecem tentar ocultar a realidade brutal da escravidão em
face da aversão moral calvinista contra o trato de escravos e a escravidão ainda no alvorecer do século XVIi. Tais escrupulos se tomariam inúteis à medida que os escravos
geravam riqueza e prosperidade para a Holanda. Ao mesmo tempo o problema de consciência do cidadão calvinista flamengo ia sendo resolvido com justificativas
teológicas e morais da escravidão.
Rodrigo Ribeiro Paziani - UNESP
Espectros de 'Marcava/do': limites e ambigüidades da modernidade na sociedade ribeirãopretana (1905-1920)
Assentada no nomadismo, no acicate do lucro e numa sôfrega modernidade, Ribeirão Preto emerge no cenário urbano da Primeira República graças aos avanços
devastadores da atividade cafeeira pelO mítico Oeste paulista. Onda Verde - na concepção "realista' de Monteiro Lobato - a rubiácea rompia geografias, subvertia a
natureza, e atraia uma gama de aventureiros para as terras férteis do interior paulista: fundava, desse modo, uma "civilização'. A conexão global irradiada pelo café após
a introdução de ferrovias em Ribeirão Preto (1883) impulsionou a formação de uma sociedade ambigua, rapidamente familiarizada com os ícones da modernidade
(automóveis, luz elétrica, cassinos, teatros, cinematógrafos, bicicletas, ... ) e quotidianamente embaraçada e incomodada com os usos e sociabilidades bárbaras geradas
pelas próprias contradições/limites da mOdernização urbana vivida na cidade (costumes rurais/urbanos, barulho e acidentes/conforto dos automóveis, esburacamentol
calçamento de ruas, ... ). Baseado na obra "Marcovaldo ou as estações na cidade' de ítalo Calvino (na qual Marcovaldo representa a"mundanidade" do homem moderno),
este trabalho irá analisar as mudanças urbanas naquela cidade através das "leituras' de seus personagens/moradores.
Rejane Meireles Amaral Rodrigues - UFU
Identidade sertaneja na obra de Saul Martins
Este trabalho propõe uma análise da obra literária de Saul Martins, intitulada Antônio Dó, -A história veridica de um jagunço famoso (MARTINS, SAUL. Antônio Dó- A
história veridica de um jagunço famoso. Belo Horizonte: Impressa Oficial. 1967 .). Esta obra relata a vida de Antônio Dó, um pequeno fazendeiro que em 1910 se revoltou
contra os mandatários da cidade de São Francisco eformou um grupo de homens armados, que sob sua liderança "fizeram justiça com as próprias mãos' pelo sertão norte
mineiro, sul da Bahia e Goiás. No decorrer da obra, o autor expõe o cotidiano do homem ribeirinho, seus costumes, crenças e fantasias. Oque nos permite estabelecer
uma relação entre o cotidiano do homem desprovido de poder e aelite. Otexto nos permite perceber como o sertanejo que habitava acidade de São Francisco, localizada
no norte de Minas Gerais, entendia a violência que era uma prática costumeira nesta região e a relação desta com a politica locai. Além de entender como o sertanejo se
identifica com Antônio Dó. Para produzir esta obra de Saul Martins ocupou quase três décadas da sua vida fazendo pesquisas de campo, colhendo relatos dos habitantes
de São Francisco e Januária. Oque concede ao texto final uma caracteristicas de ensaio histórico, com estilo de literatura pós-modernista.
Simpósio Temático 14 • Imagem e história (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Cristina Menguello/Sheila Schvarzman
José Estevam Gava - Unes p/Assis
Esboços da nossa modernidade: a revista O Cruzeiro e suas "reportagens bossa nova"
Em fins de 1959, a revista OCruzeiro deu inicio a ousadas inovações gráficas as quais denominou 'paginações bossa nova', todas caracterizadas por forte tendência à
geometrização e economia de elementos. Apesar de ainda referidas como 'reportagens', as matérias assim configuradas propuseram uma interessante mescla de coluna
social, biografia, humor, experimentação e manifesto pela atualização da forma de acordo com as linhas construtivistas que vigoravam naquele momento. Por sua natureza
eminentemente gráfica, os experimentos Bossa Nova ganharam autonomia, assumiram significados próprios e construiram relações que lhes permitiram ser objetos
plásticos em si mesmos. Contrariando o modelo de reportagem, eles tocaram o limiar da criação livre e ganharam sentido expressivo em detrimento da comunicação de
dados objetivos. Esta simbiose ou aproximação com o campo artistico propiciou que, em vez da .criação de uma retórica textual da atualidade, fosse experimentado um
mergulho direto em visual idades consoantes ás vanguardas artisticas e ao espirito construtivo do momento, propondo novos discursos e tentativas de representar a
contemporaneidade (ou '1 então recente tradição modernista) de maneira mais direta e sensorial.
Francisca Ferreira Michelon • UFPel
Elas modernas: um estudo das representações de modernidade nas fotos de mulheres da revista lIIustração Pelotense (1919·1924)
A revista IlIustração Pelotense foi publicação editada na ddade de Pelotas (RS) de 1919 a 1924 e caracterizou-se por seguir os principios pelos quais outros periódicos do
periodo eram produzidos. Tratava-se de um veiculo para aqueles que se consideravam os porta-vozes da intelectualidade local, compativel com os pressupostos de uma
cidade Ct!lta, moderna e próspera. No entanto, desde o editorial do primeiro número, a revista afirma uma meta secundária, que as fotografias em suas páginas reiteram,
desmentindo ou amenizando sua importância relativa. São as fotografias de mulheres, pelotenses em sua maioria, nas quais moda, tipos de beleza, de saúde e formas de
comportamento vão sendo plasmados através da repetição, da sucessão contínua, das pequenas variações ao longo dos números e ao longo dos anos. A pesquisa iniciada
em janeiro de 2002 econtemplada com auxilio da FAPERGS, busca investigar esse universo de representaçOes femininas que, ambiguamente afirmava e suavizava amulher
idealizada pelo castilhismo, inserindo-a num panorama moderno e menos balizado pelos cânones positivistas. Empregando uma metodologia especifica para estudo de imagens
fotográficas,ainvestigaçãoestrutura-sesobreinstrumentosdeanálisecomofichasdequalificcçãoeidentificação de padrãesde imagens e apresenta sub-projetos que dão conta
de estudar os temas correlacionados ao momento histórico, bem como a condição editOlial dessas publicações na época (a saber: evolução da moda do vestuário, padrões
registro de retrato fotográfico, desenvolvimento do projeto editorial das revistas de atualidades questões de gênero vinculadas à representação fotográfica).
Marcus Levy Albino Bencostta· UFPR
Imagem e História: as fotografias escolares no estudo da escola primária curitibana (1903-1971)
Esta comunicação propõe apresentar algumas questões acerca do uso da fotografia na investigação histórica a partir da experiênda de pesquisa sob minha responsabilidade
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que tem utilizado esta documentação como principal fonte de explicações acerca da história dos Grupos Escolares de Curitiba entre os anos de 1903 a 1971. Entende-se,
portanto, que a importância investigativa da imagem fotográfica fica comprometida quando o pesquisador não consegue apreender o potencial explicativo desta fonte. Para
tanto, afim de evitar que ela se circunscreva apenas à função ilustrativa são necessárias metodologias de organização que considerem sua natureza d~erenciada capazes
de resgatar suas referências documentais. Assim, após identificação mínima destas referências esta pesquisa tem investido nas seguintes etapas de organização do
acervo: registro, arranjo, catalogação e conservação. Por fim, um de nossos objetivos é identificar por meio das fotografias escolares as peculiaridades da escola primária
no período delimitado e realizar um estudo visando compreender o processo de institucionalização dos Grupos Escolares em Curitiba.
Titus Riedl - URCA
Foto-pintura, no Nordeste Brasileiro
O objeto deste estudo é o ofício da foto-pintura no Nordeste Brasileiro, atualmente uma profissão em extinção. Sob 'foto-pintura' entende-se a coloração manual de
ampliações fotográficas com o emprego de tintas a óleo, guache, pastel ou outras cores artificiais. Trata-se de um processo conhecido desde meados do século XIX, que
exige dos profissionais habilidade e versatilidade artística. Otrabalho parte de uma breve caracterização historiográfica e tenta analisar aspectos do seu contexto social.
Como base iconográfica serve uma coleção particular, que abrange mais de duas mil telas e vários milhares de negativos, aqui apresentada pela primeira vez ao público.
Metissa Mota Alcides/Simone Rachei Lopes Romão -UFAL
O desenho das primeiras vilas do território alagoano
Penedo, Porto Calvo e Marechal Deodoro, inicialmente denominadas Penedo do Rio São Francisco, Bom Sucesso do Porto Calvo e Santa Maria Madalena da Lagoa
do Sul, constituem os núcleos mais antigos de ocupação do território alagoano e foram objetos de representação pelos holandeses no século XVII, restando um conjunto
de imagens bastante significativas. Os registros realizados pelo grupo de cientistas, cartógrafos e pintores, que aqui estiveram a convite do Conde João Mauricio de
Nassau, dentre eles Frans Post, Marcgrave e Piso, ganham destaque no estudo do percurso urbano daquelas cidades. Para a análise do traçado urbano inicial, tomouse como objeto principal de observação os mapas e vistas que, ricos em detalhes, como: os acidentes geográficos; os principais monumentos como redutos, fortificações,
conventos e igrejas e os caminhos ou trilhas, desenhados por constituírem elementos essenciais do ponto de vista da estratégia militar, nos fornecem importante
documentação para oestudo do desenho das cidades. Assim, foram realizados estudos comparativos entre as iconografias remanescentes do periodo holandês e imagens
atuais, como fotografias aéreas e mapas cadastrais das cidades em questão, revelando informações significativas sobre o percurso da memória urbana destas antigas
localidades do Estado de Alagoas.
Roseline Vanessa Santos Oliveira· UFAL
Vila Velha de Itamaracá (PE): observando imagens, reconhecendo permanências.
Por muito tempo, antigos registros como manuscritos, narrativas, desenhos e mapas, foram marginalizados pela pesquisa histórica por carregarem impressões pessoais
de quem os produz. Entretanto, discussões contemporâneas vêm abrindo espaço para assumir a relevância desse material, justamente pela sua propriedade individual e
inédita, constituindo documentos que revelam à atualidade um mundo não experimentado, cujo conteúdo interessa, especialmente, ao estudo do imaginário. A ampliação
das fontes históricas para além das bases textuais indica a condiçâo da iconografia também como produto cultural, podendo ser entendida como umaforrna de expressão,
uma narrativa que permite a investigação do passado de uma localidade e das suas repercussões na contemporaneidade. Assim, como resu1tado da dissertação de
Mestrado, este artigo consiste em um exemplo da utilização de material iconográfico como fonte de pesquisa histórica, apresentando um estudo da antiga Vila de N. Sra.
da Conceição (atual Vila Velha-PE), sede da primeira feitoria oficialmente instalada no Brasil por Cristóvão Jacques em 1534. Imagens seiscentistas permanecem
acessíveis hoje, colocando esta antiga Vila em situação privilegiada para estudos históricos-iconográficos, na perspectiva da investigação de seu conteúdo patrimonial que
se encontra hoje vulnerável ás pressões da "Modernidade".
Maria Angélica da Silva/Fernando Alves Honaiser· UFAL
Natureza e desenho - o gesto urbanistico no Brasil e a presença da mata tropical
Osurgimento das vilas e cidades no contexto europeu costumava conhecer um longo caminho, iniciando-se por ocupações discretas, associadas ao meio rural, que iam,
aos poucos, tomando feições urbanas mais concretas. No Brasil, as cidades nascem prontas. Antes dos portugueses, não existe uma experiência urbanistica anterior.
Portanto. no contexto das Descobertas, pode-se falar que houve aqui um embate direto entre a paisagem natural e a edificada. Embora saiba-se de principio, que o
urbanismo neste contexto é uma estratégia do processo de COlonização, cabe ressaltar, no caso do Brasil, seu aspecto inaugural. Até que ponto, mitos e crenças medievais
inserem-se nesta experiência? Pode-se afirmar que, esta operação urbana já nasce regida por uma atitude absolutamente científica por parte dos portugueses? Já
sinalizando a possibilidade da atitude urbana vir carregada de memórias de outros tempos eoutros contextos, pretende-se nesta comunicação atentar para as especificidades
da experiência de urbanização na colônia portuguesa na América, abordando a sua produção através da análise de narrativas iconográficas e textuais dos séculos XVI e
XVII e enfocando os possiveis ritos de passagem, de uma paisagem predominantemente natural para uma paisagem edificada.
Laura Antunes Maciel- UFF
Telégrafo, imprensa e vida urbana.
Esta investigação acompanha a popularização do telégrafo e como ele se articula com diferentes gêneros d periodismo, entre os últimos anos do século XIX e as primeiras
décadas do século xx. Busco refletir sobre a natureza do processo de expansão da informação via telégrafo investigando cruzamentos e intersecções na cultura urbana
letrada que sinalizam para aformação de redes de comunicação social que tem na imprensa uma referência importante. Este trabalho articula-se ao campo de pesquisa que
se volta para o estudo das relações entre imprensa, memória e vida urbana e vem se desenvolvendo no interior do Programa de Cooperação Acadêmica/PROCADI
CAPES: "Cultura, trabalho e cidade: muitas memórias, outras histórias'.
Henrique Telles Vichnewsk· UNICAMP
As indústrias Matarazzo no interior do Estado de São Paulo.
As indústrias Matarazzo tiveram papel fundamental na construção e participação da industrialização no Brasil, principalmente em São Paulo. A maioria das indústrias do
interior do Estado de São Paulo que foram pesquisadas, ainda estão de pé, mesmo sujeitas as intempéries e a outras limitações. Essas indústrias fizeram e ainda fazem
parte do cotidiano da população dessas cidades, ainda mais, por possuirem esses edificios fabris, uma arquitetura peculiar da primeira metade do século XX. Algumas
dessas indústrias foram tombadas por órgãos municipais ou estaduais, afim de preservá-Ias. Portanto, esse estudo se apóia sobre as fotografias tiradas dessas indústrias,
na atualidade; sobre im, ]ens antigas e informações coletadas em arquivos ejornais de época, que auxiliarão na reconstrução histórica desse universo fabril, entendendo
a sua arquitetura, suas vilas operárias e as benfeitorias de seu complexo.
André Luiz Rosa Ribeiro· Faculdade Santo Agostinho
Espaço da morte na cidade dos vivos
Esse trabalho tem por objetivo discutir o papel do cemitério no urbanismo desenvolvido na cidade de Ilhéus na região cacaueira do sul da Bahia. Oespaço cemiterial deve
ser concebido como um local por excelência de reprodução simbólica do universo social das expectativas metafisicas dos membros de uma dada coletividade. Esse
simbolismo decorrente de uma forte ligação entre o culto dos mortos e a memória individual e coletiva. Arelação existente entre a história e a memória social, esta última
construida em um complexo processo de seleção e interpretação, sendo evidente a homologia entre como o passado é registrado e como é recordado. Historicamente, as
lembranças que os homens constroem sobre o seu próprio passado são elaboradas mediante a repetição de rituais e a criação de imagens. As imagens sublinham o valor
da associação daquilo que se deseja lembrar com simbolos evidentes presentes na arquitetura urbana e cemiterial.
Adriana Maria Pinheiro Martins Pereirallcléia Thiesen Magalhães - UNIRIO
O Rio de Janeiro do fotógrafo Alberto de Sampaio: as imagens do passado e a história de uma cidade
Este trabalho visa estudar as relações entre fotografia e cidade nos registros urbanos do Rio de Janeiro do fotógrafo amador Alberto de Sampaio (1870-1931), que tinha como
profissão a advocacia. O amadorismo deste fotógrafo confere um caráter muito particular às formas pelas quais seu olhar emoldurou a cidade retratada. São evidenciados
~Iementos e aspectos relacionados com a memória social da cidade do Rio de Janeiro, circunscrita no contexto histórico e cultural que balizaram os primeiros anos da 8eIIe
Epoque da sociedade carioca. Embora existam inúmeras semelhanças entre os documentós visuais de Alberto de Sampaio edos fotógrafos que foram seus contemporâneos,
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na cidade que se queria "modema', a partir da Reforma Pereira Passos. Essa narrativa nos remete a outras faces do contexto social e aos vários aspectos de nossa
identidade que estavam sendo reelaborados neste periodo, uma vez que havia o desejo de substituir a imagem de um Brasil agrário por outra, moderna e cosmopolita.
Assim, Alberto de Sampaio revela nos seus documentos visuais as diversas temporal idades que se coadunavam neste momento na cidade do Rio de Janeiro, palco para
mudanças que se processavam.
Vara Schreiber Dines • USP
Lazer, cultura e a cidade no século XX· uma interpretação de imagens fotográficas de São Paulo
A proposta deste estudo é realizar um diálogo e análise comparativa entre a iconografia do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo, na gestão de
Mário de Andrade, no final dos anos 30 e a do Serviço Social do Comércio-SESC/SP, pois estas instituições apresentam uma produção imagética sobre atemática da
cultura edo lazer nesta cidade. Trata-se de um exercicio de leitura e interpretação de imagens fotográficas produzidas por estas instituições relacionadas ao contexto histórico
de sua formação enquanto produtores de ações sociais e culturais, além de sua inserção no âmbito de mudanças e movimentos na esfera cultural na cidade de São Paulo,
no periodo próximo ao meio século XX.
Maria Teresa Villela Bandeira de Mello· FIOCRUZ
História visual da malária (1930 ·1960)
O objetivo do trabalho é estudar os aspectos históricos das campanhas de controle e erradicação da malária no Brasil do século XX, especificamente no periodo
compreendido entre as décadas de 1930 e 1950, mediante aanálise das imagens produzidas por diferentes campanhas ocorridas ao longo destes anos, tendo como
pressuposto básico a idéia de que elas foram fundamentais para aconstituição dos aparatos institucionais de saúde pública no Brasil. Aorientação básica éestudar as ações
de combate à malária, partindo-se da utilização de documentos visuais produzidos pelas próprias campanhas. com a intenção de acompanhar as diferentes estratégias
utilizadas, seu papel na constituição de uma politica nacional de saúde pública e a influência dos processos de construção do conhecimento cientifico desenvolvidos dentro
das conjunturas e contextos especificos. no pais, sobre aconcepção e implementação dessas campanhas. Como universo privilegiado de fontes são utilizadas as imagens
(fotos, slides, desenhos etc) existentes no acervo da Casa de Oswaldo CruzlFiocruz.
Orlando Maneschy
Cartografias da História da fotografia no Pará
Traçar o percurso da constituição de uma "visualidade amazônica' a partir da história da fotografia no Pará e de como esta linguagem se firmou é o ponto crucial deste
trabalho. Compreender a elaboração desse território visual, com achegada do primeiro fotógrafo, ainda no século XIX, e de como uma genealogia se estabelece, percebendo
que uma estrutura de rede se configurou ao longo da história e colaborou para que o estado se consolidasse como um celeiro de uma fotografia autoral nos nossos dias é
o percurso deste trabalho.
Cristina Meneguello· UNICAMP
Da construção das ruínas: fragmentos e criação do passado histórico
Aquestão da permanência e da imagem das rui nas em uma contínua trama de recriação do passado, inclusas a revalorização dos vestigios nas tramas urbanas industriais
e as concepções de reinterpretação do passado histórico.
Solange Ferraz de Lima· USP
Oornamento nos trópicos a "estilização" da natureza nas artes decorativas.
Orepertório de artes decorativas A planta brazileira copiada do natural, original de Theodoro Braga (1905) é o ponto de partida para discutir como a prryi' ";ão ornamental
do primeiro quartel do século XIX incorporou sentidos de cunho nacionalista cumprindo uma trajetória muito particular. Pranchas de desenhos aquarelados da flora local e
fauna nativas são as fontes para propostas de motivos ornamentais para objetos, tapeçaria, pintura mural, serralharia. entre outras Artes Decorativas. O arranjo edi.torial do
repertório de Theodoro Braga reproduz a publicação que reúne desenhos inspirados na flora local criados pelos alunos de Eugéne Grasset (1892), professor da Ecole de
Guérin e um dos artistas representantes do então nascente movimento Art Nouveau. Obinõmio ornamento e nacional tal como formulado no âmbito das Artes Decorativas
por artistas como Theodoro Braga e Eliseu Visconti, entre outros, ocupou um lugar próprio. sem estar subjugado especificamente a nenhuma das proposições advindas dos
campos da Arquitetura e Artes Plásticas. Essa trajetória. até certo ponto autônoma, faz do ornamento excelente plataforma para entender certas contradições do discurso
que procurava o nacional pela arte.
Elisabete Leal-UFRJ
Representando a História Em praça pública: os monumentos a Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, e a Benjamin Constant, no Rio de Janeiro
Oregime republicano estimulou lima onda de confecção de monumentos públicos e de festejos civicos voltados á exaltação de 'heróis' nacionais. A Igreja Positivista do
Brasil-IPB incentivou obras artisticas para culto cívíco, como bustos. monumentos públicos e fúnebres, e telas com temas históricos. Para os positivistas, aArte era um
veiculo de evocação do passado, de celebração civica e de unidade simbólica entre os cidadãos, formas ritualistas de fomentar o patriotismo. Os monumentos a Caslilhos
e Constant integram esse esforço político da IPB, e são pertinentes para analisarmos o conteúdo si mbólico positivista, pois o artista Décio Villares foi colaborador da Igreja.
Ahistória republicana é tema central, com destaque para a bandeira nacional. No monumento a Castilhos, o conjunto escultórico ressalta aspectos da história regional do
RS. sem perder seus vinculos com a nação, enquanto o monumento a Constant destaca o movimento republicano nacional, com espaço destinado a Tiradentes, a José
Bonifácio, a Deodoro e a Floriano. Visa-se compreender as negociações do artista com os encomendantes das obras: os dirigentes do governo estadual no RS e os
dirigentes da IPB, respectivamente, e como resultaram naquelas representações artísticas da história.
Fernanda Mendonça Pitta· UNICID
Baudelaire e Cézanne e as urgências do moderno
Este trabalho pretende analisar a relação da criação artistica moderna com atradição, tentando identificar o momento de virada a partir do qual o sentimento de uma nova
urgência, que se denominou 'modernidade', tornou-se consciente. Nosso esforço será o de disçutir alguns escritos do poeta C. Baudelaire e do pintor P. Cézanne.
Entendemos, seguindo as indicações de Walter Benjamin, que afgura de Baudelaire, poeta da cidade cultural e artisticamente mais importante do século XIX (Paris, Capital
do Século XIX), fornece-nos a porta de entrada para essa discussão, quando afirma: 'para que toda modernidade seja digna de tornar-se antigüidade, é necessário que a
beleza misteriosa que a vida humana nela deposita (na modernidade) seja trazida àtona: Cézanne, por sua vez, aprofundando essa busca da captura das transformações
na forma da percepção estética na modernidade, teria afirmado o desejo de fazer uma arte 'tão sólida quanto ados museus'. Oimpasse artístico colocado pela modernidade
- como fazer uma arte à altura da tradição, uma arte duradoura, digna do nome, a partir do fugidio, do transítório, do contingente? Tarefa que os doís artistas perseguiram no
seu fazer artístico em toda a sua vida.
Sheila Schvarzman - Condephaatl UNICAMP
Esboços da nossa modernidade: Octávio Gabus Mendes e o cínema
Mulher de Octávio Gabus Mendes, de 1931, é um filme é extremamente ousado e inovador. Ao tratar da inserção de uma mulher pobre numa sociedade que se deseja
modema, trata com igual distanciamento critico o meio pobre da favela -terreno proibido e abordado pela primeira vez no cinema brasileiro -e o espaço da burguesia. Ao
montar sua história desta forma, e ao mostrar o corpo sensual, o diretor fugia dos padrões do cinema brasileiro de então, marcado por forte conservadorismo. Ambiguo,
entretanto, seu olhar não deixa de conter boa dose de voyerismo, como a literatura popular da época. No entanto, essa concepção narrativa e formal inédita não vinga.
As cenas mais ousadas são cortadas a pedido dos exibidores. A critica social áspera e o corpo da mulher ainda não podiam ser esmiuçados pelas lentes do cinema
brasileiro. Esta comunicação procura resgatar esse filme, compreendendo a censura e o esquecimento que se impõe às múltiplas questões que então colocava.
Ana Carolina de M. D. Maciel· UNICAMP
Vera Sampaio e Eliane lage: relatos do passado cinematográfico brasileiro
A proposta do presente trabalho reside na exibição de dois documentários de minha autoria 'Amor é um Lugar Vazio' e 'Eliane", que abordam respectivamente a
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~~------~--~----------~--~------------------------------------------experiência cinematográfica das atrizes Vera Sampaio e Eliane Lage, iniciadas na Companhia Cinematográfica Vera Cruz durante os anos 50. 'Amor é um Lugar Vazio',
tem como narradora aimigrante russa Vera Sampaio que atuou em filmes como AEstrada (1956) e AMarcha (1972) dirigidos por seu marido Osvaldo Sampaio, seguidos
de várias 'pontas', até ambos se desiludirem com o cinema após arealização de AMarcha, filme que nunca pôde ser exibido comercialmente. A locação para captação
dos depoimentos cio filme, aresidência da atriz, transparece seu nostálgico universo; obiombo que anata artística dos anos cinqüenta autografou, fotografias e recortes de
jornal, o bilhete de entrada para o Festival de Cannes, elementos que povoam o presente da atriz com vestígios de um passado glorioso que confunde-se com a própria
trajetória cio cinema nacional.
Maria do Socorro Silva Carvalho - UEB
A nova onda baiana; cinema na Bahia (1958-1962)
OTrabalho analisa o surto cinematográfico ocorrido a Bahia, entre 1958 e 1962, conhecido como Ciclo do Ciema Baiano. Omovimento caracteriza-se por intensa atividade
critica e, ainda que pequena, significativa produção de filmes. A abordagem abrange as primeiras experiências na produção de cinema em Salvador (1958) e sua
continuidade ao longo do período em que se realizam os filmes de longa-metragem BAHIA DE TODOS OS SANTOS (1960); MANDACARU VERMELHO,
BARRAVENTO e A GRANDE FEIRA (1961); TOCAIA NO ASFALTO e O PAGADOR DE PROMESSAS (1962), quando se encerra o movimento. Através dessa
breve cinematografia baiana, que estará na origem do Cinema Novo (1962-1968), busca-se esboçar relações entre cinema e história. No sonho de criação de uma indústria
de cinema na Bahia, revela-se autopia de uma geração de jovens críticos ecineastas que acreditava poder transformar asociedade eo próprio cinema. Da reconstituiçao
desse ciclo de cinema, emergem crenças, desejos, preocupações e o pré)prio pensamento de uma época expresso nos filmes e na crítica produzída em tomo deles.
A1ômia Abrantes - UEPB
A "Parahyba" na tela: Anayde Beiriz e as imagens da "mulher macho"
Ofilme 'Parahyba Mulher Macho', de Tizuka Yamazaki, procurando criar um cenário histórico e poético para um evento que marcou sígnificativamente a política e a
produção historiográfica paraibana, oferece-nos uma série de representações culturais do feminino, mais eSpeCificamente incorporado em uma personagem histórica:
Anayde Beiriz. Aproliferação de discursos sobre a vida desta jovem mulher, em sua época (anos 20 e 30), bem como em períodos mais recentes, entrecruzam-se na
modelação da personagem vivida no filme pela atriz Tânia Alves. Contudo, esse feixe de sentidos acaba por extrapolar adramatízação de uma vida marcada pela 'paixão
e morte'. Aimagem desta mulher que se tomou referência de transgressão e de resistência vem ao encontro do mito da 'Parahyba mulher macho', gerado na época em
que viveu e morreu Anayde eque continua a ser alimentado, ainda que engendrando outros sentidos. Importa-nos assim, amparando-nos em tais indícios, inserir esta
reflexão numa discussão maior: adas possibilidades de leitura das imagens visuais, particularmente das cinematográficas, e ao seu uso mais recorrente efamiliar como
fonte disponivel ao historiador. Através desta tentativa de leitura procuramos explorar de forma mais intensa e apropriada os textos visuais econtribuir para integrá-los mais
comumente a pesquisa histórica e, de forma especial, aos estudos de gênero.
Luiz Carlos Villalta - UFMG
"Carlota Joaquina": uma crítica ao conhecimento histórico
'Carlota Joaquina' (1995), de Carla Camurati, é considerado um marco do renascimento do cinema brasileiro, após acrise suscitada pelo desmonte do Estado pelo desgovemo de Femando Collor de Melo. Na narrativa do filme e na recepção do mesmo pela crítica e pelo público, uma questão central é a relação entre história eficção e,
ademais, entre história ecinema. Este trabalho propôe-se adiscutir arelação entre história eficção no filme 'Carlota Joaquina', bem como a visão que o mesmo apresenia
sobre oconhecimento histórico.
Cristina Souza da Rosa
Imagem e História: a invenção do exemplo no cinema educativo durante os anos 1930 e 1940
Opresente trabalho tem por objetivo discutir a relação entre cinema educativo e ensino de História nos anos de 1930 e 1940, no Brasil, através dos filrT'°'} "Um Apólogo'
e 'Barão de Rio Branco', produzidos pelo INCE. O Instituto Nacional de Cinema Educativo -INCE foi oficializado como órgão federal em 1937, e tinha como objetivo
fazer do cinema um veículo de educação, capaz de divulgar os ideais que gravitavam em tomo da questão educacional eda própria questão da identidade. Os professores
de História da época há muito vinham observando a importância dos heróis na construção da identidade brasileira ealguns, ainda, viam ocinema como um forte aliado na
divulgação dos feitos destes homens para ajuventude. Dentro do projeto educacional do período estudado os vultos seriam apresentados como exemplos a serem
seguidos, pois através de suas vidas e de seus atos colaboram para o engrandecimento do Brasil. Assim, o cinema educativo do INCE transforma os anseios
educacionais e do governo Vargas, de construção da identidade, em imagens.
Andréia Juliana Barbieri - Unicamp
As representações anticomunistas nos filmes norte-americanos. (1939-1959)
Essa comunicação irá discorrer acerca das representações sobre o comunismo, os comunistas ea Rússia presentes em alguns filmes norte-americanos entre os anos
1939-1959.0 cinema aqui éentendido como uma prática social, portador de um discurso carregado de ideologia eem constante ligação com os demais níveis da sociedade..
A pesquisa atenta ainda para o contexto político do período, tanto nos EUA como no Brasil. Nos EUA, o início da Guerra Fria é marcado pela transformação do status
conferido á Rússia, de aliada durante a Segunda Guerra apotência adversária nesse novo contexto. Nesse sentido é importante ressaltar a relevância do Macarthismo
na definição eorientação do papel que a indústria cinematográfica viria aexercer na disputa ideológica que se estabelece nesse momento. Éimportante ressaltar ainda a
pré-existência de um discurso anticomunista consolidado nas décadas de 1920 e 1930. Apesquisa procura também localizar as transformações ocorridas dentro desse
discurso.
Alexandre Busko Valim - UFF
"A ameaça vermelha": cinema e anticomunismo no Rio de Janeiro (1948-1953)
Nas décadas de 1940 e 1950, o Brasil, assim como outros países hostis ao regime Soviético, produziu eveiculou inúmeras mensagens de cunho anticomunista através
de seus meios de comunicação. Apartir de uma concepção de História Social do Cinema, pretendemos abordar ediscutir algumas práticas anticomunistas ocorridas no
Rio de Janeiro ligadas à exibição de filmes {X)ITlO: A Ameaça Vermelha (The Red Menace) -1949; Nuvens de Tempestade (I Married a Comummnist) -1950 e OPlaneta
Vermelho (Red Planet Mars) -1952. Por fim, através do estudo das mediações situadas entre quem faz os filmes e quem os vê, esperamos contribuir para uma maior
reflexão eentendimento da construção do ideário anticomunista brasileiro.
Mônica Almeida Komis - CPOOC/FGV
Samba em Brasília: uma utopia conservadora dos anos 50
Este trabalho tem por objetivo analisar como aconstrução narrativa do filme Samba em Brasília( 1960) opera uma valorização de um ideal de modemidade identificado com
apolítica desenvolvimentista do govemo Juscelino Kubitschek (1956-1961), revelando um movimento de apropriação por parte da indústria do entretenimento da utopia de
uma nova sociedade, simbolicamente representada pela imagem da nova capital da República. Tal apropriação se realiza plenamente no momento final de uma narrativa
construída no interior da polaridade ricolpobre e asfalto/morro eque consagra o status quo, num movimento típico da chamada 'chanchada', comédia musical de forte apelo
popular que dominou a indústria cinematográfica brasileira entre os anos 40 e50. As formas monumentais da arquitetura de Oscar Niemeyer para Brasília, evocadas na
seqüência final do filme, são ocenário no qual se realiza uma interação entre povo (porta-bandeira, bateria e passistas) e nova capital. Aevocação de uma simbologia do
modemo no filme não se identifica assim com aidéia que consagrava Brasília, a metasíntese do Plano de Metas, com um nova sociedade, mais igualitária. Ao contrário,
não há na construção narrativa e estética do filme um projeto de transformação social.
.
Simp6sio Temático 17 - História e ret6rica da imagem - a visão do acontecimento (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Marcos Silva
.
Marcos Silva - USP
A Revista "Pif-Paf' e a crítica da ditadura militar
A revista 'Pif-Paf, dirigida por Millôr Fernandes, apresentou materiais humorísticos críticos em relação á ditadura militar. Desdobrando experiências de linguagem
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humoristica que Millôr Femandes já iniciara antes, no semanário "O Cruzeiro', 'Pif-Paf assumiu essa função de crítica, apresentando materiais de seu diretor e outros
artistas mais jovens daquela época, como Ziraldo, Claudius e Fortuna. Esta comunicação refletirá sobre procedimentos humoristicos daqueles artistas. optando pela
compreensão da historicidade do humor e evitando a mera descnção de aspectos supostamente "engraçados' daquela sociedade. Odebate insiste sobre o papel ativo.
nos níveis artístico e intelectual. da produção humorística. articulando-a com outras dimensões da vida social. Arevista será discutida. ainda. como ponte entre o humor
critico representado por Millôr. desde os anos 40. nas páginas de "O Cruzeiro' e'Cigarra', e a nova geração de desenhistas de humor. que. depois. atuaria na Imprensa
altemativa. como é o caso do semanário "Pasquim' - onde o próprio Millôr publicou.

Brás Ciro Gallota • PUC·SP
O imaginário humorístico paulistano durante o Império
Durante o império cresce o número de periódicos humorísticos publicado~ na cidade de São Paulo. muitos dos quais ilustrados. que começam ganhar destaque.
principalmente com a introdução de ODIABO COXO (1864-1865) e o CABRIAO (1866-1867). Apesquisa indica que estas publicações começam a marcar oquotidiano
daquela experiência social fazendo emergir tensões e propostas que passam a incomodar setores letrados da sociedade paulistana de então. Esta pesquisa se propõe
analisar as expressões erepresentações humorísticas enquanto expertências vivenciadas de uma sociedade multifacetada em meio as transformações urbanas. culturais
e políticas que se operavam. Mostrando como se constituía o imaginário de seus interlocutores nesse momento. Pretende-se. também. refletir sobre os significados das
tensões colocados na imprensa nesse momento entre aescrita acadêmica ea produção humorística.
Antônío Fernando de Araújo Sá • UFS
HQ do cangaço: inventário preliminar de sua produção na cultura brasileira contemporãnea
Ocangaço é um dos temas mais recorrentes na cultura brasileira contemporânea. impondo sua força simbólica em diversos produtos culturais (folhetos de cordel.
xilogravuras. folclore, romances, cinema etc.). Entretanto, o cangaço, talvez por fazer parte do universo das 'lutas menores' na história do Brasil contemporâneo. só é
conhecido. do ponto de vista histórico, de forma enviesada. fragmentária e episódica. Esta insuficiência de pesquisa também pode ser estendida sobre sua presença no
mundo dos quadrinhos brasileiros. ainda que múltiplos personagens. direta ou indiretamente, vêm registrando. desde os anos 1930. asaga do cangaço. Em diálogo com
a historiografia mais recente sobre o cangaço. esta comunicação busca. assim, suprir essa lacuna, analisando como este fenômeno social foi representado pela indústria
dos quadrinhos no Brasil e se reproduziu ou não os estereótipos e preconceitos existentes no imaginário social brasileiro.
Sérgio Alves de Souza· USP
Quantos tempos o tempo tem? o olhar caleidoscópico d' a Idade da Terra (Glauber Rocha, 1980) sobre a história
De acordo com apequena tradição critica voltada aAidade da Terra, de Glauber Rocha (1980). inexiste no filme uma estrutura narrativa no sentido tradicional. de encenação
das ações dos homens no tempo: para Ismail Xavier. resta apenas um "resíduo de narrativa'; mais radical. Bemardet afirma que 'Não há desenrolarem AIdade da Terra
(...) Há otempo da projeção. Mas o tempo histórico está coagulado.' Caminhando em outro sentido. acomunicação irá analisar ofilme como aencenação do cruzamento
entre uma pluralidade de tempos -da natureza; dos vários mitos utilizados pelo diretor; da festa; de tradições culturais; além de diferentes momentos da história política. do
Império Romano á história imediata - produzindo um caleidoscópio cujo sentido global é a busca da superação dos limites da ação humana.
Wagner Cabral da Costa· UFMA
"O diabo na terra onde até o sol mente": história e estética no cinema - documentário de Glauber Rocha
Uma abordagem das relações Cinema / História a partir do documentário "Maranhão 66'. Sendo a princípio uma 'obra de encomenda' com o objetivo de registrar aposse
do governador José Sarney (31!jan/1966). o curta-metragem "Maranhão 66', contudo, permitiu um amplo espectro de olhares e leituras. especialmente em função das
estratégias de choque/agressão e da utilização do grotesco alegórico (segundo os postulados da Eztetyka da Fome glauberiana). Assim. a reportagem cinematográfica
provocou uma intensa polêmica quando de suas primeiras exibições em São Luís (abriV1966). polêmica que girou em tomo das representações estéticas da cidade edos
imaginários sociais elaborados sobre o Maranhão, os maranhenses e sua identidade. Por outro lado, o diretor realizou uma problematização da linguagem do cinemadocumentário (em sua acepção de dnema-verdade), remetendo ádiscussão das experimentações estéticas que marcaram toda sua filmografia e permitindo estabelecer
conexões e paralelos entre 'Maranhão 66' eofilme "Terra em Transe' (1967). Verifica-se. dessa forma. uma singular imbricação entre história e cinema. o que possibilita
ao historiador lançar um olhar sobre as nebulosas e instáveis fronteiras entre verdade eficção. aproximadas por meio da linguagem e da narrativa.

Iza Luciene Mendes Regis - UFC
Luz, câmera, sertão: bravura e fé na cinematografia de Rosemberg Cariry
Esta pesquisa enquadra-se numa linha de trabalho que reladona História eCinema. inserindo-se nos espaços de conhecimento que permitem um diálogo entre a história
eoutros linguagens. Traz como fonte principal os filmes de longa metragem do cineasta cearense Rosemberg Cariry, privilegiando suas três primeiras realizações nesta
categoria: OCaldeirão da Santa Cruz do Deserto. um documentário de 1986; A Saga do Guerreiro Alumioso; uma ficção de 1993 e Corisco e Dada. também ficção de
1996. Apartir dessas obras objetiva-se perceber qual a imagem de sertão ede homem sertanejo posta no cinema pelos seu autor. As questões levantadas ganham ênfase
apartir da observação de que Rosemberg Cariry traz uma construção d~erente para osertão eohomem sertanejo, quando o coloca na condição de transformador eportanto,
construtor do seu meio. Tirando assim, da cidade o privilégio da construção e. do campo, acarga quase pejorativa de ser determinado pela natureza. Nesses filmes, o meio
rural vive um constante revolver de espaços e situações, colocando o homem sertanejo como principal agente destas forças de mudança.
Nancy Alessio Magalhães -UnB
Oralidade e fotografia: tramas narrativas de mulheres presentes na história
A história da construção de Brasília. como outras veiculadas nos meios escolares. na mídia e nos meios acadêmicos. muito raramente coloca na cena histórica
perspectivas de outros sujeitos que não tenham sua presença garantida pelo exercício de poderes institucionais centralizadores. tema caro a Foucault. Não cabe substituir
uma versão por outra, mas evocar infinitamente outras vozes. outras imagens, outros saberes, outros espaços, outros poderes menos visíveis. para construir outras
memórias. outras narrativas da História. Nessa trilha. optei pela interpretação de relatos orais transcritos efotografias- obtidos durante 10 anos de pesquisa de nossa equipe
do NECOIM-CEAM-UnB, de mulheres moradoras da Vila Planalto e do Paranoá. localidades onde se instalaram acampamentos. inicialmente previstos para alojar
somente trabalhadores-homens, recrutados para aconstrução da nova capital do Brasil. entre os anos de 1956 e 1960. Procuro tecer com estas mulheres relatos orais e
imagens fotográficas de seu cotidiano em textos, que testemunham acontecimentos e. ao mesmo tempo, também expressam e instituem diversas temporal idades. social
eculturalmente (re)sign;~cadas por tensões, conflitos, sonhos, vontades. desejos. sob inspiração de Benjamin ede Ricouer.
José Walter Nunes· UnB
Filme documentário: a busca de uma contra·história
Nesse sentido, por longo tempo, o regime militar, através de diferentes linguagens. vai enquanto um dos caminhos do fazer histórico. levantando questões relacionadas
às linguagens escrita e audiviosual, examinando as perspectivas de história em cada obra e apontando problemas que dizem respeito ás possibilidades de construção
de uma contra-história. Após o golpe militar em 1964 e seus desdobramentos em 1968. a narrativa fílmica sobre ahistória do Brasil sofreu, também. interdições. em
decorrência da censura instalada pelo Estado nas várias áreas do saber efazer da sociedade brasileira. Nesse sentido, por longo tempo, o regime milttar. através de
diferentes linguagens, vai estabelecer sua versão sobre aqueles eoutros acontecimentos da vida social e política. impedindo e reprimindo o emergir publico de outros
pontos de vista. Contudo, no final do anos 70' e princípio dos 80', com a retomada das liberdades democráticas. começam a vir átona narrativas orais. escrttas visuais
que contestavam a história oficial.lrrompem-se. assim, no cenário público. memórias silenciadas pelo regime autoritário. Dessa forma. selecionei para Málise alguns
desses documentários cinematográficos evideográficos. produzidos a partir de 1980. com oobjetivo de refletir sobre anarrativa fílmica enquanto um dos caminhos do fazer
histórico. levantando questões relacionadas ás linguagens esenta e audiviosual, examinando as perspectivas de história em cada obra e apontando problemas que dizem
respeito às possibilidades de construção de uma contra-história.
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Zélia Lopes da Silva - UNESP/Assis
Os carnavais dos paulistanos entre 1938 e 1945: Imagens e representações
Neste texto discuto os camavais brincados na cidade de São Paulo durante os anos de 1938 a 1945, período delineado por peculiaridades internas (um golpe de Estado
eum longo período ditatorial) e, externas, evidenciadas por problemas no cenário internacional decorrente da Segunda Guerra Mundial que trouxeram dificuldades de todos
os níveis para os países envolvidos ou não neste confronto. Essas peculiaridades deixaram suas marcas nestes festejos que sofreram as injunções decorrentes das muitas
proibições que recaíram sobre os foliões, agravadas pelas dificuldades decorrentes do cenário internacional que selou oesgotamento do modelo decanaval ainda ern vigor,
ancorado no corso e nos desfiles das Grandes Sociedades Camavalescas, cujo desgaste já era visível muito antes dos problemas mencionados. Alguns dos cenários
do acontecer da folia permite-nos refletir sobre aspectos relevantes das percepções que se projetavam para essas celebrações, que usando ternas inspirados ern letras de
marchinhas camavalescas, pretendiam mobilizar os foliões efolionas em torno dessas festas.
Maria Cristina Martinez Soto de Santos - Unifleo
Bandeirantes no Jornal "O Estado de São Paulo"
Na sede do jornal OEstado de São Paulo inaugurada em 18 de agosto de 1953 coexistem representações aparentemente contraditórias: o afresco do artista modemista
Clóvis Graciano, situado no hall de entrada, representando a partida de uma monção parece contrastar com oconjunto do prédio cuja progressista aparência externa -que
inclui um painel de Di Cavalcanti descrevendo a produção de um jornal-e organização intema pregam as excelências de um jornal moderno. No mitO bandeirante, criado
pela oligarquia paulista, reside a chave para compreender opapel que afamilia Mesquita atribui ásua empresa jornalística na história de São Paulo. Decifrar o programa
subjacente em tais representações iconográficas é oobjetivo da presente exposição.
Maraliz de Castro Vieira Christo - UFJF
"Os bandeirantes": quando a pintura nega a historiografia
A memória do bandeirantismo, constituída principalmente a partir da década de noventa, no século XIX, com afUndação do InsUluto Histórico e GeográfICO de São Paulo,
pautava-se por valorizar aconquista territorial, criando uma imagem heróica para o aventureiro paulista, omitindo o despovoamento. Nos primórdios desse processo,
Henrique Bernardelli apresenta no quadro 'Os Bandeirantes', de 1889, uma versão menos triunfalista. O artista não se comportará como mero ilustrador do texto
historiográfico. Atradição artistica que, principalmente a partir de Baudelaire, colocou em cheque o heroismo clássico, permitiu ao pintor um olhar d~erente. Ao discurso
afirmativo dos historiadores de sua época Bemardelli oporá afragilidade humana do bandeirante, estabelecendo um rico diálogo com ahistória da arte. Atela tanto incorpora
uma preocupação naturalista, por tentar reconstituir as vicissitudes do bandeirante ante anatureza, quanto constitui-se em metáfora condenatória, face áviolência praticada
contra o indígena.
Fábio Lopes de Souza Santos - USP
Painéis de ciclos históricos e identidade paulista
Ao longo do século XX, uma parcela da inteligência de São Paulo dedicou-se ácriação de uma identidade paulista. De seu esforço resultaram, além de farta historiografia,
obras de ficção e iconográficas. As artes plásticas foram especialmente solicitadas na construção de monumentos vo~ados para adifusão entre um público mais amplo do
glorioso passado paulista. Nesta produção destaca-se um tipo de representação: ados 'painéis de ciclos históricos'. Suas regras eram claras: uma seqüência de imagens
padronizadas retratando diversas épocas de modo afechar uma evolução histórica de sentido evidente. Tais regras não tolhiam sua flexibilidade, tal como mostram obras
tão diversas como as pinturas sobre os ciclos bandeiristas que adornam aescadaria do Museu Paulista, os azulejos no saguão do Museu Republicano, os quadros da
seção histórica das comemorações do IV Centenário, os mosaicos do Monumento ao Soldado Constitucionalista ou mesmo o painel que Antonio Henrique Amaral pintou
para o palácio dos Bandeirantes em 1990. Nesta comunicação analisaremos tais exemplos de modo aaprofUndar tanto oentendimento da gênese eda persistência deste
gênero peculiar de pintura histórica, assim como sobre as diversas versões da identidade paulista que veiculam.
Valéria Salgueiro
"Araribóla" - uma história e uma alegoria da história
Otexto representa um esforço em ler, discutir e problematizar arepresentação da história em imagens visuais, explorando suas possibilidades discursivas como fonte
historiográfica. Otrabalho insere-se no estudo que vimos conduzindo da cultura visual da Primeira República, vinculada ao esforço nacional de construção de uma história
comum ede mitos, e olha especificamente para aobra 'Araribóia' (1909), do pintor Antônio Parreiras (Niterói, 1860-1937). Em seu desenvolvimento, eapoiando-se em
fontes historiográficas escritas e visuais, o texto faz dessa obra duas leituras, uma literal e mais direta, e outra alegórica, procurando, nesta última, localizar na narrativa
visual do ato fundacional da cidade de Niterói (1573) sinais das preocupações culturais proto-modemistas existentes no Brasil do início do século XX.
Maria Lúcia Bastos Kern - PUCIRS
A imagem na arte moderna como fonte para a História
Opresente trabalho tem em vista refletir sobre aimagem em arte apartir suas funções históricas, como duplo, filiação e retórica, para analisar de forma aprofUndada o papel
que ela exerce na modem idade, quando o artista estabelece a sua autonomia em relação á história, literatura, etc. e trata de questões internas à própria arte. Como o
historiador pode trabalhar com a imagem como fonte histórica apartir da arte moderna? Como a imagem artística pode evidenciar o real? Será que ela é portadora de
mensagem, já que ela abandona a retórica? Aimagem artística modema é resultante da pesquisa e fundamentação através de textos escritos. Neles e nas imagens,
evidenciam-se os questionamentos dos artistas eos mecanismos utilizados para solucionar os problemas internos/externos, bem corno o diálogo com a arte do passado.
As obras se relacionam entre si e evidenciam aexistência de um pensar entre si. Com isto, as imagens revelam informações recíprocas, instrumentos e meios, desvios,
modalidades, e efeitos na ordem imaginária elou simbólica, por vezes distanciadas no tempo e no espaço. Elas são fecundas, pois são fruto do cruzamento de vários
domínios do saber, associados á memória, convicções pessoais e práticas sociais.
Jair Diniz Miguel - USP
A foto montagem na arte russa revolucionária (Klutsis, Rodtchenko e EI Lissitzky)
Aleitura einterpretação de fotomontagens, tem um grau maior de complexidade, devido principalmente aunião ou sintese de diversas linguagens em uma imagem que se
pretende completa, significar e exemplificar determinadas idéias ou visões-de-mundo. Afotornontagem na Rússia revolucionária teve entre seus membros vários artistas
de vanguarda, como Rodtchenko, EI Lissitzky eKlutsis. Suas bases estéticas estavam ligadas as experiências futuristas, suprematistas e construtivistas. A'cultura do
material', a'cultura ope:íria' e a'novi byt" estavam entre os principais conceitos adotados por estes artistas. Suas criações eram variadas etinham diversos tipos de uso.
Por considerarem aVida como sendo oterreno da arte, aplicavam suas fotomontagens na publicidade, na política, na ilustração de livros e revistas, na cenografia, etc. O
texto pretende introduzir uma leitura da fotomontagem praticada na Rússia em termos de sua relevância para entender um processo de trabalho que se pretendia
transformador eque buscava reorganizar a Vida e aArte e as necessidades sociais dentro de um novo regime político, além de colocar os aspectos de compreensão de
uma linguagem artística em análises historiográficas.
Gilmário Moreira Brito - UEFS/CAR
Narrativas Iconográficas em capas de folhetos religiosos do Nordeste, inter-relações com linguagens oral, escrita e gestual
Esse ensaio trata de relações entre aiconografia de capas e alinguagem oral, escrita e performática presentes em folhetos religiosos levantados no IEBlUSP; FCRBIRJ
FCEBa; FJN/Pe e nas coleções de Roberto Benjamim, Neuma Borges e Animar Pimentel-, buscando apreender de que forma es~as linguagens contribuíram para a
construção de cu~uras religiosas no Nordeste do Brasil. Ao formular indagações, apontar possibilidades edesenvolver exercicios sobre a produção e utilização de imagens,
percebemos a condensação visual de valores, interesses, campos de força presentes nessa fonte histórica que se articula ás narrativas poéticas, literárias e visuais
prodUzidas na literatura de folhetos religiosos. Considerando ofolheto como suporte de uma cultura material ealinguagem visual corno produção de sujeitos egrupos sociais
situados historicamente no tempo e no espaço, buscamos compreender através de múltiplas linguagens, seus modos de ser ever o mundo. Para tanto lançamos atenções
para agravura como síntese imagética de outras linguagens, cuja narrativa possibilita uma leitura visual de grupos populares do Nordeste distanciados de códigos escritos.
Mergulhamos nesse universo tomando os cuidados com os quais os historiadores devem tratar qualquer fonte histórica, situando-a em seu contexto, relações e
historicidade.
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Oamor é como a morte, que não separa ninguém
Analisamos aforma como os poetas cordelistas representam a morte e o morrer dos amantes. Em um vasto universo de produção de folhetos que versejavam sobre
casamentos, paixões repentinas e amores nãocorrespondidos, estabelecemos um corpus de 45 narrativas. Estas nos colocaram diante de um quadro narrativo em que
questões relativas ao universo s6cio-cultural servem como pano de fundo para o tratamento que dispensam aos amantes. A medida do envolvimento entre os pares
românticos conduz amortificação em face da separação, ao definhamento econseqüente morte, mas, também, aidéia de morte pode servir apenas enquanto demonstrativa
e instigadora de coragem ao herói ou heroína em questão. Por outro lado, podemos observar que a morte, o morrer e arelação com o morto são preocupações constantes
nos folhetos, donde resulta avisualização de aspectos concementes a assistência prestada ao moribundo, bem como do aparato ritualístico dispensado aos mortos no
universo da "literatura de folhetos' de maneira geral. Dessa forma, as leituras de folhetos nos distanciam do aspecto de negação da morte, apontado enquanto catalisador
das atitudes do homem nas modem as socíedades ocidentais. Somos postos em face de uma morte e um morrer carpido, mesmo preanunciado ..

Luiz Alberto de Lima Boscato • USP
A rebelião contracultural: Raul Seixas e o movimento da Sociedade Alternativa
Fundamentado nas pesquisas feitas dentro da tese de Doutorado do autor, o artigo tem como eixo temático aobra musical de Raul Seixas no período da sua ascensão no
cenário artístico nacional, relacionando-a com omomento histórico vivido pelo Brasil naquele momento: odo autoritarismo do regime militar. Étraçado um pequeno histórico
do período ede seus antecedentes, tendo como objetivo esclarecer o significado da eclosão de movimentos contraculturais no Brasil de meados da década de 60 e dos
anos 70 do século XX. Dá-se o nome de Contracultura ao conjunto de movimentos de rebelião anti-tecnocrática juvenil que explodiram a partir dos anos 60, apoiando-se
essencialmente norock para aveiculação das suas mensagens, embora as suas raizes sejam anteriores. Sendo aContracultura um fenômeno que constituíra-se em escala
mundial, o artigo centra-se nas influências da mesma dentro da especificidade do contexto brasileiro.
Célio José Losnak· UNESP/Bauru
Imagens de fragmentos urbanos
Imagens que representam fragmentos e negam os seus limites. Imagens com pretensões de eternizar o novo, de transformar ofragmento em totalidade e de torná-lo
contínuo no espaço. Essas são algumas caracteristicas de fotografias aéreas encomendadas pela prefeitura municipal efeitas na década de 70 em Bauru, no interior do
Estado de São Paulo. A fotografia registrava obras viárias e de transformaçôes urbanas, intensamente presentes nas décadas de 60 e 70 no pais. a projeto de
desenvolvimento da ditadura militar tinha como um de seus pilares o investimento em infra-estrutura urbana, financiador de determinado segmento do capital etambém uma
base de ação e legitimação dos governadores estaduais eprefeitos municipais. atrabalho do fotógrafo Aldire Guedes nos possibilita identificar um discurso imagético em
que anatureza aparece abolida pela tecnologia da engenharia epela audácia do poder público; em que oprogresso évislumbrado por meio do corte da terra, da eliminação
do mato, da implantação do asfalto e do surgimento de edificações; em que um grupo social deseja ser moderno, deseja substituir a natureza pela cidade, deseja eliminar
o atraso e incorporar acivilização ao 'sertão'. Imagens de pequenos fragmentos urbanos que tentam representar atotalidade da cidade.
Severino Cabral Filho· UFCGI PB
As cidades, a fotografia e a História
apresente trabalho tem por objetivo discutir as possibilidades da escrita da história das cidades através das imagens fotográficas. Considerando que grande parte dos
estudos que tratam da relação história efotografia afirmam anatureza elitista da fotografia e aconseqüente exclusão dos pobres como objeto dessas imagens, pretendo a
partir da análise de imagens fotográficas produzidas entre os anos 1930-1960, estudar acidade de Campina Grande, na Paraiba. Interessa-me compreender como esta
cidade foi imaginada eimageticamente produzida pelos seus fotógrafos, com especial atenção para as fotografias dos espaços públicos edo lugar que nela tiveram os pobres
da cidade.
Maria Mafalda Baldoino de Araújo· UFPI
Teresina, cultura e fotografia
a presente trabalho objetiva fazer uma discussão através das imagens apresentadas em cartões postais, fotografias avulsas eálbum de fotografia sobre acidade de Teresina
na virada do século XIX. Verificamos, no decorrer da pesquisa, que, sendo a fotografia uma tecnologia que se firmava como elemento construtivo do processo de
modemização, ao adentrar oespaço da cidade, ela, além de literalmente retratar, criava reforçando espaços de socialização ede práticas culturais. No âmbito de análise
dessa documentação iconográfica, acidade é retratada no seu traço urbano e arquitetônico, indicando seus significados culturais. Registra construções públicas e privadas,
que marcam desde o surgimento da capital ao momento de reconstrução e crescimento urbano. São imagens que traduzem relações de poder na sociedade, lugares de
memória, registros de paisagens que nos comunicam uma cidade provinciana, ainda, descalça, mas inserida no ideário que traduz um harmonioso conjunto urbano
simbolizando aestética, o modemo eo progresso.
José Carlos Barreiro - UNESP/Assis
Linguagem e imagem: figurações estéticas neoclássicas e iluministas na fundação de uma nação (Brasil, 1780-1820)
a ideário político eas projeções míticas da Revolução da Independência dos Estados Unidos em 1776 eda Revolução Francesa em 1789, tiveram um amplo poder de
difusão, provocando um abalo na imaginação, que se propagou muito além das fronteiras da França e dos Estados Unidos. Para saber como aAmérica Colonial, e,
particularmente o Brasil, articularam-se aesse movimento, esta comunicação de pesquisa discute um conjunto de peças teatrais exibidas na praça do mercado de Tejuco
(atual Diamantina), região das Minas, em 1816. As peças teatrais faziam parte das cerimônias que comemoravam aaclamação do príncipe D. João VI, em virtude da morte,
em 1816, da rainha de Portugal, D. Maria I, eforam assistidas e descritas pelos viajantes alemães Spix e Martius, em seus diários de viagem. Procuramos analisar o
processo através do qual algumas figurações literárias dessas peças constituíram-se em estratégias privilegiadas para acriação, naquele momento, de mitos que dariam
sustentação edíreção à nova realidade que seria aos poucos implantada no Brasíl: a sua transformação em nação.
Maria de Fátima Ferreira Rodrigues· UFPB
Paisagens do sertão: memória edescrição etnogeográfica
Aliteratura de viagens, exerce, enorme fascínio sobre os leitores de todo o mundo. Ressalte-se que entre estes leitores se induem os geógrafos que em muitas ocasiões
apoiaram-se nesta literatura objetivando fundamentar suas reflexões. Viajar e registrar os costumes, as tradições e, especialmente, as diferenças através das descrições,
dos desenhos, da realização de fotografias eda catalogação de dados, resultaram numa prática que tem contribuido, enormemente, para aconstrução do conhecimento
geográfico. Tendo como suporte alguns referenciais da literatura de viagens aciência geográfica tem desenvolvido metodologias para realizar as excursões geográficas e
os trabalhos planejados de campo. Apoiada nesta prática etomando como objetivo central aconclusão da tese de doutorado: 'Sertão no plural, da linguagem geográfica
ao território da diferença" defendida em agosto de 2001, na USp. foi que definimos um roteiro para otrabalho de campo que fundamentou a narraüva que faremos neste evento
Maria de Fátima Costa· UFMT
A representação do tapete de flora nas composições da paisagem americana
Frans Post eAlbert Eckhout construíram as composições que realizaram um entrelaçamento ideal entre a representação puramente botânica e acriação artística. Esta
tradição, contudo, só se tomará fecunda no inícío do XIX, depois que Alexander von Humboldt finaliza sua viagem àAmérica. Em seus estudos sobre a'geografia das
plantas' e os 'quadros da natureza", embora reconheça a importância do trabalho botânico, o naturalista prussiano indica que mais que a fisionomia individual e as
características extemas, é oconjunto paisagísüco que imprime singularidades às plantas, isto éque lhe dá o'caráter da natureza'. Humboldt conclama que jovens artistas
viajem aos trópicos para registrar aflora em composições paisagísticas. As influências de suas observações podem ser vistas nos traços com os quais artistas como
Clarac, Ender, Bell.ermann, Rugendas eChurch representaram as terras americanas. Estes registros visuais, entretanto, não retratam um dado natural. Esta comunicação,
tendo corno suporte os escritos de Humboldt eas obras de artistas-viajantes, busca analisar como se elaborou arepresentação das plantas em meio àpaisagem americana.
Pablo Diener· UFMT
De como a arte revela o artista: os cadernos de viagem do Barão do Courcy
.
Adescoberta de dois álbuns com desenhos e aquarelas, produzidos na primeira metade do XIX, dedicados ao Canadá, Estados Unidos, México e ao Caribe, nos confronta
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com um dos mais brilhantes legados da arte de viajantes. Asingularidade deste corpus se baseia na enigmática personalidade de seu autor, o Barão de Courcy, que
empreende uma viagem aAmérica, deixando esses camels de voyage como único testemunho de sua existência. Também aexçelente qualidade artística destas imagens
e, sobretudo, aagudeza ecoerência das observações registradas, nos permitem vislumbrar que se trata deUma obra elaborada com aintenção de dar uma imagem sintética
sobre essas partes do continente. Ao analisar este legado, nos vimos diante da necessidade de reconstruir o mundo cultural no qual ele foi criado, tendo como suporte a
própria análise das imagens. Foi apartir do conjunto iconográfico que deduzimos a bagagem de informações que possuía seu autor, eele nos conduziu a conhecer sua
retórica visual. Acomunicação propõe uma reflexao sobre como realizar a critica de um legado visual.
Simpósio Temático 18 - Limites e possibilidades: história, memória e patrimônio cultural (resumos por ordem de apresentaçãó)
Coordenadora: Janete Ruiz de Macêdo
Josemir Camilo de Melo - UEPB
Cidadania, patrimônio e turismo: a preservação do patrimônio histórico de Campina Grande. .
A luta pela preservação do patrimônio histórico e arquitetônico de Campina Grande - PB começou junto auma equipe de professores da UFPBIUFCG, com projetos de
extensão, eassessoria áCuradoria do Patrimônio local, em parceria com o IPHAEP oque levou a uma dezena de imóveis aserem tombados eoutra dezena se encontra
em análise para cadastramento. Agora, na Universidade Estadual da Paraíba, onde havia sido criada a disciplina Merrória e Patrimônio Cultural, passamos adesenvolver
uma prática pedagógica com os alunos para se tomarem gestores do patrimônio de suas localidades, bem como para criar condiçOes de gerenciamento destes bens com
fins turisticos, de uma maneira crítica quanto á identificação dos bens e seu usufruto social. Estamos propondo uma análise critica dos conceitos de História, Memória,
Patrimônio e Turismo consciente e responsável para arealização da cidadania.
S'tela Oalva Teixeira Silva - UESC
Arquivo Público Municipal de Ilhéus: um caso de preservação e disponibilização do patrimônio cultural através da informação
OCentro de Documentação e Memória Regional, ao perceber através de seus gestores que a massa documental pertencente aos municípios da área de inserção da
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, encontrava-se acumulada em depósitos e em vias de deterioração, buscou junto á Secretaria da Cultura e Turismo da
Bahia edo Arquivo Público do Estado parceria no sentido de recuperar edisponibilizar tais documentos ao público em geral pontuadamente aos pesquisadores interessados
na construção da história local e regional. Assim, surgiu o Projeto de Implantaçao e Implementação de Arquivos Públicos Municipais que visa a recuperaçao e
disponibilização dessas informações. OArquivo Público Municipal de Ilhéus, foi um dos primeiros a ser implantado e implementado, possuidor de documentos-suporte
privilegiados sobre a história regional da primeira metade do século XX, tem ele contribuído de forma decisiva para aconstrução do conhecimento sistematizado, assim
como, na formaçao de cidadãos conscientes de seu lugar na sociedade. Agestão municipal tem recorrido aesse repositório afim de solucionar e agilizar suas questões
administrativas.
Maria Lúcia Fagundes
Espaço virtual de documentação do Instituto de Artes da UNICAMP: Projeto História do IA
Este trabalho tem por objetivo aorganização de um centro virtual de documentaçao de imagens e informações que relatam a história do IA da Unicamp, desde S!las
primeiras atividades oficiais, em 1971, e tomá-Ias disponíveis para consulta e pesquisa de toda acomunidade. Um instituto com essa especificidade, onde a maioria de
sua produção tem duração efêmera, pontua eperpetua sua existência através do registro em algum suporte material. Assim, oresgate de sua história pode ocorrer através
da organização de sua produção. Ametodologia abarca fontes diversas provenientes de registros sonoros (depoimentos de professores, funcionários e alunos), registros
escritos (artigos de jornais e revistas), registros visuais (fotos, filmes, cartazes, folders). No percurso deste projeto já concluímos as seguintes etapas: levantamento de
notícias de jornais referentes ás primeiras atividades, digitalização, tratamento e disponibilização no site; coleta e digitalização de 300 fotos; levantamento de vídeos;
concepção e criação de um banco de dados; implantação do site 'história' na home-page do IA. Durante 2003 alimentaremos o banco de dados com as informações já
trabalhadas.
Cristina Rodrigues Holanda - UFC
A construção do Templo da História: Museu Histórico do Ceará (1932-1943).
Aproblemática central da investigação consiste em analisar ainserção do Museu Histórico do Ceará, na sociedade local, entre os anos de 1932 a 1943, a partirde uma
análise do acervo museológico que a Instituição constituiu nesse período, através de inúmeras doações realizadas por algumas instituições e por vários particulares
residentes na cidade de Fortaleza. As questões que norteiam acondução das pesquisas são: Que objetos estão sendo ofertados? Qual olugar social das pessoas que estão
realizando as ofertas? Quais os significados simbólicos investidos nas peças e que são pertinentes àdecisão aparentemente banal de 'presentear" uma organizaçao
pública? Que lugar esses objetos passam aocupar na hierarquia institucional? Oprocesso de doação de peças ao Museu, bem como a montagem das exposições
franqueadas ao público, constituem expressivo fenômeno na medida em que estão em jogo não apenas relações sociais, mas também as (inter) ações entre sujeitos e
objetos, não exploradas pela filosofia racionalista. Problematizar esse fenômeno é interpretar aquilo que é subjacente a cultura: crenças, valores e visões de mundo
singulares, que perpassavam aexperiência dos habitantes da cidade de Fortaleza áépoca.
Vlrginia Queiroz Barreto - UCSAL
Trilhando caminhos de barro: trabalho e cotidiano de mulheres oleiras (1960 -1990)
Este trabalho trata da vida de mulheres pobres que vivem em um reduto de ceramistas, localizado no Recôncavo Sul da Bahía, à margem do rio Jaguaripe, executando
tarefas diárias de pintura e burnimento das peças de barro. A história de vida dessas mulheres, chefes de família, viúvas ou mães solteiras, retrata um mundo de luta pela
sobrevivência. São mulheres que buscam, em um ambiente nem sempre favorável, meios de sobrevivência; ora lidando com o barro, ora entrando na mata em busca
de madeira ou no mangue onde consegue, com muito esforço aalimento do dia-a-dia. Partindo da documentação oral busca-seapreenderos modos de viverdesses sujeitos
que travam cotidianamente lutas no sentido de preservar seus costumes, valores e tradições.
Marcelo de Brito Albuquerque Pontes Freitas - UFPE
Entre o antigo e o moderno: a constituição da idéia de conservação urbana no Brasil a partir da experiência do grupo pioneiro modernista no patrimônio
histórico e artistico nacional
Otrabalho tem corno objetivo identificar corno se deu a conslnuição da idéia de conservação urbana no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1960, a partir da anâlise das
práticas discursivas dos principais ide6l0g0s do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade e Lúcio Costa. Ao reconstituírmos suas narrativas, estabelecemos um pRelo
com as abordagens dadas sobre otema desenvolvidas entre os séculos XIX e a primeira metade do século XX na Europa. Discute-se, neste sentido, as transferências e
traduçOes destas abordagens no pensamento conservacionista brasileiro esuas singularidades.
Lúcia Tone Ferreira Hldaka - SEBRAE/AL
Escrttos históricos da cidade - a anAlise tlpológlca como suporte a conservação da herança cultura
Otexto faz uma ~ sobre aconservação do tipo edilizio corno eixo básico pora aconservação da Herança Cultural frente às intervençOes de reabilitação do paIrimOnío
histórico construido. Basaa-se na metodologia de investigação da Anâlise Tipol6gica, defen<ida pelos seguidores do arquiteto Saverio Muratori, cifundida segundo estudos
tipológicos em cidades Halianas tradicionais. Fundamenta-se na pesquisa do processo de evolução tipológica das re\açOes entre ed!fIcIos eespaços livres da paisagem
construlda urbana; onde o'Tipo' resume aessência de existir do construído em questão relacionando tElllllO e lugar. AAnálise Tipol6gica possibilita planejar aconservação
da Autenticidade da Herança Cultural mesmo diante das transformaçOes inerentes áevolução urbana.
Marcos Nestor Steln e Andrlnéa Córdova da Rosa - UNIOESTE
A constituição do centro de memória da cimara de vereadores do munlclplo de Marechal Cindido Rondon-PR.
Em parceria com o curso de História da Universidade Estadual do Paranà - UNIOESTE, a Câmara Municípal de Vereadores de Marechal Cândido Rondon está
constituindo seu 'Centro de Memória'. A atividade, iniciada em setembro de 2001, está dividida basicamente em três etapas principais: a primeira é o levantamento e a
higienização da documentação existente na Câmara, bem corno arestauração dos documentos que apresentam danos. Asegunda etapa visa organiza' um ca~ pora
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~----------------------~~~~~~~~~----------~~--------------orientar futuras pesquisas. Aterceira etapa, consiste na realização de um Programa de História Oral, apartir do qual serão realizadas entrevistas com os ex-vereadores
e com os atuais.
Carlos Vinicius e Silva Martinez e Dalana Crús Chagas - UFF/UERJ
Memória e história: o Bar Luiz e a Identidade carioca (1887-2001)
Opresente trabalho se insere no âmbito de uma pesquisa sobre amemória de uma ins~tuição preservada agerações de trabalhadores ecidadãos, apropriando para si uma
tradição de iden~dade tipica'nente carioca, matizada nos seus 116 anos de existência. OBar Luiz éum patrimônio histórico ecultural da cidade do Rio de Janeiro tOf!1~
pela prefeitura municipal, dentro do Corredor CuHural do Conjunto Arquitetônico da Rua da Carioca (processo nO E-03/377709/82 de 26 de agosto de 1985). TradiCIonal
reduto da típica boemia daquela cidade. Consolidou-se corno uma casa especializada em chope e culinária alemã, representante com sua descontração no atendimento da
alma edo espírito carioca.
Antonio Motta - UFPE
Cemitério de Santo Amaro do Recife: patrimônio cultural a céu aberto
Otrabalho enfoca o cemitério de Santo Amaro, no Recife, através de seu patrimônio tangível eintangível, com ênfase na importância do valor cultural e da memória coletiva
que representa oreferido local. Trata-se de uma referência históri~sociallocal enacional, pois foi um dos pri~~r?S cemitérios a ser construidos no Br~i1, e~ 1~51,
possuindo um rico acervo de arte tumulária. A partir de recentes diSCUSSões na área de estudos sobre patnmoOlo cultural, notadamente na perspectiva históricoantropológica, otrabalho propõe refle~r sobre anoção de espaço cemiterial (de enterramento específico) como 'lugar de memória', de lazer contemplativo ede interesses
esté~cos.

Ana Paula Squinelo - UFMS
O papel do patrimônio cultural da Guerra do Paraguai na construção da memória e da história do Estado de Mato Grosso do Sul
O sul da antiga província de Mato Grosso foi palco da Guerra do Paraguai com o episódio imortalizado como 'Retirada da Laguna' (1865-1867). Tal fato marcou
sobremaneira oprocesso histórico mato-grossense, tendo, indusive, no contexto da divisão do estado (1977), influenciado a memória e a escrita da história do jovem
estado: Mato Grosso do Sul.O atual estado abriga na atualidade monumentos comemorativos da Guerra em algumas de suas cidades: Campo Grande, Bela Vista,
Dourados, Antônio João, Corumbá, Aquidauana, Jardim, Miranda, Nioaque são alguns exemplos. Vale registrar que tais monumentos foram construidos em periodos
significativos da história brasileira, quais sejam, nas décadas de 1920, 1940 e 1970. Além dos monumentos, inúmeras ruas, avenidas, praças e prédios públicos
homenageiam episódios epersonagens do conflito platino. Discuto os monumentos da Guerra (monumentos aqui éentendido na concepção do historiador Jacques LeGoff)
na perspe~va do Patrimônio Cultural. Preocupo-me em analisar as relações que se configuraram e se configuram entre ahistória, amemória e opatrimOnio cuHural na
construção da história sul-mato-grossense.
Charles Nascimento de Sá - FTC/FACSAe Milton Moura - UFBA
A Festa da Cidade em Camacan: construção de uma identidade na periferia do cacau
Oartigo tem oobjetivo de analisar aFesta Camacan eoCacau que érealizada na cidade de Camacan, região Cacaueira no sul da Bahia. Esse evento acontece na úHima
semana do mês de agosto em comemoração áemancipação política dessa localidade. Os símbolos, aideologia, oespaço eamemória local são tomados como elementos
definidores na construção de uma iden~dade própria desse lugar. Os elementos identitàrios são reconfigurados eressigniflCadcs de modo apermitir aos líderes eintelectuais
locais (re)construírem os emblemas da história local possibilitando aconstrução de mecanismos de domínio ede afirmação cultural frente ás localidades circunvizinhas. A
festa serve também como instrumento de fomentação do turismo local servindo como atrativo para vinda de visitantes que gastam aí suas economias.
Luiz Henrique dos Santos Blume· UNEB
Memoria da modernidade no sertão: Jacobina, BA, 1920·1950
Esta comunicação procurará tratar de uma pesquisa em andamento realizada sob os auspícios da uneb-universidade do estado da bahia.no sertão baiano, na região do
semi-árido, busco compreender de que maneira ainauguração da ferrovia leste brasileiro em jacobina, no ano de 1920, provocou transformações não SÓ na paisagem,mas
nos modos de vida ecultura urbana.Estas transformações implicaram na disputa de representações sobre omoderno e amodernidade na cidade. Neste sen~do, construiuse uma memória em tomo da ferrovia como um mito transformador da conjuntura econômica local edos hábitos cotidianos considerados' atrasados' , porque tipicos de
uma população sertaneja. nesta comunicação buscarei apresentar uma problematização para oestudo da cidade de jacobina, através do diálogo com fotografias, códigos
de posturas, jomais locais, depoimentos de moradores, construindo uma possibilidade de leitura dessa memória da modernidade no sertão baiano.
Claudina M.D.Moresl· UFMG; Anamaria R. A. Neves - UFMG; Inês A. C. Teixeira· UFMG; Gélcio Fortes -MCG-SUM-SEC; Francisco L T. Vinhosa • UFMG;
Arnaldo A. Araújo· UFMG; Aline C. Santos· FAPEMIG; Clarissa C. Lima· FAPEMIG
Preservação digitai e estudo da obra do pintor Guignard
Visando ao maior conhecimento da obra do pintor modemista Alberto da Veiga Guignard (1896 -1962), iniciou-se, em 2002, oestudo edocumentação da sua vida ede sua
obra, resultando na formação de banco de dados a ser disponibilizado via Intemet, numa parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (Cecor-EBA, FTC-EBA,
NPDI-DCC-ICEx, PHO-CEM-FAFICH) e a Secretaria de Estado da Cultura - Superintendência de Museus- Museu Casa Guignard. Iniciou-se apesquisa documental
em acervos individuais e ins~tucionais sobre o artista, inventário das obras em acervos de Belo Horizonte e Ouro Preto e coleta de depoimentos orais com ex-alunos,
amigos, estudiosos e arostas contemporâneo, pela metodologia da História Oral. Estes depoimentos juntamente com o inventário dão subsidias para oestudo da obra
(identifIcaÇão de materiais e técnicas) e do processo criativo do arosta. Algumas obras significativas estão sendo analisadas por métodos f1sÍC<Xjuimicos eexperimento de
cores, contribuindo para revelar aautenticidade. Espera-se que as questões, descobertas e metodologia deste trabalha, na confluência da vida eda obra do artista, possam
servir de referência para estudos nas áreas de artes plásticas, história da arte, educação e preservação de bens culturais.
João Paulo Coelho de Souza Rodrigues. Unicamp
Língua portuguesa e patrimônio cultural no Brasil
Opropósito desta apresentação émostrar quais os mecanismos que levaram alíngua portugue~a aser encarada no Brasil como um patrimônio cultural de ~po especial.
Desde meados do século XIX os estudos sobre agramática e sobre oléxico foram acompanhados de discursos justificantes calcados em argumentos de várias ordens.
Primeiramente, resgataram uma identidade com aliteratura lusitana do século XVI, sobretudo com Luis de Camões, ecom agrandeza histórica da expansão portuguesa.
Em seguida, se fundamentaram em uma identidade ainda maior, ou seja, com alatinidade. Afortalecer tais teses, somavam-se constantes elogios apologéticos, alarmes
Inflamados contra acorrupção do vernáculo (como contra os galicismos) e superlativas afirmações da centralidade do idioma para aidentidade nacional. Pretende-se
apresentar como cada discurso se desenvolveu e se inseriu socialmente em diferentes momentos históricos, mostrar semelhanças com recentes debates públicos sobre
o caráter de patrimônio da língua portuguesa, e, por fim, discutir os limites eperigos de se instituir alíngua como um 'lugar da memória' coletiva de uma nação.
Ana Stela de Negreiros Oliveira - UFPE
Os trabalhadores da maniçoba no sudeste do Piaui: História e memória
Este trabalho enfoca o extrativismo da maniçoba no sudeste do Piaui eobje~va mostrar como esta atividade econômica se desenvolveu na região ecorno foi vivida pelos
trabalhadores. No Piauí, aexploração da maniçoba tomou-se economicamente viável em virtude da grande alta dos preços das gomas elásticas apartir do final do século
XIX. OEstado possuia grandes áreas de maniçobais nativos ecultivados.O estudo aborda operíodo de 1900 a 1960, quando amaniçoba apresentava maior importância
econõmica.Buscamos centrar nossa análise nas alterriativas de vida criadas pelos maniçobeiros, na relação com omeio ambiente e na compreensão das construções
imaginárias em tomo da borracha, bem como penetrar no cotidiano dos trabalhadores, através de suas práticas, seus instrumentos de trabalho, seus sonhos esua realidade.
Areas do Parque Nacional Serra da Capivara que foram regiões de grande afluxo de pessoas no período da exploração maniçoba, encontram-se protegidas e muitos
abrigos que foram uijizados corno moradias pelos maniçobeiros estão sendo restaurados epreservados.
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Wilson Roberto de Maltos -UNEB
Lembranças da dor - criações da alegria: traços do "sublime" nas memórias de velhos negros do recôncavo sul da Bahia.
Otrabalho de pesquisa aser apresentado procura, através das histórias de vida tomadas em depoimentos, identificar entre as populações negras do recôncavo sul da
Bahia, os significados que por elas são atribuídas às suas experiências vividas no mundo do trabalho, nas relações de parentesco e vizinhança, nas práticas religiosas,
festas ediversões. De modo eSpadal, procura-se interpretar no universo dessas experiências relatadas de quais maneiras ador da discriminaçà:> edo preconceito raciais
prefigura culturalmente aelaboração das vàrias formas de expressão criativas e edificação de valores ético-relacionais.
Edinelia Maria Oliveira Souza
Religiosidade e cura no recôncavo sul da Bahia.
Os quatro cantos do Recôncavo da Bahia eram habitados por curandeiros(as) e rezadeiras, que atendiam às pessoas com males do corpo edo espírito. Respeitados por
uns, mal vistos por outros, estes sujeitos exerciam grande influência nas localidades onde atendiam, o que provocava um certo conflito com a cultura dominante. A
popularidade e acapacidade de atrair as pessoas, por vezes, tomavam curandeiros(as) e rezadeiras verdadeiras autoridades, contrariando méd'1COS e representantes da
igreja católica. Transitando entre o presente e o passado as memórias de trabalhadores rurais expressam dimensões variadas do ser social, que matizavam ocotidiano
com trabalho, religiosidade, práticas comerciais efestas, de forma adar sentido ás maneiras de ser ede viver, apontando cruzamentos e tensões entre práticas e valores
de uma cultura dominante e outra popular, baseada na tradição oral revi vida através das gerações. Benzer e curar, mesmo que presentes em espaços urbanos são
expressões significativas de um viver rural constituido apartir de um forte entrelaçamento de tradições africanas, indígenas eeuropéias no modo de vida do trabalhador do
campo. São saberes refinados, experiências do fazer, que se comunicam com fé, crença e religiosidade, envolvendo corpo ealma, natureza e cultura, pontos de junçao
da vivência popular no Recôncavo Sul da Bahia.
Genebaldo Pinto Ribeiro - UESC e FACSA
Hístória, memória e patrimônio: o Engenho Matoim, um caso a ser ressignificado e reconfigurado objetivando atender ao turismo cultural.
Este trabalho é um extrato da pesquisa que está sendo desenvolvida para o segundo capítulo do projeto de dissertação do mestrado em Cultura &Turismo,
cuja abordagem está direcionada aressignificação e reconfiguração da história, da memória edo patrimônio dos cristãos-novos, objetivando atender ao Turismo Cultural.
Odesenvolvimento da pesquisa privilegia, enquanto fio condutor desse capitulo, ahistória dos cristãos-novos no Engenho Matoim do século XVI, localizado no Recôncavo
baiano, através dos livros das Confissões e Denunciações da Primeira Visitação do Tribunal do Santo Ofício ás Partes do Brasil e do Processo nO 12.142, movido pelo
Tribunal de Lisboa contra Ana Rõiz, cristã-nova e viúva do senhor do dito engenho. Em razão das necessidades e imposições do mundo contemporâneo, onde o turismo
tem sido percebido como via de desenvolvimento, melhor qualidade de vida e progresso sustentado das populações locais, no Engenho Matoim, visualiza-se um lugar
de preservação da memória brasileira. Memória, história e patrimônio esses, construidos pelos primeiros brancos colonizadores de origem judaica, que nas terras brasiUs
aportaram em busca de novas possibilidades de vida, haja vista a tragédia que sobre eles se abateu em razão dos éditos de 1496 e 1497, promulgados por dom Manoel
I, que primeiro os expulsaram de Portugal edepois os obrigaram ase tomarem cristãos, compulsoriamente.
Simpósio Temático 20 - Documento e História (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Ana Maria de Almeida Camargo
Lúcia de Fátima Guerra Ferreira - UFPB
Ensino superior na Paraiba: Acervo e História da Faculdade de Filosofia (Fafi)
Opresente trabalho se constitui em um dos produtos do projeto'O ensino superior eaformação dos intelectuais paraibanos' (1952 -1967), que contou com a participação
de Bolsistas do CNPq/PIBIC e de técnicas do NDIHR e do CCHLA. Odesenvolvimento desse trabalho articulou a identificação de fontes e a organização do acervo
do fundo documental fechado da Facuidade de Filosofia da Paraíba - FAFI ádiscussão da temática específica. Pela falta de organização do acervo, o acesso às fontes
documentais primárias era praticamente inviável, além do processo de deterioração da documentação sem otratamento e conservação adequados. Dai, a urgência nas
medidas de preservação, organização eacesso aesta documentação para possibilitar arealização dessa pesquisa sobre opassado recente da Paraiba, do ensino superior,
dos intelectuais ede tantos outros temas que poderão surgir a partir dessa documentação. Oacervo da FAFI integra oArquivo do Centro de Ciências Humanas, Letras
eArtes da Universidade Federal da Paraiba, eencontrava-se precariamente organizado, sem higienização e procedimentos técnicos para o acondicionamento e acesso
adequados. Adocumentação apresenta lacunas temporaís facilmente perceptíveis, com séries incompletas. As intempéries, as imprevidências, o 00and0n0 ou o descarte
criminoso da documentação são comuns na nossa realidade. Os gestores públicos, também' responsáveis pela preservação e acesso à documentação que registram a
ação do órgão ao longo da sua existência, não têm, com raras exceções, contribuído para mudar esse quadro. Com o acervo organizado, realizou-se uma desçrição
multinível, considerando quatro niveis hierárquicos: Fundo Documental, Grupo, Subgrupo e Série; com os seguintes elementos: resumodescrilivo, datas-lim~e, quantidade,
notação, palavras-chaves e observações complementares. Paralelamente ao trabalho na organização do acervo, a pesquisa foi sendo desenvolvida tratando de subtemáticas em tomo da FAFI em seus aspectos históricos, produção intelectual e repercussão na imprensa paraibana.
Janira Sodré Miranda - Universidade Catolica de Goiás
Memória, Historia e Patrimônio: O Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central- Uma experiência no Centro-Oeste Brasileiro
Nosso estudo visa compartilhar as experiências de gestão do acervo do referido instituto (IPEHBC), que inclui o Projeto Resgate. Nosso intuito é debater as diretrizes e
os problemas enfrentados na construção do acervo, sua disposição eefeito sobre os trabalhos historiográficos dos/das pesquisadores/as.
Aline Lopes de Lacerda - FIOCRUZ
Discutindo métodos: notas de pesquisa ao arquivo fotográfico sobre a produção da vacina contra a febre amarela
Este trabalho originou-se apartir de uma pesquisa ao arquivo de fotografias proveniente das atividades da Fundação Rockefelier edo Serviço Nacional de Febre Amarela,
no BrasU dos anos de 1930 e 1940, em tornade pesquisas eexperimentos laboratoriais para aprodução de uma vacina contra afebre amarela. Cano resultado da pesquisa
investigou-se os usos e as funções reservadas aos registros visuais nos trabalhos cientificos que então se realizavam e o estatuto desses registros como representaçIo
dessas práticas cientificas. Otrabalho proposto aqui pretende díscutir os métodos empregados nos trabalhos de pesquisa em arquivos - especialmente fotogréficos-,
procurando problematizar oestatuto deste documento em arquivos institucionais e seu emprego na pesquisa histórica.
Chrlstiane de Assis Pacheco· UNIRIO
Documentos para História da Ciência: o caso do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Este trabaIlo procura analisar os documentos produzidos epreservados por uma inslituição científica, tomando como exemplo o Jardim BcXãnico do Rio de Janeiro. Nessa
Institu~, os docu~ntos produ~ ~Ios ~tãnicos não foram e continuam não sendo preservados. Oúnico tipo de ~~mento arquivado são as plantas secas do
herbário, que trazem mformações históricas taiS como o nome de seu coletor, data e local da coleta etc. Segundo os botanlCOS, através desses documentos é possivel
resgatar muito de suas trajetórias pessoais e a própria história da Instítuição. Apesar de considerarem que as plantas secas e os trabalhos cientificos sao os principais
documentos de suas atividades, admitem aimportância dos outros documentos que sao perdidos e lamentam nao ter um local próprio na Instituição para depositá-los.
Procuramos analisar aqui os vários tipos de documentos produzidos pelos botânícos, sobretudo as plantas secas do herbàrio (as exsicatas), os relatórios eas cadernetas
~ ca~po e import~a dos mesmos para a pesquisa em História da Ciência. Se esta vinha sendo feita, até recentemente, pelos próprios cientistas ou, quando feita por
hlstonadores, baseada sobretudo em relatos orais, atualmente, quando adisciplina tem aescido no cenàrio historiográfico brasileiro, a análise da documenlaçà:> cientlfica .
toma-se fundamental e a preocupaçà:> com sua salvaguarda, urgente
Véra Lucia Maciel Barroso· FAPA
Patrimônio arquivístico e educação
Énotório nos últimos tempos o reconhecimento da importância do emprego de fontes documentais no trabalho educativo com alunos do Ensino FundamentaleMédio.Méis
que um meio de ensino, os documentos de arquivo têm proporcionado a reflexão e acompreensão mais real do passado na formaçà:> escolar. Igualmente, ao historiador
é atribuído organizar/preservar, com o seu trabalho, o patrimônío arquivístico das comunidades e suas instituiçOes, como bens que lhe dizem respeito e responsabifidade.
Não escapa também ao profissional de História, ajudar adisponibilizar à sociedade oS bens documentais que ela mesma gerou, através de meios de busca econsulta
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editados, o que propicia aaproximação dos cidadãos aos arquivos. Diante deste leque de atribuições do historiador, prepará-lo se impõe na formação de graduação e pésgraduação. Objetiva-se, nessa direção, apresentar os resultados de projetos de pésquisa há pouco concluidos com graduandos, e também os que estão em andamento,
bem comoa.experiência de Prática de Ensino ern espaços patrimoniais, além do relato de parceria dos arquivos regionais com o curso de Graduação em História das
FaculdadesPorto-Ategrenses e de seu curso de Pós Lato Sensu, intitulado Educação e Patrimônio Histórico-Cultural.
Heloísa de Meira Lopes· UFOP
A história da Coleção Casa dos Contos
Esta comunicação visa apresentar os resultados parciais do trabalho de identificação, classificação e indexação dos manuscritos da série avulsos da Coleção Casa dos
Contos, bem como de divulgar divulgá-Ia. Acitada série reúne documentos da administração fazendária dos século XVIII e XIX, formando o principal arquivo sobre avida
econômica color1ial do ciclo do ouro no Brasil. Esta coleção está reunida em microfilme que são resguardados pelo Centro de Estudos do Ciclo do Ouro do Arquivo e Museu
Casa dos Contos em Ouro Preto Minas Gerais.
Maria Eduarda Carvalho Monteiro· UFOP
A Coleção Casa do Contos: uma experiência de arquivologia
Opresente trabalho busca ilustrar os dilemas e as dificuldades na preservação de documentos no Brasil com ahistória da Coleção Casa dos Contos, acervo que guarda
toda adocumentação referente a Real Fazenda nos séculos XVIII e XIX. Tendo sido salva da destruição, o conjunto de originais foi dividido e preservado em instituições
variadas: Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Arquivo Público Mineiro. Hoje, a única instituição que conserva no formato de microfilme a totalidade da Coleção é o
CECO, Centro de Estudos do Ciclo do Ouro. Desse fato ocorre a urgência em finalizar o trabalho de inventarição na série de avulsos incorporando os dados aos novos
padrões em uso para a informação digital.
Laudereida Eliana Marques Moraisl Bernardina Maria Juvenal Freire· UFPB
Arquivos, arquivistas e arquivística numa ação conjunta para conservar e preservar a memória histórica do Departamento de Estradas de Rodagem da
Paraíba - DER
Esta comunicação tem por objetivo apresentar o trabalho que vem sendo realizado no Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba - DER Esta instituição, dando
continuidade a seu Programa de Qualidade Total, vem buscando uma via para preservação de sua memória. Por este motivo implementou o Projeto de Gestão e
Organização Documental, executado por arquivistas e professores da UFPB, e que contempla as seguintes fases: gestão documental, organização da documentação
acumulada, memorial ebiblioteca. Oprojeto permite aos alunos do Curso de Graduação em História e Biblíoteconomía a realização de atividades práticas, sob a freqüente
orientação de professores e arquivistas, e de cunho teórico, através de cursos de média duração, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem. Aexperiência aponta
resultados positivos, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista pedagógico.
Maria de Lourdes Lima· UFAL
O Arquivo Público de Alagoas a contrapelo da memória
O Arquivo Público de Alagoas se inscreve no conjunto de instituições arquivísticas que claudicam, em meio á rotina da administração pública, sem o devido
(re)conhecimento da sua importância e do seu alcance, face não só a ineficiência dessa mesma administração como a volatização do direito e do acesso á informação.
É neste contexto, que a relação entre HISTÓRIA, MEMÓRIA e PATRIMÔNIO apresenta sinais que comprometem a qualidade e os resultados dessa articulação, na
medida em que ainstituição de custódia do patrimônio arquivístico se acha comprometida pela ausência de uma gestão documental ede uma política de preservação, ambas
necessárias aos mecanismos de conservação e de acesso ao acervo documental público. Para completar o conjunto dessas ações íntegradas, cabería á instituição de
custódia recolher a documentação, o que não ofaz há mais de trinta anos; elaborar um quadro de arranjo; assegurar a descrição documental e produzir instrumentos de
pesquisa. Sem adinâmica dessas ações rotineiras o trabalho do historiador tende ase comprometer em decorrência das condições de pesquísa. Portanto, aqualidade da
produção historiográfica contemporânea em Alagoas prescinde de uma politica de gestão documental que garanta as condições de trabalho do hístoriador.
Sylvia Bassetto· USP
Oestatuto do documento e a construção do conhecimento histórico
Odebate teórico entre os historiadores, ao longo dos últimos quarenta anos, é marcado pela oposição entre o chamado foco epistemológico, em que se põe como problema
a possibilidade de um conhecimento objetivo do passado, e o foco lingüístico, cujas questões centrais giram em torno do discurso pelo qual os historiadores pretendem
descrevê-lo e explicá-lo, enfatizando a dimensão retórica do próprio conhecimento. Nossa intenção é caracterizar, no âmbito desse debate, o estatuto do documento como
matéria prima do historiador.
Paloma Siqueira Fonseca· UnB
Arquivos da Marinha e historiadores
O texto é o primeiro fruto de pesquisa do mestrado, cujo objeto de estudo é a presiganga, uma nau de guerra que servia de depósito de presos, fundeada na baía de
Guanabara, na primeira metade do século xix. Como faço uso de um arquivo da Marinha, demonstro que qualquer arquivo éum material sensível, pois é objeto de variadas
íntervenções, inclusive por parte de historiadores navais, contagiados pelo mal de arquivo, conceito elaborado por Jacques Derrida para se referir a certa pulsão de que se
imbuem pesquisadores do passado. Enfim, aconvicção é a de que ao lidar com um 'depósito de presos', não se está lidando com Opassado como 'depósito morto' e muito
menos com um 'arquivo morto'.
Janice Gonçalves - UDESC
Arquivos e historiografia sobre Santa Catarina (1977-2002)
Análise das relações entre fontes arquivísticas eprodução historiográfica, enfocando em especial a documentação arquivística e os estudos referentes a Santa Catarina.
Em relação áprodução historiográfica, será examinado o período 1977-2002, abarcando fundamentalmente teses edissertações elaboradas no âmbito do Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina.
Maria de Fátima Oliveira· UEG
Matutina Meiapontense (1830/1833): aspectos da provincia de Goiás através da imprensa
O projeto de pesquisa, Matutina Meiapontense( 1830/1833): aspectos da província de Goiás, está inserido neste contexto, e faz parte de um projeto maior que visa
inicialmente fazer um levantamento dós principais assuntos abordados no primeiro periódico que circulou em Goiás e posteriormente 'díssecar' o periódico, evidenciando
aspectos culturais, econõmicos e politicos da provincia no período em questão. Apesar de já ser significativa apesquisa sobre Goiás, o período imperial ainda éo que menos
tem merecido a atenção dos pesquisadores, daí a importância de se trabalhar com a primeira fonte em forma de periódico para a Província de Goiás no século XIX. Embora
tenha tido curta duração, o Matutina Meiapontense é riquíssimo em informações sobre diversos aspectos da província nos três anos que circulou. Acreditamos que, com
apnmeira parte do projeto que é acatalogação deste periódico, mostrando os principais assuntos abordados e aforma de abordá-los, já estaremos dando uma contribuíção
para o conhecimento desta parte do Império menos favorecida e que por isso mesmo pôde preservar certas especificidades regionais.A metodologia utilizada será em
primeiro lugar, proceder á leitura do Matutina Meiapontense, mapeando os diversos assuntos tratados no periódico e ressaltando as características do períódíco
(periodicidade, cabeçalho, números, apresentação gráfica, categoria das matérias etc.).Após esta primeira etapa de elaboração será possivel analisar as preferências de
informações bem como seu conteúdo. Em seguida, partiremos para aanálise do discurso predominante no periódico e assim estaremos munidos de meios para as primeiras
observações sobre a Província de Goiás no período enfocado através deste primeiro e importante periódico de Goiás.
Irene Rodrigues da Silva Fernandes, Laura Helena Baracuhy Amorim, Therezinha Gloriete Pimentel Rodrígues, Zeluiza da Silva Formiga Brandão - UFPB
Memória em vitrine· história em construção? instituições públicas e criação de memoriais
Na Paraíba, percebe-se, nos últimos tempos uma preocupação crescente de instituições públicas com aorganização dos seus acervos documentais, além do interesse
em não só de impedir acobertura do esquecimento, remarcar lembranças e definir os marcos de sua História, mas, também de efetivar a construção de uma forma
especial de "lugar" da memória, qual seja, o Memorial. A presente comunicação objetiva levantar a discussão em torno da natureza e especificidade desse lugar, e de
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suas relações com outros, aexemplo, do arquivo, museu, centro de documentação, ao tempo em que busca oferecer um quadro da presença de memoriais em Joao
Pessoa. Pretende, ainda, expor as experiências realizadas pela equipe no processo de organização dos memoriais pertencentes ao TrlbooaI Regional EIêItOraI, Ministério
Público eTribunal de Justiça, fazendo incidir asua análise nos procedimentos metodológicos, sobretudo em relação à pesquisa bibliográfica edocumental realZada. Por
fim, por entender omomento de realização do Simpósio como uma oportunidade de discutir as possibilidades de abertura 00 ensino paa novas experiências coIoca-se em
discussão aquestão do ensino/pesquisa, ao propor aintegração desses espaços como campo de estágio.
Ana Maria de Almeida Camargo ·USP
Documento e História
Partindo do pressuposto de que ahistoriografia contemporânea tem dedicado pouco espaço areflexões criticas sobre os documentos que lhe servem de base empírica,
osimpósio pretende discutir, sob diferentes perspectivas, oalcance eopotencial informativo de gêneros, espécies etipos documentais variados, levando em consideração
o contexto em que foram produzidos, as relações orgânicas que mantêm com outros conjuntos, as instituições de custódia (arquivos, museus, centros de documentação
ede memória) e seu estatuto probatório.
Simp6sio Temático 21 - Práticas de preservação cultural no Brasil: narrativas acerca de patrimônio cultural e Identidades de grupo
(resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Márcia Regina Romeiro Chuva
Almir Félix Batista de Oliveira
Memória, história e patrimônio hístórico: políticas públicas e a preservação do patrimônio histórico
Por meio de explicitação dos conceitos de história e memória e do tratamento dado ao Patrimônio Histórico no Brasil, busca-se compreender e demonstrar aconcepção
de memória ehistória definidoras da construção do patrimônio histórico na Paraíba. Delineia-se um histórico do Instituto do Patrimônio Histórico eArtistico da Paraíba •
IPHAEP e, com base em depoimentos, leituras dos livros de Atas do Conselho Consultivo, de Livros de Tombo e documentos administrativos emateriais informativos
desse Instituto, Diários Oficiais do Estado eJornais de circulação estadual, procura-se demonstrar arepresentação construída através do patrimônio edificado, da memória
que deve ser guardada, da história que é ensinada na concepção do IPHAEP.
Roseli de Fátima Brito Netto Barreto
Estratégias da memória:política cultural e a criação do Museu Pedro Ludovico em Goiás
Otrabalho analisa acriação do MPL como o lugar que expressa aforça simbólica de um personagem central da história de Goiás, Pedro ~udovico. Omuseu, por sua
vez, comporta um espaço em várias preservação do patrimônio. Neste sentido otrabalho tem por base a utilização dos recursos de construção do imaginário, por meio
da imprensa, do registro de memória do personagem, da exposição de objetos simbólicos ede publicações que sustentam o planejamento do museu. Coube à pesquisa,
então, delimitar omuseu como objeto eacompanhar as estratégias que possibilitaram aformação de um 'campo de memória', que deu lugar aum espaço de condensação
das representações imaginárias em torno de Pedro Ludovico em Goiás.
Andrea Rizzotto Falcão - UNIRIO
Patrimônio cultural- construindo o intangível
Oprojeto pretende refletir sobre os processos ediscursos que caracterizam aformação do 'campo' do Patrimônio Cultural no Brasil; observar como adinamica do discurso,
os processos institucionais e alegislação patrimonial determinam e constróem as categorias de identidade, memória epatrimônio; avaliar oque constitui os instrumentos
de seleção eos processos de preservação da memória social eos elementos institucionais que determinam aelaboração das politicas de preservação; discutir questões
relativas aefetivação da prática dos inventários eregistro do patrimônio imaterial. Desenvolvemos apesquisa utilizando como suporte 5textos institucionais. Neste trabalho
nos concentramos na análise das categorias que estruturam o Decreto 3.551, de 2000, que 'Institui o registro de bens culturais de natureza imaterial'. Observamos, a
relação com outros discursos, assim como, os agentes que o veiculam. A partir de uma exposição histórica resumida sobre as políticas de preservação dos bens culturais
no Brasil, observamos as práticas e os processos de construção do patrimônio cultural. Aanálise do Decreto 3.551 aponta um novo momento na elaboração das políticas
epráticas institucionais com aregulamentação da proteção ao patrimônio intangível.
Mauro de Sousa Junior e Sírlel Alves Madeira - UFOP
Imaginário e Interpretação no Espaço do Museu
,
A reinterpretação do passado histórico éuma tarefa que apresenta sempre anecessidade de ser contemplada por estratégias metodológicas que a conforta. Aconoepção
de Museu como espaço educativo compreende, muito bem, o lugar que este tipo de instituição deveria tomar no universo patrimonial. Esta utilidade, mais que desafio, é
aproposta de desenvolvimento do potencial educativo do espaço do Museu .. Além de toda aestrutura física e material que o Museu oferece através de suas exposiçOes
fixas etemporárias, aestrutura funcional eos trabalhos nele executados também são ricas fontes de informação para o aprendizado de como lidar etrabalhar com aHistória.
Neste sentido, viabilizar o acesso aos textos de documentos e aos trabalhos necessários para a sua organização e compreensão, além de como podem tomarem-se
instrumentos de interpretação da História epor conseqüência do trabalho de preservação da memória, dão uma forma mais tanglvel de contextualização econcepçao do
tempo eespaço que está sendo estudado pelo aluno. Otrabalho visa, então, utilizar oespaço do Museu esua funcionalidade, como um meio de propiciar aos alunos, tendo
em vista oseu imaginário, a construção do conhecimento a partir do passado e de sua influência no presente
Lúcia Teresinha Macena Gregory - UNIOESTE
Coleção de fotografias da colonização do oeste paranaense: um estudo de identidade
Opresente trabalho faz parte de um estudo em torno da história da construção de identidade no Oeste do Paraná etem por objeto de pesquisa uma coIeçao de fotografias,
constituída na década de 1990, sobre acoionização desta região, (re)ocupada ecolonizada, após aterceira década do século XX, dentro do contexto da Marcha paao Oeste
eda política nacional de ocupação de fronteiras. Objetiva-se mostrar, aconstrução do espaço do pioneiro no Oeste do Paraná e aprática de preservação QJltural percebida
através da criação do Centro de Estudos, Pesquisas e Documentação da América Latina -CEPEDAL, da UNIOESTE, em tomo do qual se desenvolveu a açao de
identificar, recolher, organizar e preservar um conjunto documental referente à história regional. Percebe-se adinâmica da constituição da coIeçao de fotografias sobre os
pioneiros e analisa-se acoleção como série fotográfica para compreender elementos culturais representados nas imagens. A abordagem de nossa pesquisa leva a
caracterizar aconstrução da imagem do pioneiro na região, afirmando uma dada identidade do sujeito histórico do processo de colonização do Oeste do Parané.
Acácia Rios - UNIRIO
A memória do Conselheíro e a organização sindical dos trabalhadores rurais de Monte Santo
Oobjetivo do nosso trabalho é investigar de que forma amemória de Antônio Conselheiro como um 'líder camponês de massas', construlda pelo Movimento Popular e
Histórico de Canudos desde 1981 ,foi importante para aorganização sindical epara aconstituiçã) da identidade social dos tralaIhadores rurais de Monte Santo (SA) dentro
de um espaço definido· oda guerra de Canudos. As ativídades do Movimento com os camponeses, ao longo de vinte anos, foram pau~ em reuniões de base, na ação
de derrubadas de cerca eformação de fundos de pasto para acriação coletiva de bodes, uma das principaiS fontes de renda do municlpio. A nossa hipótese é ade que
ofato de os camponeses terem lutado pela autonomia do sindicato, formalmente fundado em 1979 pelo ex.prefeito Ariston Correia de Andrade (PFL) como forma de lTlalObra
política eleitoral, é um resultado concreto do trabalho de conscientização feito pelo Movimento na região.
.
Emerson de Carvalho Guimarães - UFRGS
A Usina do Gasômetro e sua construção como patrimônio histórico de Porto Alegre
Opresente trabalho tem ointuito de analisar o processo de tombamento de uma antiga Usina de Porto Alegre, a Usina do Gasômetro, que hoje é reconhecida por muitas
pessoas como um slmbolo da cidade. Nesse sentido, iniciamos nosso estudo com um breve apanhado histórico desta Usina, onde podemos vislumbrar ocontexto de sua
construção efuncionamento. Logo em seguida abordamos o seu processo de sucateamento e abandono, passando então para a análise das práticas de preservação, a
partir das narrativas dos diferentes grupos sociais que buscavam, sem deixar de afirmar suas identidades de grupo, salvar este im6vel da destruição. Trata-se portanto de
um trabalho que busca destacar aimportância das ações da sociedade civil (onde podemos perceber aatuação de estudantes, ~quisadores e empresários) edos órgãos
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que defendem o patrimônio histórico (IPHAN, IPHAE, EPHAC ... ), colocando em pauta questões referentes as mem6nas coletivas, pensadas aqui como um elemento
fundamental para oennquecimento do conhecimento histónco.
Leila Bianchl Aguiar - UFF
A construção de narrativas sobre o passado nacional nos "sítios urbanos": turismo e preservaçio em Ouro Preto
Desde a cnação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional (SPHAN), em 1937, conjuntos de bens imóveis passaram a ser protegidos em municípios
brasileiros que, rapidamente, tornaram-se importantes pólos de atração turistica. Oprocesso de preservaçao de Ouro Preto, confunde-se com a própria Históna do
SPHAN. Inscnta no Livro do Tombo no ano seguinte da criação do Serviço, essa cidade tomoo-se também uma cidade turistica, exportando a imagem de patrimônio
nacional ede destino obrigatório para o"turismo cultural' brasileiro. Partindo principalmente dos guias turlsticos impressos sobre esse município, pretendo analisar algumas
das concepções advindas das práticas turisticas epreservacionistas que apresentam os 'sitios urbanos' como lugares privilegiados de encontro com o passado. Enfatizase, acima de tudo, o caráter 'pedagógico' dos bens imóveis tombados, que seriam amaterialização de uma parte da História do Brasil e que, portanto, merecem ser tanto
preservados (projeto do IPHAN), quanto conhecidos pela população (projeto turlstico).
Solange Dias de Santana - UFBA
A demolição da Sé e as articulações da cúria metropolitana de Salvador
Pretende-se, com apresente comunicação, analisar as relações políticas e econômicas que deflagraram o fim de um valoroso monumento para o patrimônio cultural e
arquitetônico da Bahia - a igreja da Sé - primeira Catedral do Brasil. Conjecturada sua derrubada, desde 1912, devido aos anseios remodeladores do projeto de reforma
urbana de José Joaquim Seabra e, encampada pela empresa norte-americana Companhia Unha Circular de Carris da Bahia, a partir de 1916, ela resistiu até 1933, quando
finalmente, os poderes públicos e privados unem-se echegam aum acordo com aArquidiocese da Bahia. As fontes usadas na pesquisa foram principalmente os jornais
e periódicos da época, correspondências, balanços encontrados no acervo da Cúria Metropolitana de Salvador e arquivo da Companhia Elétrica da Bahia.
Sílvia H. Zanirato - UEM
Políticas públicas e conseqüências sociais da preservação do Parque do Pelourinho, na cidade de Salvador
Apresente comunicação visa discutir as diretrizes públicas de proteção ao patrimônio histórico adotadas no Brasil, destacando a política de preservação empregada na
cidade de Salvador, cuja prática tem se pautado por uma estética urbana exibicionista, voltada para aindústria do turismo. Nesse sentido, busca-se entender em que medida
aintervenção pública no Centro Histórico do Pelourinho tem provocado perdas pertinentes ao processo de recuperação da sua própria historicidade e produzido aexdusão
de parcelas da população, as quais sistematicamente se tem negado o direito do usufruto da cidade.
Ricardo Rodrigues de Aquino - UNIRIO
A narrativa e os agentes que articulam a obra de Arthur Bispo do Rosário (Coleção e Patrimônio)
Foi pesquisada anarrativa que articula oreconhecimento da obra de Arthur Bispo do Rosario enquanto arte, aque justifICOU oseu tombamento como patrimônio, bem como
os agentes envolvidos neste processo. Ele viveu na Colônia Juliano Moreira de 1939 a1989. No início: esquizofrênico-paranóico recolhido numa cela forte; no final da vida
aconsagração como artista e depois o reconhecimento como patrimônio a ser preservado. Dentro dos muros do asilo encontrou-se apenas adesqualificação e a sua
produção entendida como delírio. A mudança na assistência psiquiátrica apartir da década de 1980, com a Reforma Psiquiátrica, proporcionou a libertação dos pacientes,
mas não explica oque se passou. Os agentes que atuaram neste processo foram alguns artistas (Carla Guagliardi e Hugo Denizart, entre outros) e críticos de arte de
vanguarda (Frederico Morais) apoiados em profissionais do campo do patrimônio. Omovimento da arte contemporânea criou as condições de inteligibilidadeda obra deste
artista. Otrabalho foi baseado na noção de narrativa vista na coleção (Pomian eAbreu), no patrimônio (Gonçalves, Londres eChoay) e no museu (Chastel, Schartz e
Chagas). A leitura da instituição se deu baseada nos referenciais teóricos de Foucault e Deleuze.
Regina Maria do Rego Monteiro de Abreu
Opatrimônio genético e a nova configuração no campo do patrimônio
Apresente comunicação pretende refletir sobre aemergência do chamado 'patrimônio genético' relacionando-a com anova configuração do campo do Patrimônio. Parto
da suposição de que há uma tensão constitutiva da trajetória do campo do Patrimônio entre o particular eo universal eentre o privado e o público e de que, no caso da
categoria 'Patrimônio Genético', esta tensão se manifesta sob novas roupagens. Gostaria de apresentar alguns elementos desta nova configuração do campo do Patrimônio
eque permitiu o surgimento dos chamados 'patrimônios emergentes' -o genético eo intangível- chamando aatenção para o lugar a ser ocupado pelas ciências sociais
neste debate.
Grayce Mayre Bonfim Souza - UESB
Benzedura e mentalidade - sobrevivência de uma prática historicamente acumulada
Este trabalho tem como propósito analisar alguns elementos que fazem parte da benzeção no município de Vitória da Conquista-Ba ecircunvizinhos. Abenzedura, enquanto
um fenômeno presente na mentalidade de parte da população de nossa região, resiste às transformações e á modemidade queos novos tempos apresentam. Ensalmos,
jaculatórias e procedimentos curativos àbase, essencialmente, de plantas medicinais rompem preconceitos, barreiras de espaço e de tempo, e perpassam geraçõesatravés da transmissão oral- com pequenas modificações. A valorização da vida, adefesa e reflexão das tradições edas crenças, uma visão de mundo partilhados com
seus pares, são formas de veiculação do saber acumulado pelos agentes da benzedura. Alegitimação econseqüentemente asobrevivência desse tipo de prática na região
está intrinsecamente ligada às ações diretas dessas terapeutas populares, bem como aforte religiosidade presente na sua dientela. Penetrar nesse universo foi essencial
para acompreensão que hoje temos dos seus significados e representações.
Carlos Xavier de Azevedo Netto - UFPB
Práticas Arqueológicas na preservação do Patrimônio Cultural: A interseção com o meio ambiente e identidade cultural
Aquestão das construções e/ou reafirmações das identidades culturais vem assumindo contomos cada vez mais destacados na atualidade, promovidos pelos diferentes
resultados do processo de globalização. No processo de delimitação dessa identidade material, manifesta, o patrimônio cultural material tem um papel extremamente
importante, éele que permite visualizar elementos culturais de um passado, em maior ou menor grau, compartilhando por uma determinada população. Com isso, dentro
do patrimônio cultural os remanescentes arqueológicos trazem consigo uma áurea de possibilidade de reafirmação de identidades. Eno caso de paises periféricos, como
o Brasil, onde as identidades culturais locais, regionais ou nacionais sofre constantes ataques, quer por pressões externas ou internas, a prática arqueológica assume o
papel de resgatar esse patrimônio, ooIocando-o adisposição dos vários gruposcuKurais de interesse para que possam formar laços identitárioscom essas referências.Portanto,
o presente trabalho tem por objetivo discutir aprática arqueológica vinculada as ações de resgate e preservação do patrimônio arqueológico, em decorrência de intetferências
ambientais, em virtude das grandes obras e projetos.
Carla Maria Junho Anastásia - UFMG
Sacl-pererê: bem simbólico para a construção de uma nacionalidade mestiça
AConstituição Brasileira define patrimônio cuKural como oconjunto de bens materiais e imateriais que fazem referência áidentidade, à ação eà mem6riade diferentes grupos
que formam a sociedade brasileira. Entre os bens simbólicos, que compõem o nosso patrimônio imaterial, e cuja construção pretendeu, sem dúvida, traçar um perfil da
nossa nacionalidade está o saci-pererê, trabalhado em sua intima convivência com o sertanejo e aestreita relação das suas diabruras com a vida cotidiana no sertão. Não
sem razão houve a preocupação constante em identificar as origens do saci, visto tanto como uma adaptação de lendas indígenas, quanto como uma mistura de
(re)apropriaçOes de diversas entidades que povoaram o imaginário das três etnias que formaram o povo brasileiro.
Mara Regina de Jesus Peres - UFRGS
O discurso de pedra: a mensagem veiculada através do patrimônio histórico e artistico preservatlo no Brasil durante o Estado Novo
Engendrar oideal de nacionalidade eaconstrução do campo do patrimônio histórico eartistico é uma tarefa que se estabelece no tênue e conflitante limite entre regional e
nacional. A busca dos intelectuais responsáveis por efetivá~o através da preservação de monumentos que signifiquem o nacional, exige a identificação, nos bens, de
caractertsticas que denotem uma linguagem universal. Tendo presente esta linha de tensão entre regional e nacional, faz-se necessário compreender oprojeto de identidade
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nacional que os agentes buscam veicular através do patrimônio histórico eartístico, explícitando as estratégias discursivas utilizadas para justificar aconsagração do bem
aesta categoria.A constituição do campo do patrimônio histórico e artístico tem na preservação dos bens arquitetônicos seu trunfo de maior visibilidade e no instrumento
jurídico do tombamento, agarantia de sua permanência e imutabilidade para ofuturo. Na medida em que os intelectuais que atuam no SPHAN -Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico - pensam o patrimônio enquanto uma imagem a qual, ao mesmo tempo, comunica sua materialidade e os significados que lhe são atribuídos,
transformando-se em ícones reais e metafóricos, simultaneamente. Dito de outra forma, reafirmamos que estes intelectuais transformam o patrimônio histórico eartístico em
um discurso de pedra. Ou seja, um veiculo de disseminação de valores e suporte de noções que tem no passado seu aporte de construção, através do qual acreditam ser
possível consolidar seu projeto identitário.
Antonio Gilberto Ramos Nogueira - UFC
Sentidos etnográficos inventariando a comunidade imaginada no Brasil
Aconcepç~ de patrimônio e inventário de Mário de Andrade, engendrada no Modernismo (décadas de 1920 e 1930), resulta ecompõe o projeto de construção de uma
identidade nacional só possível no resgate da memória do povo brasileiro. Para compor uma ontología do brasileiro, Mário desenvolve um procedimento de registro do
patrimônio não tangível: uma proposta de registro multimídia que orientou oestudo sistemático da cu~ura brasileira edelineada apartir da trajetória de intelectual ede homem
público de Mário de Andrade. Sob esta perspectiva muito da proposta de ínventário de Mário, além de ter uma base teórica calcada na etnografia, cogitava as manifestações
populares sob oenfoque da linguagem como código, informação significante de arte e cultura. Diante destes preceitos, a análise procura indagar se oque Mário procura
registrar em suas viagens etnográficas - e que será o arcabouço teórico/metodológico do Anteprojeto para o SPHAN -, sistematizado mais tarde pelos membros da
Sociedade de Etnografia e da Missão Folclórica, não seria uma espécie de Inventário dos Sentidos.
Márcia Chuva - IPHAN
A noção de patrimônio imaterial numa perspectiva histórica: práticas culturais e vestlglos materiais na construção de Identidades de grupos
Pretende-se traçar uma possivel trajetória de constituição da noção de patrimônio imaterial, considerando-a parte integrante da história da construção da noção de património,
que embora tendo recebido uma série de adjetivações ao longo do tempo, preserva uma certa natureza de elementos recorrentes. Será dada ênfase à sua caracteristica
relacionada à formação de grupos de identidade - elo de ligação dessa noção no tempo -, bem corno ao fato da construção do patrimônio constituir-se na prática cultural
de atribuição de valores e significados aobjetos e bens. A partir daí, será verificada aatualidade da noção de patrimônio nacional, considerando anação como grupo e a
coerência da noção de patrimônio nacional imaterial, apartir da percepção do Decreto nO 355112000, que define o Regístrodo patrimônio Imaterial como um novo instrumento
de preservação do patrimônio cultural percebido apartir de uma perspectiva histórica e plural arespeito da formação da sociedade brasileira -ou do grupo-nação brasileira.
Marta Litwinczik Sinoti - UnB
As imagens de Brasília, patrimônio cultural da humanidade: experiência, memória e representação na construção da Identidade da cidade-patrimônio
Moradores de Brasília, por meio de suas experiências, memórias e representações da cidade-simbolo do modemismo, constr6em suas identidades e identidades para a
cidade como patrimônio, decorridos 42 anos da inauguração de Brasília e 12 anos do seu tombamento como patrimônio histórico. Quais os significados atribuídos à sua
cidade, ao seu local de moradia, à cidade patrimônio? Em que medida adimensão do patrimônio está presente no cotidiano dos moradores? Corno conciliar crescimento
e preservação? As respostas aestas perguntas surgem nas imagens, experiências e memórias, dos moradores do Plano Piloto de Brasília, sujeitos cuja experiênciIJ é
pouco considerada nas ações de preservação, planejamento egestão urbana, ecujas práticas cotidianas na cidade-símbolo contribuem para aampliação ecompreensão
dos significados atribuídos á Brasilia e, também, para a percepção dos limites e possibilidades da sua preservação e gestão.
Maria Zelma de A. Madeira Cantuárío - UECE/Henrique Cunha Jr. - UFC eAssociação Brasileira de Pesquisadores Negros
A família Madeira, memória e história
Amemória da familia étomada como centro de onde enredam formas identitária, relações sociais, atores sociais e quadros fragmentários da vida urbana de Oeiras edo
interior do Piauí no inicio do século XX. Traba'lho em torno da memória abrangendo conceitos já consagrados da historiografia com apropriação, circulação e mediação da
cultura. Através da memória da família procura-se penetrar num fragmento significativo dos hábitos eda história da mentalidade de um grupo social afrodescendente.
Simpósio temático 23 - Cultura e cidade (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Fábio Gutenberg Ramos Bezerra de Sousa
Lysie dos Reis Oliveira e Ligia Conceição Santana - UEFS
Novas tíntas no antigo centro histórico
Acomposição urbana da cidade contemporânea é permeada pela intensa segregação da população em ambientes distintos. Alguns oferecendo niveis satisfatórios de infraestrutura, enquanto outros completamente abandonados. Isto vem conformando acidade em espaços distintos. Fragmentos da or1a maritima, bem COO1O o núcleo original
da cidade, isolados, funcionam como cenários destinados á indústria do turismo, ávida pelo efêmero e pela história do lugar. Nesse sentido aexclusão social se manWesta
no próprio fenômeno do planejamento urbano que se repete na execução da sétima etapa do projeto de intervenção do Centro Histórico de Salvador, parte de uma grande
estratégia política que pretende solucionar os problemas de habitação popular pela retirada dos antigos moradores. Os guardiões da história estão sendo indenizados ou
relocados para áreas periféricas da cidade. Uma tentativa equivocada de reorganização que, mais uma vez, opta pela homogeneização do 'lugar de memória' da cidade.
Nenhuma política de educação patrimonial édesenvolvida, muito menos oplanejamento do espaço histórico prevê adiversidade de ocupação e utilizaçao. Odesejo de
ordem, de disciplinarização do espaço convive com o retorno de antigos moradores que se amontoam nas proximidades do 'Pelourinho restaurado', símbolo do resgate
do passado. Ainda assim, a imagem vista além das aparências revela a história que está sendo escrita na ocupação das encostas, nas ruas que ainda não receberam
novas tintas e nos passos dos turistas desoladas em busca do cotidiano, da alma do lugar.
Patrícia Verônica Pereira dos Santos - UFBA
A mão de obra na construção da Fortaleza do Salvador no século XVI.
As fortificações construídas em Salvador no século XVI refletiram acultura arquttetÔllica dos povos que chegaram a Salvador, evidenciando as técnicas utilizadas por esses
povos. As construções caracterizaram-se com mais de um metro de altura em madeira e barro, sistema muito comum aos portugueses, indios e africanos. Opresente
estudo tem por objetivo analisar a mão-de-<>bra utilizada na construção da cidade-fortaleza do Salvador no século XVI, as trocas culturais, as motivações eobjetivos das
construções em Salvador e as técnicas de construção utilizadas. Busca- ,e, ainda identificar conhecer as estratégias de construção adotadas pelos portugueses na defesa
da terra e as contribuições técnicas da mã<Xle-<>bra utilizada, construção e na ocupação do espaço fisico para aorganização da defesa na cidade-fortaleza. As fontes
utilizadas serão as Provisões e Mandados Reas, Documentos Históricos e Bibliografia multidisciplinar. Algumas fontes nos remetem ao modo tradicional dos portugueses
africanos e indígenas construirem seus sistemas de fortificações e por isso, essa temática deve trilhar pela História Social, buscando a interlocução com áreas afins. '
Rodrlgo de Almeida Ferreira· UFMG
Sociabilidade urbana: A demarcação diamantina nas Minas setecentista
Em 1729, a'lunciou-se, oficialmente, adescoberta de diamantes, no arraial do Tejuco (atual Diamantina) evizinhança, ao norte da capitania de Minas Gerais. Desdeentao,
a metrópol~ ~urou ~egular aextração e aC?m~rcialização das valiosaspedras. Para tanto, suspendeu a livre exploração dos diamantes em 1734, quando demarcou
como Distrito Diamantino toda aárea de ocorrenCla das descobertas. Esta area passou ater uma administração relativamente autônoma da capitanía de Mínas, fica1do ao
cargo .?e.u~.lntendent: Geral d~ ~iamantes: Em 1740, as lavras diamantinas foram reabertas, mas aexploração ficou monopolizada por arrematação em contrato, cuja
duraçao IniCiai era de tres anos.lnlCla-se o penodo dos contratadores, que durou até 1771, ano em que ametrópole assumiu diretamente o negócio ao cria- a Real Extração
Diamantina. Neste periodo, o arraial do Tejuco cresceu consideravelmente. Porém, o monopólio da extração contrapunha-se aos interesses dos demais moradores. Assim,
ocontrabando era uma constante preoCupação dos administradores. Não obstante, estes agentes que deveriam coibir o ilícito, se envolviam em redes de contrabancistas.
Alegislação do período reflete bem atensão naquele núcleo populacional entre vários agentes sociais: escravos, forros, comerciantes, religiosos, força policial, burocraas
econtratadores. Então, ariqueza desta documentação nos permite perceber as formas de sociabilidade local, pois suas determinações interferiam diretamente nocOOdlano
dos habitantes, criando e regulando o uso de espaços aos seus moradores.
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As estações de trem no norte brasileiro: redesenho da paisagem urbana (1860-1930)
Oobjetivo deste trabalho é demonstrar que as estações de trem no Norte do Brasil, na transição do século XIX para o XX, provocaram novas conformações urbanas,
levando a uma espécie de redesenho da paisagem circundante. Trata-se de demonstrar que elas tornaram-se espaços para onde foram convergindo, na maioria das
localidades, interesses de toda ordem, em particular na esfera comercial, cuja consequência imediata foi a emergência de uma nova cartografia urbana, não mais se
reconhecendo acidade que existia antes de sua edificação. Recorrendo arelatos de época produzidos por cronistas, publicados na imprensa ou reunidos em livros, e a
relatos sobre a época, da autoria de memorialistas ou recuperados por uma bibliografia especializada, analiso aproblemática em questão com base na hipótese de que, a
despeito de não ter existido em todo oNorte, qualquer planejamento prévio visando o surgimento de novas cidades apartir de uma estrada de ferro dada, conforme certas
práticas utilitaristas ocorridas no Norte do Paraná e no Noroeste paulista, não teria sido menor oimpacto desse meio de transporte, na região focalizada, no tocante á
transformação do espaço urbano. urbano.

James William Goodwin Jr.• UEMG
Páginas Diamantinas: aimprensa como espaço para pensar a cidade. diamantina, MG, no fin·de·siécle
Analisar a atuação dos "homens de imprensa' em Diamantina, MG, no período final do século XIX einício do XX, como parte de uma elite em formação. Esta, embora não
coesa, compartilha o desejo de construir alternativas áconjuntura de crise regional, recriando atradição diamantinense dentro do novo contexto de inserção capitalista.
Urbanização, educação, trabalho, civilidade, e oimpacto das transformações sobre as relações sociais eos costumes são alguns dos temas encontrados nas 'páginas
diamantinas'.
Isabella Leite Trindade· UNICAP
Descobrindo a cidade. As ideologias das reformas urbanas no Recife
Uma característica do final do século XIX foi o crescimento acelerado da população. No Recife, esse adensamento provoca conflitos no espaço ecausa o crescimento
desordenado. A população se instala nos mocambos; na beira do rio; nas palafitas; enos sobrados do centro do Recife, transformados em cortiços. Essas condições de
moradia ehigiene eram apontadas pelos sanitaristas como deformidades sociais efísicas. Era preciso mudar esse quadro. No século XX, com aprática da cirurgia urbana,
vimos atransformação de uma parte da cidade que ocorre em diversos periodos: entre 1909 e 1913, com oPlano de Saneamento, aremodelação do porto edo Bairro do
Recife, e oincremento das ações higienistas. Os anos 20, são marcados por obras de expansão urbana; e adécada de 30, émarcada pela reforma do bairro de Santo
Antônio. Surgiu um amplo debate, que se estendeu pelas décadas de 30 e 40. Aquestão urbana assumiu um papel importante. Nesse debate, ofoco eram as idéias,
realizações e experiências européias e americanas de modernização vigentes na época. Nesse texto, nos detemos nas discussões einfluências de modelos importados,
recuperando osignificado das ideologias, edos diversos olhares direcionados acidade moderna.
Miguel Antonio Buzzar· Escola de Engenharia de São Carlos· USP
Oespaço de convívio na arquitetura moderna brasileira: o caso da Escola Paulista
Na discussão da existência de uma cultura nacional historicamente verificável, produto de um povo ligado aum determinado território e que iria adensar esse mesmo
território com artefatos eelementos que atestavam asua existência e asua capacidade cultural, demonstrativos da existência de uma nação -um povo, um território euma
história cultural-, aidéia de uma casa brasileira adquire um significado primordial efundador. Ainda que rica, aidéia de uma casa brasileira torna-se completa com aidéia
de um programa da casa brasileira, que no caso das formulações mais apuradas tem como núcleo o espaço de convívio da moradia. Portanto neste trabalho, o tema do
espaço de convívio da casa ao longo da história da 'casa brasileira,' configura-se enquanto elemento perene, que guarda aessência de uma moradia brasileira, estruturando
acontinuidade da arte de construir local ecertificando aexistência da arquitetura brasileira. Acasa é pensada como um constructo ideológico, um gerador de significados,
ena historiografia da arquitetura oprograma da casa moderna surge como aatualização de um programa espacial histórico e nacional que remonta ácolônia, ressaltandose o espaço de convívio e as formas de relações sociaís que privilegiava e procurava incentivar.
Regina Maria Rodrigues Behar· UFPB
Labirintos da Memória no Cinema Pernambucano: O"Ciclo" da Década de 20.
Este trabalho, desenvolvido como tese de Doutoramento junto à Escola de Comunicação eArtes da Universidade de São Paulo, discute a(re)constituiçãoda Memória/
Hístória do Ciclo do Recife, movimento cinematográfico ocorrido em Pemambuco, que resultou na produção de diversos filmes ficcionais de longa-metragem eoutros tantos
documentários, no período de 1923 a 1931. A análise centra-se na trajetória que levou à consolidação de uma tradição cinematográfica que tem no Ciclo sua evocação
recorrente como 'momento fundador" da produção cinematográfica pemambucana. Oestudo se inicia nos anos sessenta, com ainiciativa do pioneiro Jota Soares que
publicaria uma série de crônicas intituladas Relembrando oCinema Pernambucano, relato de suas memórias como participante daquele movimento, ese conclui nos anos
oitenta, com aanálise sobre aprodução cinematográfica do jornalista/cineasta pernambucano Fernando Spencer, realizador de cinco filmes sobre Ciclo do Recife.
Lysie dos Reis Oliveira e Lígia Conceição Santana· UEFS
A traça na História Urbana de Salvador
Acultura urbanística das primeiras cidades brasileiras tem em comum oplanejamento segundo os moldes portugueses com vistas ao povoamento, colonização e defesa.
No Brasil, ao longo dos séculos XVI e XVII, os traçados geometrizados foram mais presentes, tanto no planejamento como na expansão das cidades existentes, de modo
que planejamento econtrole urbano estiveram associados áregularidade do traçado. Um modelo arquítetônico unbme seguido pelas demaís construções da rua, praça
ou cidade, masque não ficou restrito apenas ao espaço oficial. Tanto o espaço preexistente, tais como as aldeias índígenas, bem como os quilombos.ímplantados ao longo
do século XVIII também seguiram os cânones da traça regular. Ou seja, nem mesmo o espaço já demarcado e oda exclusão estiveram fora do condicionamento. Neste
caso, aiconografia permite identificar acircularidadecuttural pela apropriação da organização do espaço oficial que faz com que oespaço dominado eoda exclusão, também
se moldem ao traçado regular, omodelo oficial; embora também oresígnifiquem, adequando-o às suas necessidades e valores culturais. Aestrutura de ocupação do tenitório
brasileiro sugere espontaneidade e adaptação ás condições geográficas existentes através de um desenho simples elinear de ocupação do solo, geralmente com onúcleo
central localizado em áreas de boa defesa eporto natural. Apesar de alguns autores indicarem apenas aespontaneidade, a análise ideográfica dos desenhos nos mostra
o contrário. Neste artigo, discutiremos como é possivel, através do desenho-registro, fazer aleitura histórica sobre as primeiras fases do desenvolvimento urbano, as
construções iniciais e as regras de configuração espacial implantadas no Brasil.
Ana Paula Cantelli Castro - UFU
Organização e disputas pelo espaço urbano. Uberabinha 189011930.
Este trabalho discute alguns dos significados do viver aconstituição dos espaços em Uberabinha no final do século XIX einício do século XX. Buscando entender o'viver
urbano' como constituinte deste espaço. Adocumentação utilizada nesta análise écomposta por jomais, atas da Câmara, códigos de postura, processos criminais, mapas,
publicações de memorialistas, fotografias, cartas de aforamento, anuários e almanaques. Objetivamos construir uma análise que problematizasse as experiências dos
sujeitos neste período de transformações no processo de constituição dos espaços em Uberabinha. Questionamos o conceito de urbano, e, com isso, questionamos
também osentido atribuido ao passado nas memórias construidas sobre acidade, trazendo áluz, algumas experiências dos sujeitos que participaram deste processo.
Fabio Gutemberg Ramos Bezerra de Sousa· UFCG - PB
Cartografias eimagens da cidade: Campina Grande -1920-1945
Aquestão central deste trabalho éreconstituir as tensões emúltiplas formas de viver na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 1920-1945. Busco compreender
como jomaleiros, artistas, comerciantes, prostitutas, donas de casa, jomaleiros, industriais e agricultores viviam; onde moravam, amavam, se divetiam etrabalhavam;
como usavam os territórios eespaços de uma cidade em transformação, período em que sua área central estava passando por um processo de reforma urbana. Faço isto
díalogando com a historiografia brasileira, em especial com autores que costumam se voltar para as cidades como se elas fossem entidades abstratas ou homogêneas,
mu~as vezes negligenciando os conflitos que fazem delas mais do que lugares para ocapital e para acirculação. Isto nos levou a analisar a diversidade que a constitui,
oque faço penetrando nos meandros do trabalho, lazer ecotidiano de diversos grupos sociais eprofissionais, recuperando as singulares cartografias que fazíam na cidade;
mostro os territórios centrais, a zona do meretrício e os arrabaldes segregados, onde acidade sofreu transformações no período; adentro esses territórios buscando
compreender os usos, as relações etensões entre seus moradores. A análise destes aspectos da vida dos moradores de Campina Grande me levou aproblematizar

Caderno de Programação e Resumos do XXII Simpósio Nacional de História

125

também os trabalhos que superestimam adimensão disciplinar, que teria marcado o advento da sociedade moderna, burguesa nas cidades brasileiras, pois, mais do que
auniversalização dos chamados valores modernos, encontrei tensões e múltiplas percepções e leituras em tomo da sua instnucionalização.
Maria Aparecida Borges de Barros - UNICIUNIVAG
A construção do cemitério da Piedade e a nonnatlzaçAo da morte em CulabílMT
Este trabalho tem por objetivo discutir as transformações do espaço urbano na cidade de Cuiabá, na segunda metade do século XIX, apartir da construção do primeiro
cemitério fora das igrejas, nesta cidade.
Carlos Eduardo Romeiro Pinho
1918, agripe espanhola aporta no Recife
Gripe apelidada de Espanhola, pcxque foi aapartir da Espanha que adoença se alastrou pelo mundo, após a Primeira Grande Guerra Mundial, aportando na Cidade do
Recife, em setembro de 1918. Alguns historiadores defendem que a Gripe Espanhola, ou Influenza, como também era conhecida, teria se desenvolvido no Kansas,
Estados Unidos da América. Segundo estes historiadores, soldados alojados nesta região rural, ficaram em contato com porcos, aqueima do esterco dos porcos e suas
enormes nuvens negras teriam transmitido adoença. Recife, cidade cercada por rios e pelo mar, era um campo propicio para aproIKeraçao de doenças. Opresente trabalho
estuda acidade como palco de transformações sociais provocadas com o advento da Gripe. Oespaço público que no início do século começava aser desbravado, pela
população, sobretudo afeminina, representava um perigo para asaúde e avida dos habitantes das cidades. Ocinema, teatro,'bél'eS eescolas, &ao obrigados afechar suas
portas pela Saúde Pública. Residências, simbolo da individualidade burguesa eextensão do corpo de seus moradores são violadas pelos órgãos sannários, para impedir
que adoença tomasse toda acidade. Esforços que não impediram que no ano de 1918 milhares de 'Almas recHenses' fossem levadas pela epidemia.
Célia Maria da Silva Estrella - USP
A disseminação de cortiços no bairro da Mooca
Aquestão central deste estudo é o processo de urbanização do bair da Mooca em São Pulo, no final do século XIX. Neste periodoo trabalha:lor europeu que emigrou para
o Brasil em busca de melhores condições de vida. Sua instalação em São Paulo ocorreu em função das oportunidades de trabalho nas indústrias aqui instaladas. Por isso,
insatalaram-se no entorno delas configurando os bairros operários. AMooca foi um deles.
Sueli Ribeiro Marlini - PUC - SP
lan- sufixo da identidade -presença da comunidade arrnênia no processo de urbanização de Olsasco
Na cidade de Osasco no bairro de Presidente Altino desde adécada de 20, um grupo de imigrantes armênios fixam residência e ali constroem modos de viver que estão
impregnados de tradições ecostumes e pela disputa por um lugar social não apenas físico mas um espaço carregado de símbolos e marcos de teITnorialidade que remetem
evivificam a identidade cultural. 100 é um sufixo que compõe os sobrenomes armênios e que portanto compõe sua identidade, no entanto, adinâmica social empreendida
por esses imigrantes entre si, com os outros moradores e com a própria cidade, leva-os a cruzar fronteiras simbólicas dos discursos oficiais de coesão do grupo e
constantemente reetaborar e ressignificar suas identidades possibilitando acompreensão de que o espaço é social e historicamente consmuido.
Cristiano Pereira Alencar Arrais - UFG
Estratégias e projetos de construção políticos de construção da identidade regional: um estudo de caso
Oestudo propõe discutir o processo de construção da cidade de Goiânia como nova Capital do estado de Goiás ao longo da década de 1930. Minha ênfase está no caráter
tenso desse acontecimento, visto que aimagem de cidade moderna, criada para sustentar ideologicamente anova Capital era contestada pelas forças oposicionistas epor
parte da população da antiga Capital- Vila Boa - como forma de impedir sua realização e todas as conseqüências advindas com a mesma (perda da centralidade,
reordenação geográfica do poder político etc.). Mais que idéia ordenadora da dinâmica política estadual, aconstrução de Goiânia assumiria também um caráter de rsdefinição
das orientações culturais da região. A luta política ganha ênfase corno uma luta simbólica pelo poder de definição dos critérios de ordenação da identidade regional. A
construção de Goiânia deveria significar toda uma releitura da realidade passada -antes estigmatizada pela imagem de decadência eatraso -tendo em vista as expectativas
geradas pelo novo govemo que ascendeu em 1930. Tal projeto foi colocado em execução de forma areunir modem idade (incorporada por uma nova Capital, planejada a
partir dos padrões do urbanismo moderno) etradição (da antiga Capital, que trazia em seu traçado urbano as marcas da autoridade e da tradição que é sempre legada ao
passado) numa perspectiva harmônica e continua daquilo que antes era tratado como ruptura.
Erick Assis de Araújo
Fortalezas do Estado Novo
Este resumo é parte constituinte de um estudo sobre as práticas de controle social e as estratégias de sobrevivência na cidade de Fortaleza durante avigência do Estado
Novo. Procura-se discutir de que forma aimprensa, a polícia eojudiciário desenvolveram poIiticas de intervenção no cotidiano da classes populares, delimitando territórios
conhecidos como 'sociabilidades perigosas". Neste sentido, aanálise recairá, especificamente, sobre o estudo de alguns planos urbanisticos, acentralização política e a
questão da cidade, a ascensão do conservadorismo das classes dominantes, panorama infra-estrutural, custo de vida e demais descompassos urbanos na esfera do
cotidiano.
Cristiano Cezar Gomes da Silva
A instituição do moderno na cidade de Belo Jardim: indústria, urbanização e imaginário no Agreste de Pernambuco (195011970)
Opresente trabalho enfoca a instituição do modemo na cidade de Belo Jardim, no agreste de Pemambuco. Apesquisa delimita-se ente as décadas de fIJ"O do século XX.
A abordagem escolhida está centrada na busca de elucidarcse como o modemo apresenta-se no cotidiano da cidade. Procuramos enfatizar um processo de construção
histórica em que alguns signos modernos estão intrinsecamente inseridos na sociedade de Belo Jardim. Através da implantação do distritos industriais I e li, construção
de barragens, aberturas e alargamento de ruas. Modificando etransformando ocotidiano da cidade, trazepdo novos hábitos, novos costumes, quebrando a repetição
característica da tradição -trazendo inovações em uma sociedade não familiarizada com as tra'lsformações. Enesse contexto que teceremos nossa trama. Este fragmento
faz parte da pesquisa que desenvolvemos junto ao Programa de Pós-Graduação em História da UFPE
Janete Leiko Tanno - UNESP
Dimensões da sociabilidade e da cultura.espaços urbanos e formas de convivio na cidade de Assis. 1920-1945
Esta pesquisa busca refletir sobre as formas de convivio e os vários espaços onde elas se concretizam, viabilizando acriação de redes de relações nos diversos âmbitos
que envolvem ocotidiano das pessoas. Nesse sentido, analisei alguns lugares e lazeres urbanos que reuniam número significativo de frequentadores eque tinham grande
importância no desenvolvimento da sociabilidade em Assis, cidade do interior paulista.Os lazeres são práticas sociais entendidas corno ocupação de determinados
espaços, com os quais as pessoas identificam-se enquanto individuos egrupos sociais devido às redes de relações que são estabelecidas nesses lugares. São formas
de demarcação de espaços e de identificação cultural, que consubstanciam o sentimento de pertencer acidade.
Antonio Clarindo Barbosa de Souza· UFCG
Campina Grande nos anos 50: entre o sonho e a fantasia
Este trabalho éresultado de nossa tese de doutorado intitulada 'Lazeres permitidos, prazeres proibidos: Sociedade, Cunura e Lazer em .Campina Grande (1945-1965)e tem
como objetivo apresentar alguns dos discursos formulados sobre acidade de Campina Grande nos anos 50 do século XX, quando alguns intelectuais elaboraram para os
jornais locais um conjunto de imagenss que ajudaram aconstruir e consolidar afama de cidade progressista, desenvolvida erica. Como contraponto a isto, apresentamos
alguns indicios que registram apresença dos pobres em certas srruações que consideramos desautorizadoras destes discursos de crescimento e progresso, principalmente
no que se refere á ocupação de certos espaços da cidade e àcirculação destes grupos pelos locais de lazer e diversão da mesma.
Júlio César de Oliveira· PUC·SP
Noite cheia de estrelas. serestas e modinha em Diamantina (MG) nas décadas de 1950 a 1970
Almejando focalizar o cotidiano seresteiro e boêmio de Diamantina nas décadas de 195O'a 1970 nos termos de uma História Social da Cultura que o faça retornar ao leito
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dos conflitos, da mudança e do movimento próprio à História; visando, com isso, iluminar as tenções e os embates que permearam este modo de vida, apesquisa Noite
Cheia de Estrelas objetiva problematizar as representações de alguns signos e sentimentos que perpassaram o universo da seresta e, consequentemente, do seresteiro,
tais como: alua, anoite, a nostalgia, dentre outros. Nesta perspectiva, espera-se poder contribuir para o debate referente aos estudos do cotidiano noturno, tanto no que diz
respeito à análise de algumas práticas que o compuseram -a saber, a seresta -, quanto no que concerne á reflexão sobre as representações dos sujeitos históricos que
transitaram pelas noites da cidade mineira. E, por fim, pretende-se ampliar as reflexões em tomo da bibliografia existente acerca do tema que tem a noite como objeto de
investigação.

Eunice Aparecida Caixeta - UNIPAM
A Folia de Reis em Patos de Minas-1965-2000
A presenle pesquisa pretende analisar pontuais da Cullura Popular, abordando a apropriação da Folia de Reis, no palco da Rádio Clube de Patos de Minas, pelo poder
privado. Este mesmo espaço físico, torna-se local no qual ofolião procura renovar, recriar e reelaborar sua manifestação cultural, mantendo a resistência e persistência,
evitando o'roubo' da memória, da sua identidade como sujeito histórico de seu tempo. Esta constante reelaboração não constitui uma deteriorização, mas sim uma prática
de ação e reação dentro da modernidade, tornando essa prática cultura repleta de significados. Ea partir das folias é possível desvelar não só a religiosídade a ela inerente,
como também as relações sociais tramadas no seu cotidiano.
Patrícia Cristina de Aragão Araújo - UEPB
Cultura popular e cotidiano da classe trabalhadora urbana em Campina Grande nos anos 90
Este trabalho analisa omodo de viver, os costumes e arelígiosidade da classe trabalhadora pobre, em seu segmento urbano, procurando perceber de maneira geral como
ela cria e recria maneiras informais de sobrevivência, espaços de produção e reprodução de suas experiências culturais que se evidenciam em torno de suas atividades
cotidianas. Oestudo contempla a experiência de vida e de trabalho da classe trabalhadora urbana, procurando entender as múltiplas manifestações de cultura popular que
se definem em suas mútuas intersecções, a partir das trocas culturais e novas formas de convívio social, vislumbrando elementos considerados fundantes na construção
da identidade, formas de sociabilidades e os conflitos existentes entre diferentes estratos de trabalhadores. Oestudo pauta-se portanto, sobre o enfoque cultural do urbano,
compreendendo as relações sociais que se estabeleceram e seus significados para diferentes sujeitos.
Maria do Espírito Santo Carneiro Kaefer - UNEMAT/MT
O avesso da riqueza: um lugar para pessoas de baixa renda - Surgimento e Transformação do Bairro Vila Nova em Vila Rica/MT (década de 1990).
OBairro Vila Nova, localizado no Setor Leste da cidade de Vila Rica/MT, constitui-se um lugar onde vivem famílias de baixa renda. A população que ocupa o bairro desde
adécada de 1990 éformada por pessoas que trabalham em fazendas, serrarias, serralharias, frigorifico, empregados( as) domésticos(as) e em trabalhos de 'bicos". Criado
pelo Poder Público Municipal para abrigar as pessoas oriundas do êxodo rural, do próprio município de Vila Rica-MT, e as pessoas desterritorializadas chegantes de outros
lugares do Brasil, o espaço social do bairro se compõe como um lugar de passagem, freqüentado e vivido por aqueles que ali chegam e permanecem e pelos que passam
seguindo arota migratória em busca do sonho da riqueza. Habitado por múlliplas etnias e diferentes culturas, mostra-se um lugar de intensos conflitos sociais internos e
externos. Os assassinatos são constantes no bairro e há diversos casos de violência familiar. Crianças em idade escolar trabalham como mascates, engraxates,
entregadores de marmitas ede empregadas domésticas. A população do bairro está organizada em associação de moradores e grupos religiosos. Aescola, asombra das
árvores de quintais, a cadeia pública, o cemitério, os diversos bares e casas de lazer espalhados no bairro, os campos de futebol, se constituem lugares de encontro entre
as pessoas. Em época de campanha política, o bairro se constitui o palco predileto para os comícios acompanhados de shows de artistas profissionais e de cantores da
terra. Olazer também é buscado nas festas de escola, de igreja, na participação dos times de futebol nos torneios municipais e nas festas promovidas todos os finais de
semana por alguns bares do bairro. Para estudar a história do Bairro Vila Nova, desde o seu surgimento até o momento em que começam a ocorrer transformações no
seu cenário e composição social, vali-me de procedimentos de micro-análise; busquei entendimento histórico em fontes documentais, em entrevistas, observação in loco,
mapas, fotografias e leis municipal. Com esta pesquísa objetivei mostrar e discutir aspectos do contexto social da população que vive no Bairro Vila Nova. Visei contribuir
de maneira sistematizada na história da cidade de Vila Rica-MT, de modo a revelar aspectos da história da população que habita no lugar.
Airton Chaves da Rocha - UFAC
Da floresta à cidade: seringueiros no fazer-se da cidade de Rio Branco - Acre (1970-1990)
A pesquisa em andamento, tem como objetivo problematizar as relações sociais e culturais constituidas por famílias de seringueiros ao chegarem ácidade de Rio Branco,
onde se fizeram moradores urbanos pelas práticas sociais que empreenderam. No momento, estamos analisando como aqueles trabalhadores da floresta desenvolveram
varias estratégias de sobrevívência, forjando em seu cotidiano, luta por moradia, trabalho e direíto de viver na cidade. Estamos problematizando também como que alguns
seringueiros que chegaram ácidade como pessoas anônimas se fizeram sujeitos sociais urbanos atuantes na constituição de baírros periféricos, nas comunidades eclesiais
de base, no movimento comunitário, em vários outros movimentos sociais urbanos e nos partidos de esquerda. Ao analisarmos as diversificadas estratégias de
sobrevivência que forjaram ao chegar à cidade, não estamos deixando de investigar as vinculações que articularam com seus modos de vida constituídos na floresta ao
longo de suas vidas, como também de seus antepassados. Na fase atual da pesquisa, estamos percebendo que as práticas sociais desenvolvidas pelos seringueiros ao
chegarem em Rio Branco, alteraram profundamente aconfiguração do espaço urbano e as estruturas de poder existente na cidade.
Luiz Eduardo Catta
Fronteira e pobreza: a face da desordem (Foz do Iguaçu, 1964-1992)
Oobjetivo desse trabalho é mostrar como na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, mais especificamente em Foz do Iguaçu, entre os anos de 1964 e 1992, ocorreu
um processo vertiginoso de transformações sócio-econômicas, tendo como motor os projetos de modemidade impostos pelo govemo federal, dentre os quais se destacaram
a construção da maior usina hidrelétrica do mundo, Itaipu, e o desenvolvimento do comércio de fronteira. Essa nova realidade, imposta arevelia da maior parte da população
local, causou areorganização espacial da cidade, a emergência de uma ampla camada de trabalhadores pobres, marginalizados do mercado de trabalho, que contribuiram
para adesorganização do cotidiano dos moradores. A discussão da desordem que se instaurou no espaço urbano e opapel desempenhado por esses personagens pobres
na fronteira, torna-se de fundamental importância no sentido de resgatar uma documentação deliberadamente esquecida, propiciando uma nova leitura daquela sociedade.
Glaura Teixeira Nogueira Lima - UNIARAXÁ
Araxá: O Cotidiano na Estação de Águas
Esta pesquisa tem como problemática analisar algumas possibilidades que levararn Araxá, cidade turística localizada no sudoeste de Minas Gerais, abuscar sua condição
de estãncia de cura, de repouso e de veraneio. Sendo assim, a inserção de Araxá no tempo de mudanças verificadas a partir dos fins do dezenove, até as primeiras
décadas do século XX, teve como diretriz básica a procura inconteste de sua afirmação enquanto cidade possuidora de ambícionada vocação turística. Espaços como
praças, ruas, jardins, fontes, cinema, teatro, bares, hotéis ou ambientes domésticos adquiriram uma significação especial como lugares próprios para entretenimento e para
formação de opiníão. As inovações cotidianas, indispensáveis às aspirações da estação de águas, foram essenciais para identificar as imagens construídas da cidadebalneário. Esta, destinada à cura dos males do físico e, principalmente, da alma.
AJisson Eugenio - UNIVALE
Oespectro da fome: problemas ambientais e escassez de mão-de-obra como causas da carestia de alimentos no final da década de 1850 em Minas
Trata-se de uma pesquisa, dentro de um projeto maior relativo aos desafios à construção de uma sociedade civilizada no Brasil, que está sendo desenvolvido no Núcleo
de História Regional da UNIVALE. Nesta comunicação, serão apresentados alguns dos seus resultados parciais, buscando um diálogo com os demais pesquisadores
desta temática da história ambiental, como forma de amadurecê-Ia. Assirn, ocerne da exposição consiste na análise dos discursos de proprietários rurais, administradores
públicos e técnicos em ciências agrárias, os quais apontam e criticam as práticas agricolas extensivas (como a coivara, a monocultura e a escravidão) e a baixa oferta
de trabalhadores assalariados após a extinção do tráfico de escravos em 1850, como os motivos mais graves para a eclosão da carestia de gêneros alimentícios de primeira
necessidade em Minas Gerais.
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Haruf Salmen EsplndolalClro Bandeira de Mello· UNIVALE
Ambiente, cultura e cidade
Cidade como cenário da modemista e negação da floresta. Como a cidade vence os elementos considerados adversos: as antinomias na construção do espaço urbano.
A presença das concepções modemistas na construção da ddade. A inserção do modelo no território: meio ambiente,cultura e cidade. Antecipação vanguardista das formas
urbanas criadas pelo processo de americanização: a loja de calçados 'A Futurista', em Govemador Valadares. De um lado estão os obstáaJlos(floresta, malária, violência,
ruralismo), de outro, a cidade como espaço de interação,saúde, ordem e progresso.
Gloria Alejandra Guamizo Luna • UFSC
O papel das ONG'S na Praia Brava
Neste trabalho discuto o papel das varias ONG'S que atuam na Praia Brava, Itajaí, Santa Catarina, Brasil, uma região que se caracteriza por ser uns dos poucos locais
do litoral centro-norte catarinense que ainda apresenta resquícios de sua formação inicial de restinga, dunas e mata atlântica. O atual modismo que cerca esta praia, faz com
que se gere polêmica entre alguns ambientalistas ligados principalmente ao meio acadêmico, que argumentam que este local precisa ser preservado, e empreendedores
do lazer e do ramo imobiliário que vem na região o local propício para novas construções. Analiso então o engajamento das organizações não govemamentais na luta pela
melhora de condições de vida daqueles que ali moram, pretendem morar, visitam ou que estão ligados de alguma maneira ao local, olhando através de seus fins estatutários
e procurando inserir suas atitudes e reivindicações dentro de uma análise histórica, uma vez que, tomando a Praia Brava como referência, estas assumem uma postura
cujos efeitos rompem barreiras regionais e até nacionais.
Alexandre Torres Fonseca - UNIVALE
História ambiental e a teoria da complexidade
Rediscutir o conceito de História ambiental a partir das novascontribuições da Biologia Teórica. Ateoria da complexidade tem sugerido que a rdem existente no universo
não é inteiramente acidental e queexistem grandes veios de ordem espontânea. As leis da complexidade gerariam rande parte da ordem no mundo natural. Tomando como
base os textos de Donald Worster, especialmente History as Natural History, no qual ele discute as teses do antropólogo Marvin Harris, e o livro do biólogo Stuart Kauffman,
At Home in the Universe, discutirei as novas perspectivas que se abrem para a História a partir de uma nova visão do lugar do Homem no universo.
Jean Luiz Neves Abreu - UNIVALE
Natureza e identidade na historiografia brasileira
Na tentativa de identificar os elementos chaves da identidade nacional uma das imagens mais utilizadas era a de que o Brasil era uma fonte de riquezas naturais inesgotáveis
e possuia uma natureza exuberante. Esse repertório de imagens se configuraria em uma visão ufanista do Brasil. Essa visão se antagonizaria com outro viés de análise,
que problematizava as tensões entre a idéia da exuberância da natureza e as mazelas de nossa formação social. A partir desses pressupostos, o objetivo dessa
comunicação é fazer um breve exama de como a questão da natureza foi abordada na historiografia brasileira.
Ely Bergo de Carvalho e Eunice Sueli Nodari • UFSC
na ótica dos agricultores: conflitos por recursos florestais em Engenheiro Beltrão - Paraná
Enotório ofato que a legislação ambiental no Brasil vem sendo sistematicamente descumprida. Com apenas, 6,31 %de cobertura florestal nos estabelecimentos rurais,
e com mata ciliar 'praticamente inexistente', o municipio de Engenheiro Beltrão é um exemplo de como no Paraná tal legislação ambiental florestal não fOI aplicada. Para
entender tal aplicação ou falta de aplicação da 'legislação ambiental', partimos de um método "prudentemente regressivo", em uma escala local, a do citado municipio,
utilizando para talo recurso das fontes orais e dos arquivos locais, buscando com isto como a legislação é interpretada pelos agricultores e pelos mediadores responsáveis
por sua aplicação, e ainda como, através de embates ela é negociada quotidianamente. Trata-se de uma pesquisa em andamento, mas da qual podemos apontar corno
resultados parciais à tendência dos mediadores de abrandar a legislação em sua 'interpretação" e a tendência dos agricultores em reduzirem a legislay~0 ambiental a um
conjunto de imposições legais desvinculadas da sua vida e de seus interesses, tal representação é produzida e produtora de uma série de atitude antidialógicas que
conformam o 'modelo agricola', socialmente injusto e ambiental mente insustentável, que predomina na região estudada.
~ legislação ambiental

Rubens Elias da Silva· UFPB
A ocupação dos mangues na Paraiba: exploração e conflitos
.
Nossa pesquisa de mestrado em Sociologia empreende uma investigação sobre aocupação histórica dos mangues no Estado da Paraiba. Aocupação humana nas regiões
de mangue na Paraíba não é recente. Remonta ao século XVI, compreendendo a região onde hoje estão situadas as cidades de João Pessoa, Cabedelo e Bayeux. O
estuário do rio Paraiba do Norte foi utilizado primeiramente como via de escoamento de produtos advindos do brejo e agreste. Portanto, o mangue (irrigado pelo' rio Paraiba
do Norte e seus afluentes) tinha importante papel na economia do Estado. Devido sua vocação enquanto escoadouro, o porto de Cabedelo foi construido nas águas do
mangue e não do mar. No entanto, as regiões de mangue também serviram como meio de sustentação de comunidades ribeirinhas, extraindo delas peixes. crustáceos
e madeiras para o uso doméstico ou comercial. Aocupação destas regiões de mangue no Estado suscitou problemas graves como pobreza extrema dos ribeirinhos, politica
ambiental incipiente e degradação do mangue através de lixo industrial. Pretendemos, neste trabalho, suscitar o debate sobre as politicas de intervenção do Estado nas
regiões de mangue - para sua exploração e 'sustentação" - e a 'racionalidade intencional" dos ribeirinhos, para compreendermos os conflitos existentes entre eles numa
perspectiva histórica.
Maria Inês Malta Castro - UniCEUB
Imagens e representações da natureza na ocupação de território Mato-grossense
Este trabalho explora as dimensões históricas das relações entre os homens e a natureza, tendo por base a análise de um periodo específico - entre meados do século
XIX e as primeiras décadas do século XX - e uma região - o Estado de Mato Grosso. Ofoco recai sobre os múltiplos usos dos recursos naturais e as distintas, e muitas
vezes excludentes, maneiras de perceber e avaliar tais usos. Nos relatos de viajantes, naturalistas, políticos, empresários e fazendeiros, que viveram ou estiveram em
Mato Grosso nessa época, podem ser encontradas as mais variadas concepções de natureza e de sociedade, assim como diagnósticos dos problemas da região e
propostas para superá-los. Nessas propostas, assumia lugar de destaque a idéia da necessidade imprescindivel de se realizar um aproveitamento "racional" e lucrativo
dos recursos naturais, vistos como abundantes, porém, acima de tudo, como ociosos. Por outro lado, o modo pelo qual os mato-grossenses utilizavam os recursos naturais
era, na prática e na maior parte das vezes, muito diverso daquilo que se acreditava ser expressão da racionalidade e, mais ainda, daquilo que se acreditava ser a maneira
mais lucrativa de se dispor dos bens naturais colocados à disposição dos seres humanos.
Kátía Maia Flores - UNITINS
Populações tradicionais: saberes e uso da natureza no Tocantins
A preservação dos ecossistemas e a biodiversidade tem valorizado os saberes sobre a natureza de grupos indigenas e comunidades tradicionais. Cada vez mais, estão
sendo reconhecidos esses saberes e as formas de manejo como extremamente relevantes tanto para uma compreensão mais nitida das relações possi veis entre homens
e natureza, como na preservação efetiva da biodiversidade. Oobjetivo desse estudo foi compreender as relações práticas e simbólicas dos sertanejos ribeirinhos do Rio
Tocantins, nesse campo demarcado como história ambiental, e como essas relações podem vir alicerçar uma nova compreensão de natureza. O Rio Tocantins, de
importância vital para a região norte de Goiás, hoje Tocantins, interliga o Estado de um extremo ao outro. As histórias do rio e das populações que foram se fixando ás suas
margens, ao longo do processo de povoamento da região; o imaginário da população ribeirinha, e de seu cotidiano com o rio, foram objetos desse estudo.
Eliazar João da Silva· UNESP/UNIVALE
Meio ambiente e urbanização
As décadas de 1930 e 1940 foram caracterizadas -entre outras coisas -por surtos de industrialização na região centro-sul do Brasil, sobretudo nas cidades de São Paulo
e Rio de Janeiro. Tal processo desencadeou também uma reestruturação do modelo de urbanização das grandes cidades, o que ocasionou impactos ambientais. Os
fenõmenos da industrialização e remodelação dos centros urbanos demandaram uma maior utilização dos recursos naturais. Concomitantemente ao aumento do consumo
de produtos industrializados, assistiu-se á devastação do nosso meio ambiente e à mudança de comportamentos da sociedade circunscrita nesse cenário. Dos novos
hábitos de alimentação adquiridos, ao aumento das frotas de veiculos acircular pelas estradas, ruas e avenidas, percebeu-se que a possibilidade de um esgotamento do
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solo poderia vir á tona, É através desse conjunto de mudanças que pretendemos apresentar um trabalho que discute a remodelação dos grandes centros urbanos e suas
consequências (como por exemplo, o surgimento de novos elementos de nossa cultura popular urbana que acabaram sendo incorporados ao nosso cotidiano, como foi o
caso da prática dos esportes de massa) atreladas aos impactos ambientais,
Simpósio Temático 24 - A história das intervenções urbanisticas e a modernização das áreas centrais das cidades (resumos por ordem
de apresentação)
Coordenação: José Francisco Benardino de Freitas e Eneida Maria Souza Mendonça
Eneida Maria Souza Mendonça - UFES
A história da verticalização de construções no centro de Vitória· da modernização à obsolescência do ambiente urbano
Ao investigar o processo de verticalização de construções em Vitória, além de abordar fenômeno de abrangência mundial e característico das principais cidades brasileiras
ao longo do século XX, este estudo identifica ainda, aspectos gerais e particulares ocorridos no âmbito capixaba. No contexto geral, vale destacar ocaráter modemizante
impingido à construção de ed~ícios na cidade e a referência carioca que alcança ressonância em Vitória passível de exemplificação nas linhas arquitetônicas do primeiro
edifício ena difusão proporcionada por Copacabana desde adécada de 1920. Como aspecto particular ressalta-se o esforço do estado em estimular a verticalização na
criação de solo por aterro e na legislação. A inserção do processo de construção de edifícios no Centro de Vitória faz parte do projeto de modernização planejado para a
capital capixaba na primeira metade do século XX, No entanto, amodificação da ótica imobiliária para o local, culminando no desuso de alguns edifícios demonstra em um
dado momento, a preferência da área central como representação da modemização, passando, em momento seguinte, arevelar a transitoriedade desta determinação.
Márcia Terezinha Tembi! Marques - UNICENTRO
Uma cidade no processo de modernização
As formas de viver, de trabalhar, de lazer e de morar numa cidade que sofreu rupturas nos padrões arquitetônicos eurban isticos implicando alterações no bojo das relações
sociais constitui-se em nosso objeto de estudo na medida em que se que percebe as transformações no tecido urbano de uma cidade que viveu o processo de modemização
na tentativa de substituir uma cidade por outra. Afisionomia de Guarapuava, Paraná, sul do Brasil, de sua constituição enquanto cidade e, isso remonta a segunda metade
do séc, XIX, até por volta da dec, de 50 do séc, XX apresentava traços de uma cidade coloniaL A partir de 1950, a cidade foi passando por transformações em seu tecido
urbano que traduziam o desejo de modernização e progresso, Nas décadas seguintes, o ritmo das transformações assumiu uma caráter mais acentuado, implicando a
desconfiguração da cidade de modelo coloniaL "Modernas construções' substituíram os edificios coloniais, imprimindo outra fisionomia ácidade e por, conseguinte, outras
práticas do espaço,
Vera Lúcia Ferreira Motta Rezende - UFF
Refazendo caminhos: o pensamento urbanístico a partir da produção do engenheiro Saboya Ribeiro
Neste trabalho, a partir de pesquisa realizada no acervo pessoal do engenheiro José Otacilio Saboya Ribeiro que atua no campo do urbanismo na cidade do Rio de Janeiro
nas décadas de 30 a60, busca-se refletir sobre o periodo que se inicia com ainstitucionalização da Comissão do Plano da Cidade e que contempla a aceitação oficial dos
princípios do urbanismo modernista, Àluz de sua produção, ern sua maioria de caráter propositivo, sob a forma de artigos, livros e projetos, destacam-se temas em
discussão, alguns como ressonância de propostas em concretização em outros paises, Observa-se a reserva com que é vista a adoção dos principios modernistas no
meio técnico nas décadas de 30 e 40, antecipando críticas mais tarde formuladas. Observa-se, ainda, a divulgação das ações de gestão e do planejamento regional de raiz
americana, Seus projetos para acidade percorrem um caminho que vai do urbanismo de melhoramentos, com ênfase nas soluções viárias, aincursões pelo modernismo
com propostas de verticalização, concentração e áreas livres, Seu projeto não classificado para Brasília, acapital federal, reflete ainda o momento em que sob a era JK,
o modernismo consolida-se como opção simbólica para um novo projeto de nação,
Nelson Pôrto Ribeiro - UFES
O passeio público do Rio de Janeíro enquanto um fato urbano
Dos fatos urbanos -tal como Aldo Rossi os conceitua em sua "A arquitetura da cidade" -existentes no centro da cidade do Riode Janeiro, o Passeio Público, situado na
atual Cinelândia, é um dos mais relevantes, não apenas por suas dimensões, mas em especial por sua história, Elaborado em pleno século XVIII durante a administração
do vice-rei Luis de Vasconcelos, o Passeio passa por ser o primeiro parque construido para a população da América portuguesa, dentro da política administrativa da
monarquia lusa de publica salus. As transformações sofridas pelo Passeio no século XIX não foram suficientes para descaracteriza-Io nas suas dimensões, sendo que
houve o bom senso do paisagista romântico em preservar alguns dos elementos centrais do paisagismo barroco, Hoje, dentro de novas premissas, coloca-se a
necessidade de uma readequação deste espaço central da cidade para as novas necessidades de lazer. sem macular ahistoricidade de tão importante elemento urbano
da história do Rio de Janeiro.
Antonio Carlos Cabral Carpintero - UNB
Notas sobre o centro urbano de Brasília
Ocentro de Brasilia Projetado por Lúcio Costa em 1957, tem alguns elementos inovadores de grande importância. Entretanto as modificações que o projeto sofreu na
construção da cidade produziram algumas distorções ehá hoje extensas áreas vazias ao lado de áreas de ocupação intensa. mas no conjunto não há uma estrutura urbana
que possa ser chamada de centro urbano, De fato ocentro urbano de brasilia nunca se constituiu e acidade prevista para 500000hab, tem com as cidades vizinhas dos
estados de Goiás e Minas Gerais, cerca de 2000000. Considerações sobre essa não constituição do centro urbano de Brasilia,
Eline Maria Moura Pereira Caixeta - Centro Universitário Ritter dos Reis
Aterro do Flamengo: cidade, território e paisagem
Na Prefeitura do então Distrito Federal, Affonso Eduardo Reidy desenvolve, em um ambiente pluridisciplinar, os temas do centro cívico, da unidade de vizinhança e do
parque, que relaciona com o sistema viário como mecanismo essencial para a integração da metrópole e da democratização do uso do solo, Em seus projetos, reconhece
a cidade existente e o contexto natural como pontos de referência para a materialização da nova cidade, Ocontexto urbano, para o qual propõe espaços representativos
de uma nova ordem social, é para ele uma situação concreta e particular, cujas valências devem ser descobertas, favorecendo a coexistência de ambas cidades: a das
ruas e a dos simbolos edificados dialogando com apaisagem,O problema da urbanização do Aterro Glória-Flamengo (1962-65) tem sua primeira abordagem no plano que
realiza, em 1948, para o Santo Antônio, quando já propõe o parque para a zona do Aterro e a concexão da autopista norte-sul, que cruza a urbanização, Espaço público
representativo da modem idade dos anos 50/60, da cultura do automóvel e da sociedade de massas, o Parque do Flamengo, como hoje é conhecido, altera a paisagem
européia da cidade de Pereira Passos, tomando-se um modelo de espaço público brasileiro,
Martha Machado Campos
Porto: estrutura de (des)conexão da área central de Vitória (ES)
O propósito deste estudo é abordar a estrutura portuária de Vitória e Vila Velha -denominada Porto de Vitória -como fenômeno chave na determinação da ocupação e
expansão urbana da área central de Vitória, Isso desde os dilemas de localização de seus cais e equipamentos, passando por sua implantação propriamente,
desenvolvimento e transformações atuais, Trata-se de uma visão histórico-analitica panorâmica, cuja montagem remete a seguinte questão: o Porto de Vitória é aprincipal
estrutura de agenciamentoeconâmico e fisico do espaço urbano da área central de Vitória, entretanto, variante e instável, em algumas ocasiões, ao impulsionar questões
econômicas globais (comércio exterior) agencia o espaço urbano de modo conectado ás questões fisicas locais (sitio histórico, físico e paisagem), e em outras ocaSiões,
essas mesmas particularidades locais são ignoradas, Neste sentido, o desafio desse trabalho é identificar perguntas baseadas na história, elucidar respostas por intermédio
de análise da problemática urbana atual do Centro de Vitória e áreas limítrofes, com o objetivo de diferenciar ao longo do tempo as intervenções no Porto de Vitória que
operam com o objetivo de conectar e compatibílizar o âmbito econômico (global) e ofisico (local), daquelas que os desconectam, priorizando quase sempre a articulação
isolada do primeiro âmbito por vía da reestruturação nem sempre harmonizada do segundo,
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Porto em movimento, cidade em transe
Este trabalho faz parte de minha tese de doutorado: 'do porão ao convés: estivadores de Itajai (SC) -entre ahistória e a memória. trata-se de uma investigação sobre o
impacto das primeiras medidas do então govemo Collor sobre a organização dos trabalhadores portuários. acidade de Itajai, que desde de meados do século XIX, tinha
o porto como sua principal economia e patrimônio, uma vez que foi a'porta de entrada' para acolonização européia no vale do Itajai, passava por mudança significativas
na sua estrutura urbana, ou seja, a'Itajai antiga" estava sendo demolida em função da modernidade, pois o porto, situado na região central da cidade, precisava ser
ampliado. o porto, passou a ser a vedete na midia: uns defendendo a'modemização"outros condenado-a, uma vez que afetava a estrutura urbana tradicional da cidade.
o texto enfoca as tensões em torno desta 'modernidade tardia' que a cidade viveu. através das fontes jornalisticas, literárias e sobretudo das fontes orais, busca-se
investigar estas tensões.
João Henrique Bonametti - PUC/PR
A transformação da paisagem urbana da área central de Curitiba pelo planejamento do IPPUC
Investigação da intervenção do IPPUC -Instituto de Pesquisa ePlanejamento Urbano de Curitiba na paisagem urbana da Área Central da cidade; analisando experiências
urbanísticas marcantes, assim como as transformações na paisagem e o modo pelo qual apopulação se apropriou dos novos espaços, como resultado da politica adotada
enquanto memória efortalecimento da identidade urbana.
José Francisco Bernardino Freitas - UFES
Intervenções urbanisticas em Vitória, 1900-1950: modernização e expansão territorial
Oestudo pretende, pela análise dos relatórios e mensagens de governo, e dos instrumentos legais de natureza urbanistica, esboçar um panorama de um ponto de vista
oficial da história da capital do ES, na perspectiva das intervenções urbanisticas realizadas em seu território, na primeira metade do século XX.O exame desses documentos
permite verificar as condições de desenvolvimento urbano da capital áépoca, periodo em que intenções de salubridade, acessibilidade, e modernização prevaleceram
como justificativa para a maioria das intervenções realizadas. Esse estudo destaca, a importância que assumiram os aterros, como cúmplices do desenvolvimento e
modernização desejadas. Oestudo revela aparentes contradições, indecisões ou mesmo determinações, em especial as de natureza políticas, quanto as decisões
governamentais no que se relaciona as intervenções urbanisticas em Vitória no período.
Marlice Nazareth Soares de Azevedo - UFF
Niterói - a trajetória de um centro sobrevivente
Ocentro de Niterói está em frente ao centro do Rio de Janeiro, separados pela baia de Guanabara, com uma ligação regular por barcas que vem da primeira metade do
século XIX. Otraçado foi resultado do desenho do francês Palliére (1819) , para dar lugar a criação da Vila Real de Praia Grande, instituída por D. João VI. A área se
consolidou como porta de entrada da cidade e por sua multiplicidade de funções: terminais articulados de transporte, centro civico, centro comercial, centro de serviços, de
cultura e de lazer, e também local de moradia privilegiado. Amudança da capital federal para Brasília (1960) e aperda do estatuto de Niterói como capital do Estado do Rio
de Janeiro (1975), usurparam as funções administrativas dessas cidades num momento de deterioração e esvaziamento das áreas centrais no Brasil. A inauguração da
ponte Rio-Niterói (1974) criou uma nova porta da cidade. Fatores conjunturais, como o florescimento de centros secundários que acompanharam os bairros residenciais de
renda mais elevada e a modernização comercial (shoppings centers) reiteraram o esvaziamento econômico das ruas do Centro. Na década de 1940, durante o Esfado
Novo, oCentro sofre um nova intervenção, com o decreto-lei federal nO 2441/1940, que dispõe sobre o plano de urbanização e remodelação da cidade de Niterói. Através
dele, uma empresa privada recebeu a concessão para realizar o aterrado da orla da Praia Grande, com isenções fiscais e tributárias para a venda de lotes sub-aquáticos
. Paralelamente, o mesmo plano propõe a abertura de uma larga avenida (em frente a estação das barcas), com prédios verticalizados, em galerias, criando uma nova
linguagem arquitetônica e dividindo o centro em duas partes, sócio-econômicamente definidas: zona norte e zona sul. Aconcretização do aterrado lenta ejuridicamente não
equacionada legou ao Centro uma extensa terra de ninguém, com diversos "donos", enquanto se dava ocupação da Avenida. A democratização, no final de 1970, trouxe
a retomada da questão da revitalização do Centro, e o prefeito eleito solicitou um projeto para o IBAM, mas a concretização do projeto só se deu através do Programa
CURA, elaborado pelo escritório Jayme Lerner . O aterrado Praia Grande foi pontuado por diversos embates juridicos que se desenrolaram por mais de meio século,
envolvendo diferentes atores públicos e privados, deixando como herança uma extensa área pouco ocupada no centro urbano. Os diferentes projetos e a lenta ocupação
vieram dar lugar ao Campus da Universidade Federal Fluminense (1977), e mais recentemente o Terminal Rodoviário e o projeto 'Caminho Niemeyer', em construção,
Vislumbrando uma perspectiva de ocupação mais efetiva da área. Otrabalho busca contextualizar esse processo, chegando aos dias atuais, em que outras formas de
abordagem e revitalização dos centros estão sendo discutidas e experimentadas. Excluindo-se os setores de atuação desses projetos especiais, observa-se a perda
qualitativa desses espaços públicos, submetidos a novas relações de uso, chegando-se ao novo milênio com o impasse da sobrevivência dos centros como áreas
dinâmicas da cidade brasileira.
Maria Soares de Almeida - UFRGS
A cidade em transformação - Loureiro da Silva no governo de Porto Alegre -1937/1943
Otrabalho versa sobre a gestão de José Loureiro da Silva afrenfe do governo da cidade de Porto Alegre. Nomeado por Getúlio Vargas em outubro de 1937, ás vésperas
da decretação do Estado Novo, permanece no poder local por cinco anos, até setembro de 1943. Loureiro introduz um novo conceito de planejamento que privilegia a
participação de especialistas na gestão da cidade através da ampliação do corpo técnico, da criação de órgãos de planejamento e da constituição de um Conselho de
Administração Municipal e do Conselho do Plano Diretor constituido em 1939. Conta com um quadro técnico qualificado no qual se destacam as figuras dos urbanistas
Ubatuba de Faria e Edvaldo Pereira Paiva e da participação de Amaldo Gladosch contratado pelo Prefeito para aelaboração de um novo Plano Diretor para acidade. Dentro
deste contexto procura-se discutir a introdução do pensamento urbanistico baseado no ideário de modernização da cidade, presente nos discursos e nas práticas,
especialmente através das obras de abertura de novas avenidas, de saneamento básico, da melhoria do transporte público, do incentivo a verticalização da cidade. Énesta
linha que se desenvolve este trabalho.
Cesar Tadeu Baumann Burgos - UFRJ
Saneamento, planejamento urbano e meio ambiente
Em minha comunicação pretendo inventariar a evolução do conceito de saneamento, desde o higienismo sanitarista das capitais européias de meados do séc. XIX que
norteou aexecução de grande parte da rede de esgotos ainda em funcionamento no município do Rio de Janeiro, passando pelo saneamento básico institucional ao longo
dos últimos 150 anos, é;;~é os dias atuais, em que novas práticas de gestão urbana podem pensar modelos que integrem os aspectos técnicos da engenharia sanitária ao
pensamento ambiental. As ações filiadas a esses diferentes cenários vinculam-se apertinentes modelos técnico-conceituais de saneamento resultando numa consolidação
(em mutação) infra-estrutural sanitária que define o quadro a ser debatido pela sociedade visando uma adequação com omeio ambiente. Tal quadro. hibrido de cristalização
formal e laboratório de novas possibilidades, pode ser hoje relacionado, apartir de uma visão ampla de impacto ambiental estendida ao ambiente urbano, a uma temática
urbano-ambiental em que a gestão urbana atue como mediadora entre os diversos atores sociais envolvidos e o projc;) urbano,influenciando-Ihe o desenho com novos
pressupostos.
.
Dawerson da Paixão Ramos - UFSCar
O saneamento e a cidade moderna no Brasil
Na virada do século XIX para o século XX, várias cidades brasileiras procuraram acompanhar os avanços que ocorriam na EuroPil e nos Estados Unidos envolvendo
os problemas da insalubridade e seu gerenciamento, dando origem a planos que visavam a modernização dos espaços levando em conta questões sanitárias e os
melhoramentos de seus centros. A higiene eo combate ás epidemias eram vistas tanto pelo ângulo da reforma social como das relações humanas, defonna acaracterizar
ações públicas como reflexo do pensamento positivista, enquanto as propostas para a infra-estrutura urbana denotavam o pensamento urbanístico através da apropriação
de modelos relativos ao saneamento e transportes. Saneamento eembelezamento estavam presentes nas principais intervenções das cidades brasileiras desse periodo,
como por exemplo Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Vitória, São Paulo e Santos, além do projeto para a cidade de Belo Horizonte. Essa ênfase reformadora tinha como
principal objetivo construir uma nova imagem, de uma cidade higiênica e bela. Nesse sentido, este trabalho destaca os casos do Rio de Janeiro, pelo seu caráter
paradigmático; de São Paulo, pela sua proposta europeizante; e de Santos, pelo seu ca,ráter inovador ao tratar a cidade como um todo e não apenas seu centro.
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A ação de médicos e engenheiros no projeto político de consolidação do "Brasil moderno": Benedito Pereira Nunes, Luiz Sobral e Saturnino de Brito
No final do século XIX e inicio do século XX, médicos e engenheiros, portadores de um saber técnico especializado, assumiram a tarefa de orientar e organizar a Nação.
Assim, delineou-se, com nitidez, afigura do médico político, cuja função era agir sobre os problemas das doenças infecto-contagiosas e de tudo o que fosse considerado
como 'desorganização urbana'. Aos engenheiros, foi atribuida a tarefa de reformar o espaço urbano e as precárias condições de moradia, principal alvo a ser atingido com
areeducação da população pobre urbana. Este artigo tem por objetivo estudar a ação política destes profissionais, em Campos dos Goytacazes, e a inserção destes no
projeto de consolidação do Estado Republicano modemo. Este estudo foi realizado a partir da análise do projeto 'Saneamento de Campos', elaborado pelo engenheiro
sanitarista Satumino de Brito, em 1902, apedido do médico Benedito Pereira Nunes, então, presidente da Câmara Municipal. Oprojeto foi executado na gestão do médico
Luiz Sobral, na Prefeitura no período de 1915 á 1920, cujo modelo de intervenção foi baseado num controle sanitário sistemático. Estas ações foram caracterizadas, como
um projeto polítíco para lançar Campos, definitivamente, no cenário nacional, o que foi constatado com a visita do Presidente da Repúblíca Wenceslau Braz, na ocasião
da inauguração das obras na cidade.
João Carlos de Souza - UFMS
Tensões da modernidade de Corumbá
Avila de Corumbá, na fronteira Oeste do Brasil, nos primeiros anos após aguerra contra o Paraguai (1864 -1870), apresentou significativo crescimento. Assim, foi elevada
á condição de cidade em 1878. Desfrutava da condição de último porto fluvial acessivel á navegação internacional pelo rio Paraguai. Por esta razão e em função dos
incentivos fiscais do governo imperial, nela instalaram-se várias casas comercias. Também recebeu rnovimento de imigrantes vindos pelo estuário do Prata. Entrou, dessa
forma, no circuito cornercial mundial de mercadorias. Tornou-se a segunda cidade de Mato Grosso, rivalizando com a capital Cuiabá no inicio do século XX. Nesse
processo, seus moradores vivenciaram diferentes tensões. Os comerciantes e aelite política corumbaense, que tinham o Rio de Janeiro como urn de seus referenciais,
possuíam projetos de reformas do porto, eliminação de casebres do centro, ecombate ás epidemias, cuja freqüência prejudicava seus negócios. Tornar acidade civilizada
e habitável significava saneá-Ia de acordo com as diretrizes dos sanitaristas. As camadas carentes, sem recursos para se adequarem ás normas ou pagar pelos novos
benefícios, eram desqualificadas. Através da imprensa local da época, é possivel acompanhar os embates que tais questões suscitaram.
Waldeci Ferreira Chagas - UEPB
Higienização e salubridade na cidade da Parahyba no inicio do século XX
Oprincipal propósito desta pesquisa é analisar a cidade da Parahyba durante as duas primeiras décadas do século XX, atentando para as medidas de higienização e
salubridade implementadas, as quais fizeram parte do projeto de modernização aque as capitais brasileiras foram submetidas. Na trama construida, atentamos para as
condições das classes pobres, visto que os médicos sanitaristas enxergaram apresença dessa classe no cenário urbano como um empecilho ao projeto de modernização
e embelezamento, sendo os responsáveis pela disseminação das patologias, razão porque passaram a sugerir aos prefeitos ações na perspectiva de que a salubridade
e ahigienização fossem assegurados. A partír dos anos 10, a preocupação com a saúde pública tornou - se mais efetiva e foi incorporada a proposta de modemização da
cidade. Para isso, os médícos sugeriram aos prefeitos várias medidas, entre elas: ademolição dos casebres, aimplementação da campanha de vacinação, alimpeza das vias
públicas, areorganização do serviço médico sanitário, e a criação da comissão de vacinação. Ainda apontaram a ampliação do esgoto sanitário e o calçamento das artérias
nos bairros pobres. Em defesa da salubridade e higienização da urbe, passaram aaveriguar e indicar os bairros onde existissem práticas de vida incondizentes, efiscalizar se
as profilaxias definidas estavam sendo respeitadas, usando acoerção como instrumento para disseminar as medidas de higienização entre os populares.
Flávia Ribeiro Botechia - Prefeitura Municipal de Vitória/UNIVIX
Centros e centralidades urbanas em Vitória - ES
Este trabalho tem por objetivo estudar o processo de descentralização urbana em Vitória - ES. Ocorre que se em dado instante o fenômeno é o da centralização em um
ponto da cidade, com a divisão social do trabalho começa a multiplicação de atividades e recursos econômicos, além da divisão social do espaço. A cid::Je passa a ser
definida por vários centros caracterizados como elementos articuladores da estruturação urbana, em função dos quais são estabelecidos novos valores e espacia/idades,
novas 'cenlra/idades", não determinadas em termos geográficos mas de uma acessibilidade. Assim, aquestão principal é: uma ilha e, nela, centros e centralidades urbanas
(pontuados por funcionalidades diversas). Através destes estilhaços da história da urbanização é possivel se fazer uma leitura do centro urbano tradicional como um espaço
tão dinâmico (passando por transformações econômicas e sociais) quanto permanente, articulado atoda estrutura urbana.
Anna Maria Soares Lebigre - UFAL
Do centro a área central da cidade· da área central ao centro de cidade: um conceito em evolução à luz da história das intervenções
Acidade historicamente formada a partir de um centro genera, em sua maioria, uma evolução marcada por um lado por seu crescimento e expansão, através do surgimento
de bairros periféricos e por outro lado por inúmeras intervenções em seus traçados mais antigos e originais, visando sempre readaptá-Ios ás novas necessidades deste
crescimento e expansão. Esta dinamicidade por sua vez tanto amplia o antigo território do bairro central quanto seu conceito, imprimindo-Ihe um novo sentido à nova escala
espacial. Assim de um centro de cidade de alto valor simbólico, núcleo agregador, e funcional, anteriormente delimitado, passamos áidéia de uma área central de tênues
contornos que inclinar-se-á a uma especialidade, muitas vezes desagregada de sua função inicial e de valor simbólico reservado.Atualmente, tendo em vista as
intervenções efetuadas nos tecidos mais antigos da cidade, assistimos aum movimento inverso: oda delimitação qualitativa de um centro histórico, geralmente inscrito na
área central da cidade. Neste processo, as transformações espaciais sugerem, além de uma mudança de mentalidade no campo das ações, uma evolução no conceito
sobre centro de cidade, significativa, merecedora de reflexão.
Rafaela Cavalcanti e Virgínia Pontual- UFPE
Abertura da Avenida Dantas Barreto: a modernização do centro do Recife, 1930 -1970
Esse trabalho propõe-se a problematizar as práticas urbanísticas referendadas no urbanismo modernista e levadas na cidade do Recife a partir dos anos 30, tratando uma
intervenção marcante: a abertura da avenida Dantas Barreto no centro antigo da cidade. Aidéia inidal de uma avenida que cortaria os bairros de Santo Antônio e São José
transversalmente já era observada desde a primeira década deste século com o intuito de ligar o Viveiro do Muniz á Praça da República. A avenida Dantas Barreto foi
proposta primeiramente por Nestor de Figueiredo, no Plano de Remodelação da Cidade do Recife, em 1932. Sua execução foi iniciada com o decreto-lei nO 378 de 20/121
1943 tendo se efetivado em três periodos de tempo: oprimeiro, partiu da Praça da República á Praça da Independência; o segundo, seguiu da Praça da Independência até
a Praça do Carmo, de onde bifurcava a avenida N. S. do Carmo e o terceiro continuou da Praça do Carmo à Praça Sérgio Loreto. Em cada um desses períodos a malha
urbana e a tipologia arquitetônica referentes aos séculos XVIII e XIX foram destruídas. Opatrimônio arquitetônico irreprodutivel foi perdido e os impactos ainda estão
presentes com aquebra da continuidade da configuração urbana desses bairros. A reconstituição dessa intervenção discute o conceito de modemização como decorrente
dessas práticas urbanísticas.
Luiz Antonio de Paula Nunes - FAU/UniSanta
Prestes Maia e o plano regional de Santos
Opresente trabalho enfoca as propostas de intervenções feitas, em meados do século XX, pelo engenheiro Francisco Prestes Maia para a cidade de Santos. Poderemos
observar ocaráter estratégico de suas proposições ao adotar o desenvolvimento urbano e regional, transportes e circulação, como os temas centrais de suas preocupações.
Seus artigos abordando essas questões foram publicados em jornais erevistas edepois reunidos no documenro que se chamou 'Plano Regional de Santos". Sua proposta
partia do mais geral para chegar ao local e baseava-se, principalmente, na questão da circulação de veículos e cargas, com destaque especial para o porto e seus acessos,
inclusive a utilização e a integração das duas margens do estuário, e, ao contrário de Saturnino de Brito, abria vias no centro da cidade, ao mesmo tempo que propunha
um sistema radioconcêntrico: anéis que circundam a cidade e levam o tráfego ao centro através de grandes artérias. Poderiamos imaginar que a importância daquele
momento estivesse associada à plena redemocratização nacional, mas o processo histórico do planejamento urbano em Santos apenas consolidou um modelo de cidade
que já se permitia ver desde o começo do século, ratificando amaior parte dos interesses dominantes.
Lúcia Noemia Simoni - USP
As diretrizes de crescimento urbano no município de São Paulo 1910 -1916
Entre 1910 e 1911 foi debatido e aprovado pela Câmara Municipal o plano de melhoramentos da área central de São Paulo. Otrabalho coloca em evidência os debates
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~--------~--~--------------~-------------------------------------------que antecederam aesta aprovação, revelando a pretensão original de transformação ou modemização de toda cidade, que se materializou na aprovação dos termos que
se encaminharia à elaboração de um plano geral de alinhamentos viàrios e melhoramentos municipais, equivalente a um plano de extensão urbana. Procura mostrar no
debate de idéias em curso as concepções urbanístícas predominantes eos conflitos aela subjacentes. Esta análise procura explicitar as concepções urbanísticas e os
interesses imobiliários que hegemõnicos permitiram aadoção de um plano apenas para aárea central e, posteriormente, entre 1913 e 1916 aaprovação de uma série de
medidas visando o controle do crescimento urbano que exduiram o plano de extensão viária como instrumento de gestão da formação do espaço urbano e mantiveram
asubordinação aos interesses dos proprietários de terras adecisão sobre aorientação sobre os traçados viários e adistribuição da ocupação urbana no território municipal.
Doralice Sátyro Maia - UFPB
As intervenções urbanísticas e as transformações das ruas da cidade da Paraíba
No processo de urbanização, arua apresenta-se como lugar de realização de um tempo-espaço determinado. Na rua, acidade mannesta-se, seja através do seu desenho
ou da sua forma, seja enquanto lugar de realizações sociais. Na história das cidades brasileiras, o século XIX é caracterizado pelas modificações e implementações
ocorridas nos centros urbanos. Nesse periodo, mudanças profundas na sociedade brasileira e as suas subseqüentes normativas marcam o ordenamento espacial: a
extinção do morgadio, a institucionalização da propriedade da terra e as posturas municipais que lentamente vão sendo modificadas. Tais registros implicam em graduais,
mas profundas transformações no parcelamento do solo da cidade, como também na sua vida social. Dessa forma, oconjunto de normativas ede incrementos criados mais
intensamente no século XIX, que implicaram diretamente na forma e na vida urbana, provocaram, por sua vez, transformações no cotidiano da rua eda cidade. Na cidade
da Paraíba, datam de meados desse século os primeiros registros de ordenamento das ruas, como também aprimeira medida para aelaboração de uma planta da cidade.
A pesquisa analisa as transformações das ruas da cidade da Paraiba -em especial aquelas que marcaram aforma e a vida na cidade - a partir da implementação das
normativas que marcaram o ordenamento espacial urbano no século XIX.
Renata Hermanny de Almeida - UFES
Conservação e urbanização· dois termos de uma construção. A cidade histórica como monumento
Os dois termos, e seus respectivos discursos e práticas, remetem à idéias de antigo e novo e seus respectivos estatutos. Abordaremos essa imbricação desde uma
categoria que os une na origem, acidade histórica, em dois momentos de sua valoração identificados por experimentarem uma transição tecnológica paradigmática: um
primeiro, meados do século XIX, de problematização; e um segundo, as últimas décadas do século XX, de realização. Na problematização, o novo, o urbanismo
embelezador, técnico e saneador, se constitui como entidade no eixo do tempo por um descolamento em relação às condições precedentes, acidade pré-industrial. Na
realização, o novo, o urbanismo contextualizador, estético e cultural, existe como entidade no eixo do espaço por uma aproximação positiva em relação ao patrimônio
urbano, alargado tipolágica ecronologicamente. Para lançar questões auma atualização da relação entre conservação e urbanização, adotamos os momentos de transição
paradigmática, econômica etecnológica, representados pelas passagens de século: um marcado pela dialética entre história e historicidade, e outro pelo ambiguo
deslocamente entre oformalismo estético eo consumismo museográfico.
Elisabeth von der Weid - Fundação Casa de Rui Barbosa· RJ
Primeiras intervenções urbanísticas no Rio de Janeiro -1844/1892
Oartigo se propõe a apresentar as primeiras intervenções modemizadoras que utilizavam novas tecnologias com o objetivo de melhorar as condições de vida da capital
na segunda metade do século XIX. Inicia-se com uma introdução na qual se dá uma visão da cidade em meados do século XIX, e dos principais problemas econômicos,
sociais e sanitários responsáveis pela precariedade das condições de vida dentro do espaço urbano. Em seguida, analisa os diferentes projetos e serviços implantados
-água encanada, iluminação agás, esgotos sanitários, transportes coletivos sobre trilhos, e as primeiras experiências de eletrificação -de que modo foram desenvolvidos,
pelo governo ou por empresas concessionárias, e as conseqüências dessas intervenções. Otrabalho se encerra com uma aval iação dos melhoramentos obtidos e dos
problemas ainda em pauta na época, assim como as perspectivas da capital para o per iodo seguinte e as principais medidas que deveriam ser tomadas para solucionálas.
Michele Monteiro Prado - Prefeitura Municipal de Vitória
A modernidade e o seu retrato: transformações da paisagem urbana de Vitória (1890/1950)
Arepresentação do imaginário urbano no espaço da cidade é uma das caracteristicas principais da formação das urbes brasileiras, especialmente a partir do final do século
XIX, donde destaca-se odesejo de modemizaçãode sua estrutura afim de adequá-la aos moldes europeus, então considerados símbolos de cultura ecivilidade. Apesquisa
reconstitui um panorama das transformações da paisagem de Vitória -entre os anos de 1890 e 1950 -recompondo suas imagens e representações ao longo dos tempos,
enelas identificando uma imagética relacionada ao ideal de modemização espacial ecultural capixabas. Através da leitura de documental fotográfico tendo por tema oespaço
da cidade -para aqual foi criado um método próprio de análise histórico-semiótica -e a partir da compreensão de que a imagem fotográfica é tanto síntese do desejo de
modernização, como agente que cria opiniões e molda comportamentos; aborda-se os intercâmbios entre fotografia e arquitetura, compreendendo em que medida essas
imagens reproduziram einfluenciaram aconformação do ideal de modernidade em Vitória.
.
Magna Milfont - UFPE
As Canoas Negreiras no Recife Oitocentista: permanências e rupturas na organização do transporte fluvial
Otransporte fluvial no Recife oitocentista tem singularidades próprias presentes, sobretudo, na organização das canoas negreiras. Aestrutura escravista predominava na
organização desse tipo específico de embarcação presente no transporte realizado nos rios Capibaribe e Beberibe. As canoas funcionavam como elos fundamentais de
ligação entre a parte central da cidade e seus arrabaldes, contribuindo para formação de fluxos fluviais, ligando ancoradouros, portos, cais e percursos transversais em
alguns trechos de 'passagens fluviais'. Elas se organizavam, segundo regras próprias de uma determinada cultura ou nação africana. Anação do congo e suas hierarquias
militares e administrativas dominavam aorganização do transporte das canoas recifenses. Oviajante norte americano Kidderque esteve na cidade do Recife em meados
do século XIX, constatou que os negros canoeiros possuiam uma hierarquia semelhante a militar. Eram coronéis, tenentes edemais patentes reconhecidas por autoridades
provinciais. Além das patentes militares existia um componente administrativo na organização dos barcos - o governador das canoas. Este cargo representava maior
superioridade em relação as patentes militares, prestando serviço de chefia no comando dos barcos e dos portos fluviais. Nesse sentido, narra-se a dinâmica dessa
estrutura de organização, apontando as transformações que sofre, apartir desse período, e revelando como esta "comunidade aquática", nas palavras de Kidder, imprimiu
um caráter hídrico à cidade.
Gisafran Nazareno Mota Jucá - UECE
Oresgate da história do transporte no Ceará
Os serviços urbanos constituem a veia central da dinâmica urbana, pois as condições de instalação efuncionamento dos mesmos servem de parâmetro à dassificação
do padrão da cidade, em diferentes tempo e espaço. Ointeresse em explorar tal temática ainda se manifesta de forma restrita, no Ceará, se considerarmos o número de
teses edissertações, na área de ciências humanas e sociais, que se concentram no estudo da temática urbana. Em Fortaleza, atendendo a uma proposta da Federação
das Empresas de Transportes Rodoviários dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão- CEPIMAR, cuja diretoria está sediada em Fortaleza, elaboramos, no período jull
2002 ajan/2003, um projeto de organização documental e iconográfico, afim de melhorar as condições de pesquisa aos interessados. Na verdade, aatividade básica da
pesquisa centrou-se na reorganização do 'Memorial Fotográfico do Transporte Coletivo de Passageiros do Ceará', procurando reorganizar o acervo disponível de forma
temática, em substituição ao simples roteiro cronológico, que limitava a apresentação de uma seqüência modelos e marcas das diversas empresas, responsáveis pelo
transporte urbano em Fortaleza etambém iquelas voltadas acomunicação das cidades interioranas com acapital. Dentre as temáticas selecionadas destacam-se: relação .
empresas/usuários, dependência atecnologia estrangeira, deficiência dos transportes ante ocrescimento das cidades.
Lília Maria Cunha Figueiredo e Mello - Prefeitura Municipal VitórialES
Mercado da Vila Rubim • intervenção urbana em área de interesse de preservação de patrimônio imaterial, como perte da implementação da agenda 21
local
Vitória, capital do Espírito Santo, foi fundada em 1551 em uma elevação conhecida hoje como Cidade Alta que mantém seu traçado colonial viárío conservado.
Permanecendo por 250 anos contida em seu núcleo original, entre a baía e maciço central, a ilha de vitória conquistou áreas com aterros na sua parte baixa, onde foi
construído, em 1928, o Mercado da Vila Rubin. Na década de 70, aconstrução de seus galpões foi concluída e o mercado passou a abastecer toda acidade. Na década
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----------------------------------~--~--------------~--------------seguinte essa função foi enfraquecida pelo surgimento de 'Kilões' em outros bairros, mas o mercado teve sua real queda no incêndio ocorrido em 1994. Desenvolvido com
base no 'Projeto Vitória do Futuro 1996-2010", o programa de Revitalização do Centro Histórico da cidade integrou os galpões incendiados em um plano de reconstrução
física, comercial eturística nessa área tradícional de Vitória.

Simpósio temático 25 História das idéias e das práticas sobre saúde e doença (resumos por ordem de apresentação)
Coordenadores: Dilene Raimundo do Nascimento, Betânia Gonçalves de Figueiredo e Beatriz Weber
Anny Jackeline Torres Silveira - UFMG
Epidemia: evento ou narrativa
Examinando os eventos epidêmicos nas sociedades passadas, Charies Rosemberg afirma aexistência de um modelo arquetípico de reações aos mesmos, definindo-o
como adramaturgia das epidemias. Oautor identifica, desde aAntigüidade, um conjunto de aspectos observáveis em qualquer fenômeno epidêmico que toma possível o
estabelecimento de um enredo, no qual atos sucessivos vão formando uma seqüência narrativa previsivel.Ao estudar aexpansão da gripe espanhola nos EUA, Alfred
Crosby afirma, aocontrário, que, como outros eventos biológicos, aquela experiência teria se caracterizado mais por particularidades do que por generalidades. Otrabalho
que propomos visa discutir as posições dos dois autores e suas implicações no estudo da história das doenças.
Renata Brauner Ferreira - UFPel
Apropriações politicas de uma epidemia: a gripe espanhola em Pelotas no ano de 1918
No ano de 1918 correu pelo mundo uma das mais devastadoras epidemias de gripe, achamada 'gripe espanhola'. Esta pandemia impressionou pelo grande número de
vítimas, muitas delas, fatais. As populações, assim como médicos e autoridades, assistiam atônitas e impotentes sua passagem. No interior do Rio Grande do Sul, na
cidade de Pelotas, esta epidemia é usada como estopim para mais uma disputa política travada entre os defensores do Partido Republicano Rio-grandense e seus
opositores. Éa análise desta tensão aguçada pela presença da epidemia que pretendemos abordar neste artigo.
Ricardo Augusto dos Santos - FIOCRUZ
Representações sociais e epidemias: a peste e a gripe espanhola
Este trabalho discutirá as representações sociais relativas ás epidemias de Peste Bubônica, uma doença que percorreu inúmeras regiões ao longo dos séculos. No decorrer
do trabalho, teceremos considerações acerca das semelhanças das representações ecomportamentos nos surtos de Peste e da Gripe Espanhola, esta no Brasil. Oestudo
das doenças e suas epidemias, muitas vezes, esclarece algumas indagações acerca das formações sociais. Ainda ignoramos, e muito, o alcance ea repercussão dos
temores ligados às enfermidades sobre os comportamentos culturais. Durante os surtos epidêmicos, os homens elaboram representações sociais, saberes e práticas, onde
encontramos, freqüentemente, associações com as representações imaginárias de outros flagelos humanos, como guerras e períodos de extrema fome. Concluindo,
pretendemos apresentar algumas imagens e trechos de fontes inéditas, analisando essas representações.
Luiz Fernando Dias Duarte- Museu Nacional
"Psicologização" e a transformação da noção de doença entre os séculos XIX e XX
Trata-se de esclarecer aforma pela qual as especificidades da noção de Pessoa na cultura ocidental moderna vieram a configurar um novo modelo cosmológico, dotado
de uma instância interna, o 'psicológico', diferente da 'alma" edo 'corpo", que -nutrido pelo Romantismo -veio ase constituir no principal contraponto ao fisicalismo
instituinte da Biomedicina. Ressalta-se o papel crucial da psicanálise freudiana nesse processo e indaga-se sobre as condições contemporâneas de continuidade desse
contraponto ou tensão, em um contexto de aparente exacerbação tanto do fisicalismo cientificizante quanto dos recursos institucionais àtranscendência.
Crlstiana Facchinetti - FIOCRUZ
Sexualidade e identidade nacional:sobre a missão da medicina mental nas três primeiras décadas do século XX
Apassagem do século XIX para o século XX assiste adois marcos fundamentais para o Brasil: ofim da escravatura e a chegada da república, eventos vinculados que
carregam questões fundamentais para a definição da identidade nacional. Como construir uma separação contundente entre civilização e barbárie? Como garantir o
progresso e aordem identificados ao trabalho e ácivilização, se aimagem do pais é manchada pelo excesso, pela desrazão e pela devassidão, que, acredita-se então,
acabou por acarretar em graves danos às leis da hereditariedade, levando o país abeira da barbárie pela degenerescência da mestiçagem? Neste cenário, o papel dos
alienistas foi redimensionado e aprofundado, na busca de adequá-lo às novas regras de controle social formuladas e implementadas diante da nova realidade republicana.
Neste trabalho, busca-se analisar como a sexualidade foi abordada pelas disciplinas que conformam o campo psi no início do século XX, de modo a enlaçar tal
representação ao projeto nacional de construir o núcleo central da formação de identidade do brasileiro.
Karla Patrícia Holanda - UNIFOR
Sertão, nação e melancolia
Oobjetivo deste texto édestacar como, no início do século XX, conhecimentos científicos sobre asaúde eadoença foram utilizados, difundidos ecombinados com outras
práticas de cura na cidade de São Paulo. Oestudo destaca dois casos: oprimeiro, quando, em meio ao grave problema de saúde pública que foi agripe epidêmica de 1918,
houve a divulgação (inclusive com o uso de termos científicos) de práticas caseiras para combater a gripe espanhola. O segundo, dois anos depois, quando foram
publicados os resultados de uma empreitada efetuada para vistoriar, conhecer eclassificai', nos moldes da ciência, os produtos que eram vendidos pelos ervanários de São
Paulo.
Jane A. Russo· UERJ
Transformações da nosografia psiquiátrica no final do século XX
Em 1980 foi lançada a terceira versão do Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, publicada pela American Psychiatric Association (APA), desde então
conhecida como DSM 111. A APA lançou a primeira versão do DSM em 1952, e a segunda em 1968. Em suas primeiras versões, o manual era um instrumento
basicamente burocrático, de pretensões modestas, dirigido sobretudo ao público americano. Aversão de 1980 pretendeu imprimir uma mudança radical na prática do
diagnóstico psiquiátrico, acabando por influenciar apsiquiatria mundial, tendo sua estrutura sidO incorporada pela ClassifICaÇão Intemacional das Doenças (CID) da OMS.
Mais do que uma simples modificação terminológica, o DSM 111 significou uma ruptura com o modo tradicional de compreender e classificar os distúrbios mentais. No
trabalho aser apresenta'io pretendo analisar essa ruptura e seu significado em termos das idéias e práticas hegerrlÔnicas no interior da psiquiatria. Através do estudo
comparativo de determina dos grupos de categorias diagnósticas tal como aparecem nas três primeiras versões do manual, pretendo discutir o modo como a hegemonia
de uma visão dualista dos transtornos mentais, baseada principalmente no par orgânicol psiquico, foi substituída por uma visão monista, essencialmente biológica.
Argumento ainda que essa vertente biológica da psiquiatria faz parte de um fenômeno mais amplo que poderíamos chamar de 'biologização do comportamento humano'.
Enésio Marinho da Silva
Nas drogas do urbano a busca da alquimia da vida. Álcool a droga legalizada
No processo modemo de laicização eracionalização generalizado, épossível compreender asubstituição gradativa dos parâmetros morais-religiosos antigos fundados na
oposição do bem e do mal desdobrados em alma e corpo, virtude e vicio, graça e pecado pelo parâmetro moderno de saúde e doença, do normal edo patológico, aliás
como formas precisas que se opõem também aordem e adesordem. Adiscussão sobre aimagem do alcoólatra, pode ser aproximada ao tema do normal e do patológico.
Onormal representado pela razão, pela família, pela unidade, pelo modelo que representa asociedade civilizada, eopatológico é representado pelo diferente, pelo anormal,
pela que foge as regras civilizatórias, oindivíduo que sabe beber e oque não sabe beber. Assim sendo há um conflito entre a personalidade do alcoolista, que ésubmetido
a uma discriminação muito grande, pois neste conflito ele é sempre identificado como um irresponsável, individuo perigoso, sendo assim o emprego da razão justifica a
explicação do desenvolvimento e ajustificativa para nomeação da doença alcoolismo pois o normal éaquele que identifica-se com acivilização. Felizmente desde ametade
do século XX oconceito de doença vem tomando aceitação na sociedade, embora outros países já haviam adotado o alcoolismo como um processo doentio, tal decisão
não auxiliou ao controle dos etilistas, mas sim aos fabricantes de bebidas alcoólicas e ao estado, pois segundo os profissionais no campo de dependência química afirmam
que o álcool é uma droga e o processo de tratamento é semelhante aos de toxicomas, ou seja: o álcool apenas foi descaracterizado de droga.
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Homeopatia e medicina: relações sociais entre práticas de cura em Porto Alegre, inicio do século XX
As publicações realizadas por médicos no Rio Grande do Sul ignoraram todas as práticas que não eram consideradas aceitáveis pela medicina formal. Entretanto, muitas
práticas conviveram com a medicina até o início do século XX. Uma delas, ahomeopatia, tinha grande inserção social, recebendo mais pacientes que os médicos alopatas.
Seus praticantes chegaram, inclusive, afundar a Faculdade de Medicina Homeopática, em 1914. No contexto de liberdade profissional do Rio Grande do Sul, era possível
esse convivio, mesmo com a resistência dos médicos da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Esta comunicação pretende apresentar a homeopatia nessa cidade,
analisando as relações estabelecidas para alcançarem legitimidade social no início do século XX.

Dorian Erich de Castro
Urbanização e práticas populares: conflitos e resistências. Uberabinha 1910-1930
Em nossa pesquisa, temos como objetivo reconstituir o processo de urbanização de Uberabinha por meio das políticas sanHárias destinadas aesta localidade. Observanos
as estratégias da classe dominante, que desqualifica as práticas populares que não estão em consonância com as concepções sanitárias estabelecidas. Nesse contexto,
em que consumo eurbanização abrem as portas para a modemidade ecivilidade, observamos em documentação específica -discursos médicos-sanitários epropagandas
de remédios veiculados na imprensa local, almaques, códigos de posturas eprocessos crimes - os conflitos presentes entre os diversos modos de vida e práticas sociais
estabelecidas socialmente, como oabatimento de cames verdes, pocilgas echiqueiros dentro do perímetro 'urbano' a presença de benzedores e raizeiros em contradição
com as orientações do poder público. Em meio a essas contradições, buscamos compreender ocotidiano desses sujeitos sociais em que aciência e experiências de vida
se confudem em anúncios de remédios capazes de sanar todos os males físicos e materiais de toda uma sociedade, revelam as contradições e conflitos presentes nãosó
nesta pequena localidade, mas aimagem de um país.
Liane Maria Bertucci-Martins -UFPR
Conhecimento popular e saber científico. caminhos da cura no início do século XX
Oobjetivo deste texto é destacar como, no início do século XX, conhecimentos científicos sobre asaúde eadoença foram utilizados, difundidos ecombinados com outras
práticas de cura na cidade de São Paulo. Oestudo destaca dois casos: o primeiro, quando, em meio ao grave problema de saúde pública que foi agripe epidêmica de 1918,
houve a divulgação (inclusive com o uso de termos científicos) de práticas caseiras para combater a gripe espanhola. O segundo, dois anos depois, quando foram
publicados os resultados de uma empreitada efetuada para vistoriar, conhecer eclassificar, nos moldes da ciência, os produtos que eram vendidos pelos ervanários de São
Paulo.
Betânia Gonçalves Figueiredo
Os manuais de saúde no Brasil entre o séculos XVIII e XIX: intermediação entre o saber acadêmico e o saber popular
Aidéia desta pesquisa é apresentar odesenvolvimento de um modelo de análise de manuais de medicina popular. Para tanto a análise levará em consideração as redes
de comunicação estabelecidas a partir do manual: tanto com acomunidade acadêmica nacional e intemacional ecomo também com o público ao qual otexto se destina.
Estas redes de comunicação serão examinadas em toda asua amplitude: circulação, edições, inovações, divulgação, repercussões, etc. Para tanto há necessidade de
investigar acomunidade acadêmica brasileira, que estabelece relações com odoutor Chemoviz, especialmente apartir da sua obra, e acomunidade intemacional: como
são compostas estas comunidades, quais as suas estruturas, qual asua importância e repercussão. Além disso, é necessário investigar o público alvo deste manual, ao
longo das suas diversas edições. Quem lia estes manuais, com quaís interesses, a partir de quais critérios? A população brasileira no século XIX era, em grande parte,
analfabeta. Aleitura do manual deveria ser realizada pelos poucos letrados etransformada em aplicações práticas para aqueles que enfrentavam problemas com ocorpo
doente. Como este processo efetivava-se? Há diversas referências documentais sobre a utilização do manual de medicina popular. Entre elas pode-se citar os
memorialistas eviajantes que relatavam como e por quem este gênero da literatura médica era utilizada. Há documentos legislativos informando a necessidade de manter
determinados livros nas farmácias, entre eles, um formulário elaborado pelo doutor Chemoviz. Ahipótese de trabalho que permeia apesquisa éem que medida os manuais
populares, como o Dicionário de Medicina Popular do doutor Chernoviz, desempenham o papel de intermediários entre acultura acadêmica e o saber popular.
Vera Regina Beltrão Marques - UFPR
Conselhos ao povo: os manuais de medicina doméstica no setecentos
Oiluminismo ao acreditar na utilidade da razão humana para promover o progresso social, fez da educação pedra de toque para que homens e mulheres tornando-se
informados, esclarecidos pudessem usufruir os resultados do conhecimento até então produzido e assim melhorar suas condições de existência. Se a"Encyclopédie des
Arts, Sciences et Métiers' resumia o cabedal humano em seus muitos volumes, manuseá-la tornava-se tarefa de iniciados, dificultando o acesso principalmente àqueles
que mais "precisavam' ser informados sobre ciência e medicina. Manuais de medicina doméstica ecartilhas de conselhos ao povo foram escritas e disseminadas desde
então. Quem as escrevia? Como chegavam ao Brasil e do que tratavam? Este trabalho abordará o intento de esclarecer o povo acerca de saúde e higiene no Brasil
seteoentista.
Denilson Lessa dos Santos -UFBA
Crenças e saberes de cura na terra do Santo Antônio - Recôncavo Sul- Bahia
.
Oobjetivo deste texto é apresentar alguns aspectos sobre as práticas culturais/medicinais/religiosas populares, largamente dnundidas na região de Santo Antônio de Jesus,
situada na parte Sul do Recôncavo da Bahia. Com base em depoimentos e outras fontes documentais, lançando mão dos procedimentos comuns a uma pésquisa de
história oral e numa perspectiva mais ampla da chamada história social, em todo texto os vários praticantes -rezadeiras, benzedeiras, raizeiros, curandeiros eoutros -são
pensados em suas práticas cotidianas, acentuando cuidados com a saúde/doenças como momentos inscritos em vigorosos processos culturais, cujas dimensões de
temporalidade ultrapassam as barreiras do tempo linear. Assim, éessencial identificar que as atitudes, os valores, os costumes da medicina popular foram ao mesmo tempo
singularizados e socializados no âmbito de um determinado espaço, que ao mesmo tempo era rural-urbano ou urbano-rural, que por sua caracteristica era heterogêneo e
dinâmico. Ainda que o recorte temporal dessa pesquisa seja recente (1941-1977), nos interessa compreender as diversas práticas de cura - diferente daquelas
consideradas cientificas -, como permanências de tradições, sobretudo aquelas fundadas nas experiências e costumes de afro-descendentes na Bahia.
Hideraldo Lima da Costa - UFAM
Saúde edoença no país das amazonas (1852-1889)
No ano de 1850 é cria:la a província do Amazonas. Os homens da nova provincia, agora de maneira autõnoma, tratam de desenvolver ações afim de tomá-Ia
economicamente viável. Para isso necessitam desenvolver um conjunto de ações objetivando comprovar que as teses que detratavam a região acusando-a de inóspita
eram equivocadas. Contam com a ajuda de vários viajantes que no seculo XVIII, in loco, refutam aqueles postulados apregoando ser a região plenamente habitável e do
tada de uma natureza sem igual. Veremos ainda como médicos e engenheiros a serviço das provincias do norte debateram essas teses tentando influenciar a política
migratória para que destinasse às provincias do norte migrantes estrangeiros.
Francisco Carlos Jacinto Barbosa - UECE
Caminhos da cura: a experiência dos moradores de Fortaleza com a saúde e a doença (1850-1880)
Opresente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão sobre aexperiência dos moradores da cidade de Fortaleza com a'saúde' e a'doença' no período compreendido
entre 1850 e 1880, momento marcado pela ocorrência freqüente de epidemias. A partir de relatórios elaborados pela AdministrélÇão Pública, jornais de circulação local,
artigos, memórias médicas e pesquisas folclóricas então produzidos, buscamos uma abordagem do tema, considerando: 1) a doença enquanto fenõmeno, ao mesmo
tempo, nosológico e cultural; 2) as formas de organização dos serviços de saúde pública, numa Província pobre do !mperio e3) o horizonte diversificado das práticas de
. cura. Trata-se, pois, de tentar compreender ateia de relações constituídas, na Cidade, entre os moradores, os médicos e as autoridades públicas.
Tânia Salgado Pimenta - UNICAMP
A epidemia de cólera e os terapeutas (Rio de Janeiro, 1855)
Pretendo analisar, neste trabalho, as relações entre os agentes sociais diretamente envolvidos com o mundo da cura durante aepidemia de cólera no Rio de Janeiro, iniciada
em meados de 1855. Éimportante considerar que se trata de um momento em que ds médicos acadêmicos (que não constituíam um grupo homogêneo) se esforçavam
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para tomar efetivo o monopólio das práticas terapêuticas. Assim, num contexto de epidemia os conflitos se acirravam. Por um lado, os terapeutas não oficializados e os
homeopatas eram desqualificados e perseguidos pelos médicos acadêmicos. Por outro lado, as medidas propostas e implementadas por grupos ligados ao govemo
(médicos com cargos públicos) para lidar com a situação eram criticadas pelos primeiros. As fontes utilizadas nesse estudo foram correspondências e atas da Câmara
Municipal, da Santa Casa da Misericórdia, da Junta Central de Higiene Pública eos periódicos contemporâneos.
Jane Dutra Sayd, Lucia Grando Bulcão; Lizete Macário ·IMS/UERJ
A Faculdade de Ciência Médicas dos anos 30 no Rio de Janeiro
A Faculdade de Ciências Médicas foi fundada em 1936, a partir da iniciativa de um grupo de jovens médicos, como uma Sociedade Anônima. A motivação destes
profissionais está ligada ás disputas por espaço e hegemonia no campo médico do Rio de Janeiro da época. Buscavam um espaço próprio onde pudessem exercer a
cátedra, ocupadas todas na Facuidade de Medicina do Rio de Janeiro por figuras mais tradicionais da elite brasileira. Traziam consigo as aspirações da dasse média urbana
em expansão á época, de fomentar aeducação no país ecriar corpos significativos de profissionais de nivel superior. Não obstante, aorganização da nova escola e sua
autorização para funcionamento estão pautada nas formas, tradicionais no Brasil, de alianças com o poder já contituído ede apropriação da coisa pública para fins privados.
Asim, entre os sócios da nova Sociedade Anônima figuram o prefeito Pedro Emesto, e pouco mais tarde o Prefeito Henrique Dodsworth. Igualmente, uma das razões para
aescola ser econômicamente viável residiu na possibilidade de alocar alunos nos diversos serviços de hospitais públicos chefiados pelos professores da nova escola.
Vanda Arantes do Vale
Escritos de Pedro Nava e história da medicina no Brasil
Omédico ortopedista Pedro Nava (190-1984) deixou vasta produção científica relativa à área de sua atuação profissional. Aposentando-se em 1968 iniciou aredação de
suas Memórias. Compõem a memorialistica naveana os livros: Baú de ossos, Balão cativo, Chão de ferro, Beira-mar, Galo das trevas e O círio perfeito. Os textos
literários, lançados entre 1972 a 1983, foram sucesso junto ao publico e critica. Oautor que participou ativamente do Modemismo brasileiro, em sua vertente mineira,
escrevera sobre a História da Medicina os textos Território de Epidauro (1947) eCapítulos de História da Medicina (1949).Os escritos naveanos contribuem para os estudos
da Medicina brasileira no período de 1890 -1940. Nava reconstituiu em Baú de ossos aformação e atuação médica de seu pai José Nava (1875-1911 ). Em Chão de ferro
e beira-mar estão as Memórias dos estudos do autor na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte (1921-1927). Aatuação do médico Pedro Nava foi evocada em Galo .
das trevas eem Ocirio perfeito. Nava ao reconstituir curriculos do ensino e procedimentos médicos elaborou textos que, são documentos para a História da Medicina no
Brasil.
Ives Mauro Silva da Costa Júnior· DEPES/COC/FIOCRUZ
A vigilância epidemiológica no Brasil e a Fundação SESP
Este trabalho insere-se em uma pesquisa desenvolvida e recém finalizada no Departamento de Pesquisa da Casa de Oswaldo CruzlFiocruz intitulada 'A História da
Poliomielite ede sua Erradicação no Brasil'. Nela, buscamos perceber as construções cientificas, sociais epolíticas e porque não individuais, em tomo da doença, e como
essas diversas áreas interagem. Meu papel nessa pesquisa foi perceber e analisar a participação da Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública, FSESP, nesse
processo. Não pretendi de forma alguma estabelecer uma trajetória para a FSESP desde sua criação até sua extinção. Minha participação procurou definir um "perfil
sespiano' para os técnicos e funcionários da FSESP. Também procurei discutir o que é Vigilância Epidemiológica, quando esse conceito é introduzido no Brasil e,
sobretudo, ressaltar como a experiência dessa instituição pôde conferir a esses técnicos e gestores, subsídios para a implementação de um sistema de vigilância
epidemiológica, a partir de 1975. Esse sistema foi justamente o que permitiu uma melhor coleta e armazenamento de dados para se pensar em controlar eerradicar a
poliomielite no Brasil.
Carlos Fidelis Ponte - FIOCRUZ
Historia e saúde pública: a vacinação nos marcos da ditadura militar (1964-1985)
Otrabalho aborda ahistória das políticas de imunizacões implementadas pelo Estado brasileiro ao longo do período ditatorial vivido pelo pais entre 1964 e 1985. Nele procuro
discutir as conjunturas que cercam afabricacão e o uso de vacinas no Brasil de então. Importa ressaltar que os anos focalizados no artigo são caracterizados por uma
conjuntura marcadamente importante para a história da saúde e da produção de imunubiológicos no país e no mundo. Impulsionado pelos progressivos sucessos da
campanha mundial de erradicação da variola e pelos avanços no campo do desenvolvimento e produção de imunizantes, o período assiste auma proliferação do uso de
vacinas jamais vista até então, gerando impactos significativqs e polêmicos na saude das populacões e na atuacão do Estado.
Dilene Raimundo do Nascimento· FIOCRUZ
Poliomielite: uma doença erradicada
Pretendemos, nesse trabalho, analisar o processo histórico do setor saúde no que diz respeito à politica de controle e erradicação da poliomielite no Brasil. A pólio se
manifestou epidemicamente no pais desde o inicio do século XX, mas na primeira metade do século XX, as medidas implementadas em relação ao seu controle no Brasil
foram de pouca ou mesmo nenhuma eficácia. Faltavam instrumentos e, porque não dizer, vontade politica no sentido de priorizar adoença como uma questão de saúde
pública. Somente nos fins deste século houve decisão política efetiva que resultou na sua erradicação. No inicio da década de 1960, surgiram novas tecnologias que
começaram aser aplicadas no controle da poliomielite no Brasil, marcando o início de mudança no curso da história da doença no país, até a sua erradicação em 1994.
Opropósito desse paper é desvelar os meandros do processo de controle e posterior erradicação da doença no país, inclusive identificando e analisando historicamente
os conceitos utilizados nesse processo, tais como vigilância, controle e erradicação, usando como fontes principalmente o testemunho daqueles que vivenciaram esse
processo, assim como documentos oficiais e matérias jornalísticas.
André Pereira Neto - Fiocruzl Egléubia Andrade de Oliveira· UFRJ
Vital Brazil (1865/1950): uma obra com vida.
Vital Brazil Mineiro da Campanha (1865/1950) tem seu nome associado à descoberta e produção do soro-antiofidico. Neste artigo, analisaremos algumas caracteristicas
da carreira profissional edo conteúdo do texto científico de Vital Brazil. Em geral, quando se idealiza aatividade de um cientista pensa-se em alguém trabalhando atrás da
bancada de um laboratório, alheio ao que ocorre à sua volta. Com este artigo, pretendemos abrandar esta imagem comum que se tem da prática cientifica. Para tanto, nos
amparamos na modema literatura sociológica da ciência que insiste em qualificar esta atividade como profissional, pois nela estão presentes as dimensões política, social,
ideológica ecultural. Para conhecer oconteúdo de seu discurso científico, analisamos uma de suas mais importantes obras: "A Defesa contra o Ofidismo'( 1911). Este livro
contém cuidadosa descrição da anatomia ecomportamento de cada uma das espécies de serpentes brasileiras e apresenta algumas medidas consideradas imprescindíveis
para aprevenção e tratamento de acidentes ofídicos. Oque sUl'P,reende o leitor, éo falo desta obra conter depoimentos pessoais, descrições literárias e preocupações
sociais. Assim, o texto científico de Vital Brazil foge àtradição. E um texto diferente. Euma obra com vida!
Josefa Eliana Souza· PUC·SP
Higienizar a cidade e a sociedade: os discursos de Helvécio de Andrade
A instrução pública sergipana foi dirigida, por mais de uma década, entre os anos de 1913 -1935 pelo professor da Escola Normal 'Rui Barbosa' - Helvécio Ferreira de
Andrade. Apesar de vasta folha de serviço prestada acu~ura do Estado de Sergipe, permanece ainda um desconhecido. Era formado em medíana, clinicando inicialmente
na Santa Casa da Misericórdia e Hospital Português em Santos/SP. Ocupou afunção de inspetor sanitário daquela cidade. As suas leituras e o contato com a peste
bubônica, sifilis, tuberculose eetc, certamente, contribuiram para ocrescimento de sua produção literària no campo da medicina, nos quais procurava destacar a importância
da higiene no combate daqueles males. Esse estudo pretende extrair e analisar o pensamento social nos textos que Helvécio de Andrade dedioou asaúde pública pois
.que: 'Aos poderes publicos compete ahygiene da cidade em todo oseu rigor e exigencias materiaes, ahospitalisação dos doentes pobres, adesinfecção dos domicílios
contaminados e os demais serviços de assistencia pública. Aos particulares compete a defeza do lar e da familia pela observancia de todos eis preceitos hygienicos
relativos ao asseio, ventilação e i/luminação dos domicílios, às vestes, á alimentação, ao somno e ao trabalho de cada um ... •(Andrade, 1906,p.34)
Marco Antonio Stancik • UFPR
Odiscurso médico de Aleixo de Vasconcellos e a disciplina escolar na década de 1920: a hora do lanche
Na década de 1920, ao final da Primeira República -apontada por alguns autores como marcada pela violência e pela repressão brutal do Estado frente à população -,
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procura-se evidenciar o trabalho disciplinar via instituição escolar proposto pelo higienista Aleixo de Vasconcellos. Para o presente estudo, priorizou-se suas proposições
trazidas ápúblico em trabalhO apresentado á Sociedade de Medicina eCirurgia do Rio de Janeiro, onde sua atenção voltou-se para a hora do recreio escolar. Trabalho este
capaz de revelar seu olhar perscrutador direcionado não apenas para aquele momento das atividades escolares, mas para ocotidiano da população em seus mais infimos
detalhes.
Juliane Conceição Primon Serres - UNISINOS
campanha de combate à lepra no Rio Grande do Sul: alguns aspectos para a reflexão
Abordar aquestão da Lepra como um problema das Ciências Humanas exige que se tome adoença não somente em suas dimensões biológicas, mas, sobretudo em seus
aspectos sociais, oque não se toma dificil devido anatureza desta moléstia profundamente marcada por representações eimaginários sociais construidos ao longo de sua
existência nas sociedades humanas. As representações sobre a Lepra são indissociáveis de um imaginário social da figura do 'leproso' - deformado - mendicanteimpuro. Buscaremos compreender que impacto este imaginário teve sobre as práticas sociais - públicas elou privadas. Nosso estudo aborda aCampanha de Combate
á Lepra no Rio Grande do Sul, que obedeceu a um modelo nacional segregacionista em relação ao doente. Retomaremos as discussões iniciais, as polêmicas e a
construção em 1940 do Hospital Colônia Itapuã como local de isolamento dos portadores do Mal de Hansen no Estado. Imaginário e ciência compõem nosso cenário.
Laurinda Rosa Maciel- FIOCRUZlUFF
De lepra à hanseníase: uma história da doença e das políticas públicas de controle no Brasil (1920-1980)
Em 1920, acriação da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas marcou o início de ações efetivas de controle da lepra por parte do Estado. Ao longo das
décadas do século XX, as políticas eprogramas de tratamento para adoença podem ser resumidos em três momentos: antes, durante e depois de usado o isolamento
compulsório do doente em leprosários como forma de tratar econtrolar. Esta pesquisa analisará tais procedimentos áluz da História com diálogo permanente com as práticas
de saúde, as representações sociais, o desenvolvimento tecnológico etc, relativos á hanseniase ao longo dos últimos 60 anos.
Lenilde Duarte de Sá - UFPB
A institucionalização da assistência aos portadores de hanseníase na Paraíba à luz da história oral
Embora a hanseniase seja considerada uma doença milenar, no Brasil aassistência institucional aos seus portadores só veio a ser prestada no século XX, com acriação
de colônias que foram construidas em algumas cidades brasileiras. Em 1941 foi inaugurada na Paraiba a 'Colônia-asilo Getúlio Vargas' cujo propósito era o de tratar o
doente de modo aproteger, pelo isolamento, asociedade do contágio. Esse trabalho tem como objetivo narrar ahistória da fundação e primeiros anos de funcionamento da
referida colônia. Para asua realização foi utilizada ahistória oral como estratégia metodológica. Oconjunto de atores participantes do estudo écomposto por ex-funcionários
da instituição epacientes que ainda hoje vivem ali. Os depoimentos foram coletados através de gravação. Uma vez gravados estes passaram pelas etapas de transcrição
etranscriação. Em seguida os depoimentos, respeitando o aspecto ético, foram submetidos a apreciação dos atores que validaram as suas falas. As falas marcam um
periodo da história da saúde no Estado da Paraiba, no qual a instituição asilar se constitui em um dos elementos que caracterizam o modelo de atenção em saúde pública
reconhecido como campanhista policial. De forma emocionante, os atores revelam a condição de cuidar ede ser portador de uma das doenças mais estigmatizada da
humanidade.
Almír Chaiban EI-Kareh - UERJ
Um golpe de mestre: "enterrar os mortos e cuidar dos vivos". José Clemente Pereira e a aprovação do projeto senatorial de criação de cemitérios públicos
no Rio de Janeiro.
Pretendo demonstrar que José Clemente Pereira, de forma incrivelmente hábil, desenvolve e aperfeiçoa a assistência pública da capital do Império sob adireção e
responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, irmandade privada ereligiosa, que sai fortalecida como instituição da sociedade civil, ao mesmo tempo
em que perde parte de sua autonomia, ao aceitar omonopólio da administração dos cemitérios públicos edos serviços funerários da Corte, ficando sob occ:-::role do governo
imperial, aquem devia, doravante, prestar contas, como uma 'repartição pública" .Quero demonstrar também que, jurista de formação, José Clemente Pereira é o maior
articulador da politica pública de saúde de sua época, eque é o Estado monárquico quem dirige o processo de medicalização da sociedade brasileira. Eque, para atingir
este objetivo, precisa contar, mais do que com o saber médico, com a infraestrutura assistencial da Santa Casa de Misericórdia e os conhecimentos práticos dos políticos
de carreira, na maior parte das vezes de formação juridica.
Rita de Cássia Marques - UFMG
Assistência punida: farmacêuticos, curandeiros e charlatões nos processos judiciais de Belo Horizonte (1911-1927)
Em 1897, Belo Horizonte foi inaugurada, sem hospitais e com poucos médicos. A população da capital, planejada e moderna, era atendida também por parteiras,
farmacêuticos, curandeiros, sangradores, mezinheiros e benzedeiras. Nos primeiros anos, o espaço foi compartilhado pacificamente, com os médicos avalizando e
indicando as parteiras para o atendimento ás mulheres, fazendo vistas grossas aos curandeiros e partilhílndo funções com os farmacêuticos. Uma dessas funções
partilhadas eram os laudos periciais em vitimas de agressão fisica exigidos para os trâmites dos processos judiciais. Com afundação da Faculdade de Medicina, em 1911,
o número de médicos cresceu e os farmacêuticos aos poucos, foram alijados e começaram a ser denunciados pelo atendimento aos casos de emergência. Dentre os
processos judiciais pesquisados nos anos de 1897 a 1939, os de exercicio legal da medicina, só foram encontrados entre 1911 e 1927. Essas datas marcam,
respectivamente, a criação da Faculdade de Medicina e da Universidade de Minas Gerais, um periodo onde instituições se saúde foram implantadas e a formação de
médicos incrementada.
Herbênia Maria Gurgel- UECE
Doença e abandono: o impaludismo em União (Jaguaruana)1935 à 1938
Oimpaludismo era uma doença no municipio de Jaguaruana, antiga União, no periodo de 1930 a 1938 conhecida como tremedeira, sua principal man~estação clinica eram
os acessos febris que atacavam em determinados horários, retirando o sertanejo do seu trabalho e modificando seu modo de viver, criando uma cadeia cujo os elos seriam
o mosquito, o homem doente eo homem são eque para exterminá-Ia precisaria de um rigido controle da epidemia e acriação de movimentos para despertar nos poderes
administrativos politicas emergenciais, objetivando a prevenção e o combate do foco. Interessa para essa pesquisa entender as novas relações sociais estabelecidas
através da doença e como aoligarquização do poder teve influência na organização dos serviços de saúde definindo o padrão das relações entre o Estado eos municipios.
Tern-se como objetivo desse trabalho mostrar que agrande quantidade de doentes e o abandono da população rural seria conseqüência do descaso gerado por políticas
centralizadoras. Utilizamos fontes orais, 'privilegiando a memória, onde melhor se pode interpretar asignificação dos sofrimentos vividos pelo sertanejo'. Utiliza-se os
jomais '0 Estado e OPovo' do ano de 1937 a 1938. Nos distritos atingidos pelo surto malárico apopulação adaptou-se adoença mudando as suas relações de trabalho,
causando abandono edespovoamento em algumas regiões atingidas pela falta de ações econtrole.
Ângela de Araújo Põrto - FIOCRUZ
Cartazes da campanha de erradicação da poliomielite:reflexões sobre o discurso gráfico
Oobjetivo desse estudo é analisar a evolução das estratégias publicitárias, e seu significado. utilizadas pelo Ministério da Saúde e outras entidades envolvidas na
campanha de erradicação da poliomielite. Através dos cartazes, produzidos a partir de 1980, com o advento dos Dias Nacionais de Vacinação,identificamos as inflexões
sobre o imaginário da doença determinadas pelo tipo de mensagem e linhas de ação adotadas.
Maria Elisa Lemos Nunes da Silva - UNEB
Mancha de morte: imagens da tuberculose na Bahia nas décadas de 1930 e 1940
Nas últimas décadas do século XX, o fenômeno biológico ecultural conhecido como doença tomou-se um importante objeto de pesquisa histórica. Pesquisadores, com
base em novos suportes teóricos e metodológicos oferecidos pela historiografia renovada, dedicaram-se, tanto ao estudo de doenças epidêmicas quanto de doenças
endêmicas. Énessa linha de investigação que atuberculose se transformou em campo fecundo de abordagem. A chamada Peste Branca, como ficou conhecida, deixou
marcas profundas de estigma e preconceito no imaginário social. Nas primeiras décadas do século XX, odiagnóstico da tuberculose era uma verdadeira sentença de morte.
Apreocupação com aincidência da tuberculose levou alguns médicos baianos acriar, em 190Q, a Liga Bahiana Contra aTuberculose. Décadas mais tarde, José Silveira
passaria aencampar a luta contra essa enfermidade, fundando, em 1937, o IBIT Se nas primeiras décadas do século XX atuberculose fazia muitas vitimas, na atualidade
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----------------------------------~~~~--------------~--------------os dados fomecidas pelo Ministério da Saúde são assustadores, atuberculose continuou sendo um dos mais graves problemas de saúde pública, em função do número
de casos, incidência de morte e da mais recente relação com aAIDS.
Simpósio Temãtico 26 Cidade e Narrativa (resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Sandra Pesavento
Reinaldo Lindolfo Lohn - UFSC
Cidade do Futuro: Imaginário Urbano e Política em Florianópolis (1950-1970)
.0 trabalho aborda os contomos políticos do imaginário urbano construido na cidade de Florianópolis (SC) nas décadas de 1950 e 1960. Naquele momento, os grupos que
atuavam na economia e na politica da cidade começavam adifundir discursos que projetavam uma cidade modema ecom planos para a sua transformação numa grande
metrópole, amparada na economia turística. Apesar de notórias carências materiais da cidade, é possível perceber o quanto as perspectivas coletivas e individuais
passaram a almejar projetos de vida e sonhos de consumo, principalmente entre as camadas médias em ascensão. Nesse processo, a idéia de que Florianópolis seria
acidade do futuro tomou-se um instrumento de intervenção política. Obloco de poder que controlava as intervenções urbanas impôs odesenvolvimento turístico como único
caminho para ofuturo, ao passo em que verificava-se o que chamo aqui de espacialização marcante das divisões de dasse, no contexto das reformas urbanas ocorridas
após aSegunda Guerra Mundial. No centro da discussão está adimensão cultural das cidades. Ofuturo da cidade expresso nos prospectos jamais realizados dos autores
do primeiro Plano Diretor, traziam os elementos de uma época histórica que construiu sonhos e pretendeu influir no devi r urbano.
Ricardo de Aguiar Pacheco -Universidade de Caxias do Sul
Cultura Política Urbana: Associações Políticas na Porto Alegre da Década de 1920
Ao tomarmos a cidade como espaço social percebemos que no seu interior se articulam representações e práticas potencializadoras eJou limitadoras da ação politica do
cidadão que podemos nomear por cultura política urbana. No caso particular da Porto Alegre da década de 1920 observamos a existência de uma rede de várias
associações de caráter político que funcionavam como espaço social privilegiado para a arregimentação e mobilização do eleitorado. Como parte das pesquisas de
doutoramento este estudo procura apresentar como as forças políticas deste momento - PRR e oposições -se utilizavam destas associações políticas para reunir os
eleitores. Ao apresentarmos como as associações políticas eram fundadas, como se organizavam intemamente ecomo elas dividiam entre si a responsabilidade de
mobilizar os diferentes grupos sociais do espaço urbano desejamos evidenciar algumas características da cultura política deste tem~spaço. Apontamos como as forças
políticas locais reproduzem, através destas diferentes associações, adivisão social existente no interior do espaço urbano diferenciando assim as possibilidades de ação
de cada grupo social.
José Adilson Filho - FAFICA E FABEJA
A Cidade Atravessada: Velhos e Novos Cenários na Política Belojardinense.
Esta comunicação é o resultado da minha dissertação de mestrado, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em História da UFPE, cujo objetivo é refletir sobre
algumas estratégias utilizadas por dois grupos políticos da cidade de Belo Jardim-PE, no que conceme asua manutenção enquanto forças políticas hegemênicas. Buscamse apreender as condições históricas que deram emergência a estes atores políticos e como suas práticas imagético-discursivas contribuíram para dar visibilidade e
dizibilidade a cidade e aos seus habitantes. Vimos que o poder produz imagens e discursos que servem para instaurar uma determinada identidade e memória sobre a
cidade e os atores nela inscritos. Éo caso de Belo Jardim que se espacializa na linguagem política e no senso comum "a cidade dos músicos', "das baterias', 'de vocação
industrial', entre outros enunciados, cuja lógica atende as estratégias de manutenção e reprodução das elites locais. Assim, ao tentar compreender a ordem do discurso
urbano, deseja-se, compreender sobretudo o discurso politico da cidade.
Sandra Jatahy Pesavento - UFRGS
Arquétipos do Espaço, Metáforas do Tempo: Imagens e Narrativas da Cidade
Otrabalho enfoca o imaginário da cidade, construido pelo discurso literário, quando este recorre a arquétipos de organização do espaço - como o Labirinto ou Babelempregando-os como metáforas do urbano. Tenta-se surpreender os múltiplos sentidos que a Literatura concede á cidade, através do cruzamento da imagem com a
narrativa, articulando processos de "dar a ver" e 'dar a ler" nas dimensões do espaço e do tempo.
Germana Zaicaner - UFPE
A Biblioteca de Babel: Uma Cidade Construída com Palavras
Este trabalho adota como referencial o conto 'A BIBLIOTECA DE BABEL', do escritor argentino Jorge Luis Borges, no qual o autor envereda em um universo onírico,
tratando da natureza humana e de suas relações através de imagens literárias e arquitetõnicas, sugerindo várias visões dos espaços, metáforas, figuras e mitos desta
biblioteca, que possuí todos os livros possíveis, figurando o infinito universo do saber, que é acidade e suas histórias. A'Biblioteca' é uma cidade e a'Cidade' é uma
biblioteca, a'Biblioteca de Babel', que se ergue sobre os dados narrados em suas esquinas e impressos em suas calçadas, como páginas de um livro infinito, dialogando
com oespaço abstrato que Borges 'constroe' com palavras, que por sua vez énarrado por bibliotecários eperegrinos, e infinitamente recriado, acada nova leitura de cada
novo leitor do conto. A 'Cidade de Babel' se materializa em seus labirintos simbólicos, transitando entre o não-lugar do infinito, o entre-lugar da história e o lugar da
memória; enfatizando o confronto do mundo real com o universo da ficção, seja esta científica ou literária.
Washington Dener dos Santos Cunha - USPICentro Universitário Moacyr Bastos
Lisboa: Ilustração e Desassossego
A partir da reconstrução de Lisboa, destruída pelo terremoto, é possível estabelecer um diálogo entre a Cidade Ilustrada, espaço idealizado por Pombal, e aCidade do
Desassossego, de Femando Pessoa e seus heterônimos. A Baixa Pombalina é o ponto de partida do Poeta Português na sua leitura de cidade. Para além de uma
descrição física do que vê, Pessoa descreve o seu amor pela cidade. Lisboa é o espaço de leitura em que se é possível articular o que se vê com oque se sente.
Monica Pimenta Velloso - FCRB
A Cidade Como Texto Experimentai; Tensões da Cultura Modernista
.
A reflexão historiográfica, na perspectiva da história cultural, vem acentuando a idéia da cidade como narrativa, capaz de abrigar nos seus espaços a multiplicidade
temporal e aprópria prod,'ção de sentido. No corpo do pensamento social brasileiro, essa percepção ganha especial ênfase em meados da década de 1920, momento em
que está sendo articulado o projeto da moderna estética da brasilidade. A proposta desse texto é ade analisar aconstituiçao da temática urbana no discurso literário
modernista, a partir da perspectiva epistemológica centrada no experimento, no provisório, no contingente e na comoção. Tomando como base as revistas literárias do
Rio de Janeiro, destaca aatuação de Sérgio Buarque de Holanda ede Prudente de Moraes Netto na condução desse debate, ressaltando ainterlocução com os intelectuais
paulistas e apolêmica em tomo da estética do construlivismo. Busca-se redimensionar adiscussão do modernismo, integrando adin~ica cotidiélla e os valores da cuttura
boemia carioca aferindo aí uma nova temporalidade. Aestética experimental é analisada como praxis artistico literária e existencial, possibilitando. acesso específico à
brasilidade.
Charles Monteiro - PUC-RS
Imagens da cidade de Porto Alegre na Revista do Globo nos anos 1950: Entre o diagnóstico da crise e a sedução da modernização.
Oobjetivo do trabalho é a problematizar a construção de representações textuais e imagens fotográficas sobre acidade de Porto Alegre em fotoreportagens e artigos
publicadas na Revista do Globo, nos anos 1950. Por um lado, as matérias publicadas na Revista do Globo, diagnosticavam uma 'crise urbana' decorrente do crescimento
da população eda periferização da cidade, que levava aum estrangulamento da infra-estrutura urbana: água, rede viária, saneamento, áreas verdes e habitação. Por outro
lado, muitas reportagens valorizavam a modemização dos espaços urbanos e das formas de sociabilidade públicas através de flagrantes da vida cotidiana da 'metrópole
gaúcha'. Trata-se de discutir a produção de tais imagens no âmbito da Nova História Cultural, como indices de dinâmicas sociais, envolvendo o processo de modernização
conflitual edesigual da sociedade brasileira nos anos 1950.

__

__

__R_e_su_m
__o_s_d_o_XKi
__U_S_I_m~p_6_s_;o_N
__
.c_l_o_n._'_d_e_H_l_s_~
__•_______________________________ 137

~C~a_de_Il1 0_d_e_P_~_o~g~ra_m aç~ã_o_e

Valter Guimarães Soares - UEFS
Um Olhar de Fronteira: Sertão e Cidade na Narrativa de Eurico Alves Boaventura
Na fronteira porosa entre aliteratura e ahistória, trilhando caminhos percorridos por autores como Michel de Certeau, Hayden WMe e Unda Hutcheon, procuro surpreender
as representações do urbano (cidade) edo sertão na produção literária eensaística do poeta feirense Eurico Alves Boaventrura. Situando os textos no seu tempo, e tomando
como referência as cidades de Salvador e Feira de Santana, busco compreender deslocamentos operados no discurso euriquiano, movimento que vai de cantor futurista
da cidade grande acantor idílico do sertão, cujo foco é asua cidade natal, Feira de Santana, erigida portal de entrada para o território sertanejo. Nesse percurso, marcado
pela progressiva reação ao modemo e pelo acentuado refúgio no passado e na tradição, Eurico Alves, elabora uma história proustiana da cidade. Argumento que essa
descontinuidade decorre da interpenetração entre processos sociais e processos simbólicos, merecendo destaque a crise das sociabilidades oligárquicas frente aonda
modemizadora capitalista que se alastra pelo interior da Bahia. Considero ainda que ao procurar recompor territórios identitários e de poder, cujo sintoma é a busca de
descortinar a paisagem sertaneja, dar-lhes visibilidade, desocultá-Ia, Eurico Alves elege como alteridade a Bahia.Jitoral, visualizando a partir dessa oposição outra
dimensão da cultura baiana, que extrapola o circuito restrito do rótulo 'baianidade'.
Adriana Mara Vaz de Oliveira - Universidade Católica de Goiás
Entre o Urbano e o Rural: A Casa Como Universo de Fronteira
Oséculo XIX é reconhecido pela historiografia goiana como aquele em que aprovincia converte-se à vida rural como única alternativa ao processo de decadência que se
instala com ofim da mineração. Naquele momento, oestudo dos espaços construídos de um arraial goiano -Meia Ponte ou atualmente Pirenópolis - permitiu aconstatação
que persistia a ordem urbana, ainda que imbricada com a rural. Na tentativa de compreender esta imbricação, alça-se o olhar para o período da exploração aurifera e
percebe-se que a vida urbana ali implantada, construía-se simultaneamente ao estabelecimento de outra ordem, ligada à agropecuária. Desde o princípio, ainsularidade da
capitania, mantida na província, fez com que se desse aconstrução de uma ordem própria, caracterizada pela comunhão de valores urbanos e rurais. Esta ordem híbrida
manifestava-se nos seus espaços construídos e, entre esses, acasa concentrava apossibilidade de esclarecer esta interlocução por existir nos dois mundos, funcionando
como um universo de fronteira.
Sandra Mara Dantas
Persistências Rurais no Mundo Urbano
Aexperiência da cidade surgiu em oposição ao campo. O campo como denotativo de uma forma natural e nística de vida e acidade como o pólo irradiador de civilidade,
centro de arrojadas realizações. Aformação de saberes sobre acidade teve em vista a mesma como questão passível de intervenção e remodelação de forma que antigas
tramas de sociabilidade foram desfeitas para ceder espaço ao imperativo do progresso, da eficiência. Neste sentido essa comunicação objetiva discutir algumas leituras
da cidade de Uberlândia (MG) que nascida no final do século XIX buscou afirmar-se como cidade de progresso, destacando-se em meio aoutras da região do Triângulo
Mineiro. Valendo-se da construção de um imaginário social e político que legitimava as ambições eos desejos de fazer-se uma portentosa cidade, durante a primeira metade
do século XX, os espaços rural e urbano se confundiam, causando nódoas e, em algumas vezes, frustrando aconcretização da cidade ideal.
Patrícia Carvalho Nottingham • UFCE
História da Cultura Ecológica em Fortaleza: Uma Visão
.
Através da abordagem da história ambiental, que compreende o ambiente como resultado da relação sociedade/natureza, a pesquisa propõe observar e analisar a ação
da sociedade civil diante dos impasses rei acionados àpreservação ambiental para compreender como ela vem incorporando e processando esse conjunto de informações
ao processo histórico de desenvolvimento da cidade, e, a partir desta compreensão, tentar estabelecer a relação entre a evolução das idéias ecológicas em Fortaleza e a
conscientização sobre a urgência da preservação ambiental como condição para uma vida digna e sustentàvel.A pesquisa em história pretende compreender acomplexa
rede de relações entre acultura humana e seu meio ambiente e, para isso, será necessário fazer o levantamento dos acontecimentos, dos avanços edos diversos conflitos
ambientais surgidos no período compreendido entre as décadas de 70 e90, eas preocupações potenciais relacionadas aesses problemas, que resultaram em advertências
sobre o futuro da vida na cidade eem relação aos problemas ambientais globais.
Cora Shellard Corrêa - UNIFIEO
Caplstrano de Abreu e Descrição da Paisagem
Nesta comunicação, analisamos as descrições da paisagem elaboradas por Capístrano de Abr~u. Estas foram a matriz de um modelo de exposição, que vemos
reproduzido pela historiografia paulista das primeiras décadas do século XX, e depois recriada por Caio Prado Júnior etransfigurada por Sérgio Buarque de Holanda. A
descrição da paisagem elaborada por Capistrano de Abreu se constitui numa peça importante de sua argumentação, é um dos elementos constitutivos do discurso sobre
nação e encerra um projeto de Brasil pensado por esse intelectual.
Sandra Gayol- UNGS • CONICET, Argentina
Lecturas de las Violencias Políticas en el Espacio Urbano: Argentina a Fines dei Siglo XIX y Primeras Decadas Del XX.
Partiendo de los relatos de la prensa, los partes policiales y las fieciones !iterarias, el paper se propone analizar los discursos y las representaciones sobre las diversas
formas de violencias politicas desplegadas en el espacio urbano argentino. EI objetivo es captar los mecanismos de enunciacion, las estrategias que permitian diferenciar
unas practicas violentas de otras ylos criterios que permitían, asu vez, una valoración diferenciada de cada uria de ellas. Como trataremos de dernostrar, en un contexto
de transformaciones muy probndas, la vioiencia delataba las limitaciones de la modemidad argentina pera tarnbien yai mismo tiempo dertas prácticas y usos de la violencia
eran una prueba dei exito dei «proceso de cilivizacion».
Paulo Fernando de Souza Campos· UNESP/UNIPAR

Os Crimes do "Mostro Negro": Representações da Degenerescência em São Paulo
Aproposta visa uma reflexão em tomo de uma série de homicldios oconidos na cidade de São Paulo na passagem de 1926 para 1'!2.7, classificados peia psiquiaria forense
corno próprios do sadismo e da necrofilia. As mortes atribuidas aJosé Augusto do Amaral, um negro nascido livre e exibidas por Antonio Carlos Pacheco e Silva para
ilustrar ocapitulo do premiado compendio de psiquiatria clínica eforense que tratava das 'psicopatias degenerativas', interpretadas aluz da microanálise, permite entender
como fenômenos isolados se relacionam com questões gerais da história possibilitando repensar os significados impostos aos eventos trágicos sobre os quais pretendese debater e até resignificar. As evidencias, oferecidas por documentos pro'lenientes do judiciário (processo crime), fotografias, artigos de jomais e exames periciais,
permitem observar, ainda, os efeitos de real que contribuíram para asegregação dos negros na capitai paulista em um contexto específico, qual seja, o da formação de uma
sociedade modema, industriosa, voltada para otrabalho 'qualificado' dos imigrantes europeus.
Regina Helena Alves da Silva· UFMG
Cenas Urbanas: Narrativas da Rua
O palco das 'Cenas Urbanas' neste trabalho é acidade de Belo Horizonte, cidade jovem, projetada para ser um grande centro de destaque nacional. Acapital mineira é
uma cidade que primeiro foi exposta em planos, plantas, depois começou a ser moldada e finalmente foi construida. Oprojeto da nova capital se propunha acontrolar a
espontaneidade da constituição de seus espaços, ou seja, o espaço não deveria se constituir de forma aleatória, sua organização deveria ser pensada e funcional.
Propomos pensar aescrita, os textos, enfim a narrativa urbana para além da idéia de fragmentação e ver como a cidade põe o olhar em movimento. Do olhar totalizador
organizado eorganizador do urbano buscamos acidade que des-organiza esse lugar totalizador e, peio movimento, nos disponibiliza para outra apreensão de sentidos.As
formas de narratividade da cidade nos permitem acessar o discurso urbano e chegar à produção de sentidos da cidade.Assim tomamos como nosso objeto, a rua, vista
aqui corno um espaço privilegiado de resgate da experiência da diversidade, possibilitando apresença do forasteiro, oencontro entre desconhecidos, a troca entre diferentes,
o reconhecimento do semelhante, a multiplicidade de usos e olhares.
Marlise Maria Giovanaz· ULBRA
Um Passeio pelo Parque Farroupilha e pela Exposição do Centenário
Neste texto optei por recortar um lugar de memória da cidade de Porto Alegre, o Parque Farroupilha, etraçar sua história no tempo, desde as primeiras notícias até quando
se esboça sua forma atual, o ano de 1935 com a Exposição do Centenário Farroupilha. Procuro também elucidar o momento da exposição para melhor compreender a

história da cidade etambém do Estado neste momento, quando o Parque faz o papel de vitrine do Rio Grande do Sul. Ao fazermos um reéale.geográMo~um pa,que da
cidade) etemporal tão claro corremos o risco de tomar nossos escritos uma simples~EIIlizagi(ldedatas.edé llOIlIeSi Para'evitaréslecaminhG!flI'efoo'aidéia dacoostrulr
um ensaio, que tomas leitura mais leve, se atreve a algtimas liberdades IlterárIa&, mas réiJabartdonaabosca da fatollistórico enem odesejo,.de instigar o leitor.
Claudia MUla Fay - PUCRS
A Imagem da Cidade Através da Propaganda Turistlca
Odesenvolvimento da aviaçao comercial depois da Segunda Guerra Mundial tomou acessivel aum maiornúmero de pessoas aviagemaérea. Logo.setomou opnncipal
meio para viagens intemacionais e mudou aforma de viajar. Afacilidade e aredução dos custos aproximou culturas e possiDlitou os deslocamentos a um maior número
de pessoas, Sendo assim tanto turistas em férias ou aposentados como homens de negócios puderam se deslocar para paraísos ~oos bem CXJmO pa-a grandes centros
que ofereciam comércio, cultura ediversão. Procuramos demonstrar através do estudo eda análise da prDflaganda reaizada peIas-empresas aéreas durante as décadas
de 1940 e 50, os atributos intangíveis associados à viagem aérea bem como aconstrução da imagemdas dda:1es ccmo ponto de attaçao para os turistas. Tratamos de
mostrar, através desta pesquisa, como essa imagem foi sendo construldae que mesmo as pessoas que nfKI viajavam na época lMranoontatocom essas representações
através de cartazes, fotos e anúncios, filmes, livros, cartões etantos outros meios, oportunizando a coostruçao dalmagemdc»lugaMsdos'8Ollhos"cOO!IlO um produto
turístico.
Maria Luiza Marlini - UFRGS
Teatro e História, Uma Experiência Historiográfica
Este trabalho, objeto de tese de doutoramento em 2002, analisa uma experiência de narração das origens da cidade de Porto Alegre. desde o traIéd:l de Madri( 1750) até
acriação da freguesia em 1772, com um grupo de adolescentes de uma escola da periferia, numa áreade risco social, em projeto financiado pe/aSecretaria Municipal de
Cultura. Apesquisa mostrou ser alinguagem teatral uma forma da comunidade tratar seus problemas ecomemorar. mostrando-se também adequada para afonnaçaode
um imaginário sobre acidade original apartir de elementos do conhecimento histórico, tais corno afrustração do Tratado de Madri que destrói as Missões jesuiticas e lança
os açorianos no espaço público, desenvolvendo uma luta por integração social, por capela efreguesia. Formou-se uma parceria entre o pesquisador e ogrupo sob o
compromisso de receberem direitos autorais, assim como um lanche. Deterrninando-setais condições de trabalho obtivemos aconstituição de uma identidade ~taI,
um 'nós-sujeito', ogrupo de teatro que conta a história da cidade, entre outras, em que se opunham o grupo e o pesquisador: 'ser decbairrceser.de !ljja~. ser adulto eser
adolescente. Assim, este trabalho analisa essa relação de identidades que produziu uma dupla narrativa, ada cidade imaginada e ado grupo de teatro
Maria Heloísa Lenz - UFRGS
A Buenos Aires do Final do Século Xix: A Metrópole da Belle Époque Argentina
.
Esta comunicação tem como principal objetivo debruçar-se sobre acidade de Buenos Aires no seu papel de grande metrópole latino-americana durante a BeNe ~ue e
também examinar corno ela foi vista pela narrativa. Este período de grande crescimento da riqueza na Argentina, que iniciou no final do século XIX e terminou por volta dos
anos vinte, teve na cidade de Buenos Aires a melhor expressão de opulência e riqueza material. A Buenos Aires que surge neste período foi pensada aos moldes das
grandes metrópoles européias, com a sua arquitetura marcada pelas influências francesa e inglesa. Mas o mais importante é que nesta metrópole dos pampas,
diferentemente das suas congêneres européias, vão coexistir traços de modemidade e de vazio e pobreza, oqueJhe dará uma conformação qiferente das demais. Este
trabalho insere-se na linha que utiliza aliteratura como forma de detectar as representações do passado, e será desenvolvido em duas partes: a primeira tratará da criação
da cidade de Buenos Aires propriamente dita e a segunda consistirá do exame da obra de Ezequiel Martinez Estrada, Radiografia de la Pampa, como forma de examinar
como aliteratura argentina tratou de este período.
Flávia Brito do Nascimento -USP
Cidade Maravilhosa? Favelas Cariocas e o Discurso Assistencialista (1940-1950)
Este trabalho tem por objetivo apresentar os discursos assistencialistas acerca do popular ede seus espaços de moradia na cidade do Rio de Janeironas décadas 1940
e 1950. Buscamos compreender como surge etoma força o pensamento assistencialista no Brasil, suas relações com o Estado ecom crescimento do catolicismo. Se
até adécada de 1930 o discurso de intervenção no modo de viver e morar do pobre legitimava-se pela força e pelas argumentações médiJ».saaitariStasr3peflir de 1930
a legitimação será feita através do mote da reeducação. Intervir elou produzir casas populares significaria educar para formar uma massa uniflCéK1adetrabalfladores.,
erradicando-se as favelas, cada vez mais presentes na paisagem e no imaginário carioca. Flagrantes desta prática, eagentes mesmo deste discurso de se 'subir ao,morro'
levando educação, serão as assistentes sociais cujo mercado de trabalho se abrirá com grande força e autoridade, pautadas nas fonnas cristãs de atuação,
Tito Flávio Rodrigues de Aguiar - UFMG
Formações e Tfansformações do Espaço Urbano na Antiga Periferia de Belo Horizonte: Carlos Prates e Cidade Jardim
Este trabalho, em desenvolvimento no Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, tem porobjetivodiscutiri dentro
do tema Cidade e Modemidade, como se deram eque implicações tiveram os vários e contraditórios processos de conflQuraçàçl dos espaços urbaOOs concebidos para
e por camadas distintas da sociedade de Belo Horizonte, planejada, apartir de 1894, para ser a nova Capital de Minas Gerais. Eum estudo comparativo dos processos
de formação e transformação dos espaços urbanos de dois bairros, Carlos Prates e Cidade Jardim, configurados em tempos e em termos diversos, expressando
articulação de diferentes projetos de modemizaçãoda sociedade mineira. Procura-se, através de relatórios oficiais, documentos cartográfICOS, jomaise obras literárias,
levantar as forças e os agentes sociais envolvidos na formação e transformação desses bairros entre 1894 e 1960; as concepções, estratégias e mecanismos revelados
na produção dos espaços urbanos; o modo como essas concepções, mecanismos e estratégias se alteraram ao longo do tempo, produzindo espaços diferentes; e as
tensões e conflitos entre essas forças sociais e seus efeitos nas transformações do espaço urbano.
Sandra C. A . Pelegrini - UEM
Cultura Espacial Urbana e Concepções Arquitetônicas No Brasit(Séc: XIX-XX)
Opresente trabalho busca discutir as alterações observadas na organização do espaço urba~obrasileiroe'fiO ambiente interno das moradias dos segmentos sociais
dominantes, decorrentes da adaptaçao do europeu aos costumes e às formas de organização do trabalho naColônia. Nessa direção. prima por debater as Ira':\$fooT\açõs
detectadas nessa área, desde atransferência da Corte portuguesa para o Brasil (1808) ameados do século XX. Dentre as mudanças desencadeadas no periodo em
questão, destacar-se-ão as processadas no traçado das cidades e na edificação das residências urbanas e rurais, cuja opulência parece deixar de ter expressão apenas
na monumentalidade, passando, na primeira metade do século XX, aadotar referenciais de riqueza assentados no caráter modemo de seus projetos arquitetônicos.
Clóvis Frederico R .M. Oliveira - UNEB
A Cidade Eletrizada: Mudanças Urbanas e Resistências em Eurico Alves (Feira de Santana, 1932-1952)
No período que vai de 1932 até 1952 acidade de Feira de Santana, assim como outras do interior da Bahia, experimentou um grande crescimento demográfico. No "lombo"
do pau-de-arara milhares de nordestinos chegavam, com 'todos os sotaques etodas as peixeiras', para viver na terra que se queria Princesa do sertão. Achegada desse
contigente populacional altera significativamente avida na cidade, tomado-a, entre outras coisas, a maior praça comercial do interior do Estado. A velha cidade em que o
poeta Eurico Alves Boaventura (1909-1974) tinha passado a sua infância desaparecia diante dos seus olhos. A vida em Feira, nas suas palavras, tornava-se uma
'descarga de eletricidade'. Esse processo transforma-o em uma espécie de expatriado em seu próprio torrão natal egera, em Eurico, uma relação de estranhamento. Desse
estranhamento nasce uma farta produção, em prosa everso, com aqual o poeta tenta, aum só tempo. explicar os acontecimentos em curso e dar visibilidade às memórias
dos primeiros habttantes da cidade, os senhores das fazendas. Neste trabalho, pretendo analisar as mudanças acontecidas na cena urbana de Feira de Santana. Aobra
do poeta em apreço servirá de lente para a percepção das falas que se insinuavam pelas ruas da urbe e que ele tentava silenciar.
Marcus Marciano Gonçalves da Silveira - UFMG/Funcesi
Templos Modernos, Templos ao Chão: Trajetória da Arquitetura Religiosa Modernista no Brasil e o Caso de Ferros/Mg
Nosso trabalho buscou relacionar ocrescimento vertiginoso da arquitetura religiosa modernista no Brasil entre as décadas de 40 e60 -verificado a partir dos principais
periódicos do campo arquitetônico e católico -com a disseminação, entre nós, de uma cultura política desenvolvimentista. Para tanto, partimos da análise de um caso
específico (ocorrido na pequena cidade mineira de Ferros), no qual um antigo templo católico foi demolido para dar lugar a uma igreja modemista. Aexemplo do caso de
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Ferros, a substituição de diversas igrejas antigas no Brasil por templos modemos durante o período nos pareceu impulsionada - para além dos limites dos critérios
norteadores adotados pelas autoridades responsáveis pela preservação do patrimônio histórico eartístico áépoca - por um imbricado de significações postas na confluência
entre novas exigências funcionais da fiturgia católica e um certo determinismo ambiental. Ao nosso ver, acrença na eficácia da técnica como elemento instaurador de
modem idade (disseminada em geral em regiões tidas como 'atrasadas') teria sido potencializada pelo apelo ao transcendente característico da arquitetura religiosa, uma
vez que um mesmo edifício (o templo católico modernista) tomava-se capaz de responder a angústias quanto ao devir tanto no plano espiritual -um sopro de eternidade
-, como no plano material- a antecipação de uma realidade modemizada.
Marcia de Melo Martins Kuyumjlan • UnB
Brasília e a Representação do Meío Ambíente na Encenação Cotidiana
Brasília engendra uma diversidade cultural que emerge dos diferentes discursos que se entrecruzam na sua encenação cotidiana. Os contornos das representações e
experiências vivenciadas são matizados pelo confronto da desigualdade social com aracionalidade espacial, resultando em um frágil equilíbrio social. Este texto chama
a atenção para a questão ambiental, um dos atuais canais de comunicação entre os diferentes segmentos sociais. Osolo da história cultural, ao articular as categorias
identidade, representações, cotidiano, cultura e construção de sentidos, oferece um rico suporte teórico para investigar as interações, as conexões e os nexos que se
estabelecem na interface sobrevivência/conservação ambiental. Os discursos proferidos, oinstitucional ou o das 'camadas de baixo', confluem para modalidades de
apropri~ de valores e de reconfiguração de identidades que permitem descobrir a invisibilidade da cidade. Estabeleceu-se como plano de observação a população que
ocupa aArea de Proteção Ambiental da Bacia do Descoberto - DF, responsável pelo abastecimento de água potável para os habitantes do Plano Piloto.
Júlio Ricardo Quevedo dos Santos· UFSM
Cidades Missionelras na Região do Prata no Século XVIII: Cultura e Cidade
As Missões Jesuítico-guaranis foram organizadas pela Companhia de Jesus e pelo Estado Moderno espanhol. No âmago das Missões estava o "índio reduzido", o índio
guarani que havia sido convertido áfé católica etransformado em fiel cristão e vassalo do monarca espanhol. O "índio reduzido" viveu uma experiência missioneira sem
similares na América Espanhola, com o seu trabalho transformou aterra, consagrando-a como "Terra da Promissão', semeou e colheu os frutos que o sustentaram e
serviram para pagar o tributo a Coroa de Espanha. Ofulcro desta realidade está na relação entre aordem natural e a ordem sobrenatural. Oguarani que vivia na cidade
missioneira trabalhava aterra em nome da Fé e do poder político, consolidando aperfeita aliança Trono eAftar. Assim, aMissão se constituía num ponto de sustentação
áCristandade Ocidental, porém, com uma comunidade de cristãos bastante peculiar: o guarani-missioneiro, uma identidade singular no Sistema Colonial espanhol. Para
manter omodelo de experiência missioneira, o "índio reduzido' teve que guerrear contra os inimigos daquela ordem, entendida pelos índios cristãos, como natural. Qualquer
oposição era interpretada como contravenção àordem, concebida como natural, entretanto emergida de uma decisão sobrenatural. Os "índios reduzidos" não tinham dúvida
Que fora Deus Quem lhes concedera aterra e era somente a sua interação divina que explicava os sucessos einsucessos do cotidiano do povoado. Esta compreensão
corroborava com aprática da Cristandade. Para interpretar aMissão àluz da Cristandade, dividi-se otrabalho em três partes: Os fundamentos culturais e sociais do "índio
reduzido'; aredefinição do espaço urbano missioneiro através das estipulações do Tratadode Madri de 1750, e asua principal implicação, arebelião indígena dos guaranimissioneiros na conhecida Guerra Guaranítica.
Francisco Canella· UDESC
Processos Educativos e Produção de Sujeitos Urbanos Numa Comunidade de Periferia em Florianópolis - SC
Oobjetivo deste trabalho é discutir, a partir das pràticas educacionais de famílias de comunidades da periferia de Florianópolis, o processo de constituição de sujeitos
urbanos. Ainvestigação desenvolveu-se em dois momentos distintos. No primeiro, procurando identificar as modificações na composição da comunidade e as condições
objetivas de existência das famílias, foi aplicado um questionário, através do qual foram correlacionados dados relativos áregião de origem dos chefes familiares, renda,
tipo de ocupação e, principalmente, relativo áescolaridade dos membros da família. Uma das principais constatações relaciona-se á escolarização dos filhos como
estratégia para garantir aadaptação da família ao meio urbano. No segundo momento, passou-se ácoleta de dados através de entrevistas semi-estru!~~~adas e á análise
qualitativa destes dados. Para a geração dos pais (das famílias cujos filhos apresentam dificuldades escolares, indicadas pela evasão ou repetência escolar) a escola
revelou-se como um elemento ausente em suas experiências. Em razão dessa ausência, percebeu-se que os pais sentem-se desautorizados quanto ás exigências de
permanência escolar dos filhos. No entanto, constatou-se (em mais de um caso) entre os membros de uma mesma família, significativas díferenças na longevidade escolar
e diferentes expectativas quanto ao próprio futuro escolar eprofissional.
Vanicléia Silva Santos - Unitins
Ecos da Micareta: a Festa como Signo de "Civilidade" em Jacobina
Acidade que ora vos apresentamos não poderia estar alocada no que se designaria uma grande cidade. Braudel (1970:405) já dizia que não é sôo. número que está 'em
pauta, pois "a cidade só existe como cidade perante uma vida inferior à sua, a regra não tem excepção; (...) é preciso para existir que domine um império, por muito
minúsculo que seja.' Jacobina foi durante a Colônia um dos maiores municípios da província da Bahia, concentrando sob sua jurisdição vàrias freguesias e vilas. Tornouse amatriz de povoamento no interior baiano com a descoberta de ouro em suas terras. A mineração g~rou um processo de migração para aregião epara lá convergiram
missionários franciscanos ejesuítas, empregados da Coroa, bandeirantes, escravos, indios escravizados, povoadores portugueses e brasileiros, pobres garimpeiros,
criadores de gado ecamponeses. Esta pluralidade de gentes sedimentou alguns conflitos sócio-culturais, nos campos religioso efestivo. A imprensa da época e a História
Oral nos mostram como Clero efoliões, pobres ericos, brancos enegros negociavam este território ainda pouco urbanizado. Os elementos da modem idade da elite branca
-filarmônicas, bandas de jazz, dorsos, fantasias, cordões ecarros alegóricos, se diferenciavam da forma simples que opovo negro se apresentava com horário delimitado
para sair ás ruas. Na primeira metade do século XX, periodo estudado, aMicareta, tomou-se um cenàrio de divisões hierárquicas econflitos; assim, como de resistências
enegociações.
Simpósio Temático 27 - História do esporte e do lazer no Brasil (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Ademir Gebara
Gllmar Francisco Afonso e Wanderley Marchi Júnior - UFPR
Oesporte dentro do telejornal
Este artigo foi embasado no livro de Pierre Bourdieu, Sobre a televis30 (1997); o qual possibilitou um aprofundamento no campo televisivo, especificamente no
telejornalismo, um instrumento de dominação ocutta que usa oesporte como fato-ônibus (assunto para todo mundo) na obtenção de elevados índices de audiência etambém
como suporte para promoção de vendas reforçando acondição de que atelevisão se transformou em soberana da simbologia do consumo. Abordamos também o aspecto
da recepção, processo pelo qual onoticiário penetra no cotidiano da população. As teorias do autor trouxeram esclarecedoras sugestões para que nós possamos (re)pensar
os rumos do esporte dentro da televisão, uma vez que, é o que 'passa'na televisão que orienta as práticas e os consumos. Atelevisão se transformou numa grande vitrine
para qualQUer esporte com pretensões de desenvolvimento, como por exemplo no caso do Voleibol brasileiro. Não há um aprofundamento sobre esporte na televisão, muito
menos durante oteIejornaI onde tudo é ultra-a:elera:lo edescartávei. Estamos sempre visualizando apenas a'ponta do iceberg' oque contribui para amanutenção do senso
comum como verdade absoluta. Gostaríél11OS de enfatizar que atelevisão tem apenas uma parte de culpa nesse processo, o mais importante eprincipal responsável pelo
uso que otelejomalismo faz do esporte é o próprio receptor e o meio onde ele está inserido.
Ricardo de F. Lucena· UFPE
A crônica como gênero que Introduziu o esporte no Brasil
Otexto trata da importância da crOnica como gênero que se dedicou anarrar as primeiras ações esportivas no Brasil entre o final do século XIX e início do século XX.
Primeiro, procuramos discutir oque caracterizava acrOnica como gênero que se preocupou em falar das pequenas ações do cotidiano de nossas cidades e, depois, apartir
de crônicas de José de Alencar, Olavo Bilac, Uma Barreto e Rubem Braga, tentamos mostrar como esses escritos permitem enxergar as primeiras preocupações com
o esporte no Brasil e a partir daí construir mais um caminho de explicação acerca da prática esportiva.
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Futebol e identidade nacional
Na bibliografia sobre o futebol é recorrente a idéia da sua importância na configuração da identidade nacional. Aprópria cronologia da formação edo desenvolvimento do
futebol no Brasil toma essa relação como referência. Ou seja, ofutebol teria sua fase de formação'nas primeiras décadas do século XX, basicamente com características
elitistas e de influência européia e somente a partir dos anos trinta teria adquirido características propriamente nacionais - uma forma específica de se jogar - e um
enraizamento na cultura nacional e popular. Aconsolidação desse momento coincide com uma vasta produção intelectual de legitimação de um ideário nacional, ocontexto
da cultura política do Estado Novo varguista. Dentre os intelectuais que melhor contribuíram para esse ideário, Gilberto Freyre encontra-se entre os mais referidos. O
objetivo dessa comunícação, portanto, éode localizar no pensamento freyriano os argumentos de legitimação dessa identificação entre futebol e brasilidade, apartir dos
anos trinta, bem como discutir os elementos que teriam permitido apermanência ~esse ideário na cultura política brasileira.

André Mendes Capraro - Centro Universitário Positivo - UnicenP - UFPR
O football e a crõnica literária do início do XX: tênue relação e tensões sociais
Virada do século XIX para o XX. Mesmo chamado, segundo agrafia inglesa, de foot-ball, oesporte que logo setomaria um elemento altamente enraizado na cultura brasileira
já mantinha próximas relações com acrônica literária da época. Não que ele fosse um ponto pacifico, pelo contrário: o futebol havia se tomado, para nonnes de destaque
da literatura, um tópico de imenso debate. Neste contexto se estabelecem questões fundamentais para o entendimento das tensões que envolveram ofutebol e aliteratura.
Pensando-se tais segmentos -esporte e literatura -como configurações ao mesmo tempo autônomas einterdependentes, visualiza-se um processo constante, ligado a
variadas eecléticas questões importantes na história da sociedade brasileira, como atransição de níveis sociais, a importação de bens culturais europeus, o nacionalismo,
aformação de identidades, enfim, uma série de elementos embutidos nesta relação e, na maioria dos casos, manifestos através das crônicas. Problematiza-se, portanto,
ajunção entre futebol no Brasil e literatura nacional no inicio do século XX, não como um ocasional encontro, mas sim como um processo de tensões, cheias de significados,
muitas vezes negligenciadas pelas pesquisas acadêmicas que, delimitando rigidamente seus objetos, estudam etentam compreender ambos de forma segmentada.
Fernando Marinho Mezzadri -UFPR
O esporte no Brasil entre as décadas de 30 - 50 e suas influências no desenvolvimento do esporte no Estado do Paraná
Este artigo discute aestrutura formal do esporte no país entre as décadas de 30 a50, durante ogovemo de Getúlio Vargas esuas interfaces com aformação da sociedade
brasileira. Ofato mais importante neste periodo, foi a aprovação da Lei 3.199/41, que regulamentou o esporte no país com acriação do Conselho Nacional de Desporto CND. Apresentaremos também suas interferências no desenvolvimento do esporte paranaense. Aaprovação da lei contribuiu em, três pontos básicos da estruturação do
esporte: a regulamentação das entidades esportivas; adefinição da função do Estado brasileiro frente ao esporte; e aindicação de como administrar as práticas esportivas.
Até aelaboração da lei, apresença do Estado era insignificante na área, pois oesporte não possuía uma regulamentação única, sendo desenvolvido sem sistematização
apropriada. Se as leis aprovadas em âmbito nacional não tiveram inicialmente grandes interferências nas práticas esportivas, ao menos auxiliaram nas regulamentações
das federações e dos clubes no Estado do Paraná. Oque antes era comandado pela sociedade e pelos clubes através da Liga Atlética Paranaense virou com a nova
regulamentação, a Federação Paranaense Desportiva, fundada em 9de junho de 1943, com isso gradualmente os aspectos burocráticos estabelecidos pela lei começou
aprevalecer sobre a participação dos clubes esportivos.
Felipe Eduardo Ferreira Marta - PUC·SP; Thiago Farias da Fonseca Pimenta· UNESP·Bauru; Dagmar Hunger· UNESP·Bauru/LESCHEF
Uma história peculiar: arte marcial X esporte. A esportivização do taekwondo no Estado de São Paulo e a suposta adequação de seus princípios
filosóficos.
A presente pesquisa objetivou resgatar ahistória do Taekwondo no Estado de São Paulo, destacando seu processo de esportivização, bem como a adequação de suas
técnicas e princípios filosóficos árealidade brasileira. Nesse sentido, o trabalho fundamentou-se em pesquisa bibliográfica, em que foram analisados livros e documentos
referentes ao Taekwondo e seu desenvolvimento no mundo e no Brasil e em depoimentos de 23 mestres e instrutores de Taekwondo do Estado de Sâo Paulo. Como
referencial teórico adotou-se os estudos do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1983, 1990), especialmente no que se refere ao seu entendimento no que diz respeito à
existência de um campo das práticas esportivas. Mediante análises da literatura edos depoimentos destacam-se os seguintes pontos: a) a suposta ligação do Taekwondo
com aditadura militar no Brasil; b) sua inserção nos jogos olímpicos; c) o processo de esportivização dessa arte marcial em nosso país; d) e adificuldade de adequar os
principias filosóficos do Taekwondo arte marcíal à nova realidade do Taekwondo esportivo. Concluiu-se que o Taekwondo vem enfrentando intenso processo de
esportivização em que se evidencia oembate entre a preservação de suas caracteristicas orientais e princípios filosóficos, eo anseio de desenvolvê-lo como esporte.
Márcia Regina Walter· Secretaria Municipal do Esporte e Lazer I Curitiba
Elias e Bordieu: uma análise sociológica do esporte e o lazer na vida do cidadão
Oesporte constitui um fenômeno social, econômico e político, tendo significação para odesenvolvimento do ser humano se, em integração com as demais áreas de ação
do poder público, gerar programas e projetos que garantam atransformação social e aformação dos segmentos mais carente da população. Édireito de todo o cidadão,
a participação em atividades esportivas, com oobjetivo de melhorar as condições de saúde ede promover aparticipação comunitária.O esporte eo lazer constituem uma
parte importante do cotidiano dos indivíduos, sendo fundamental no processo de relações, de sociabilidade, desenvolvida a partir de sua vivência. Odesafio fundamental
é ode organizar políticas públicas, estratégicas de participação popular que facilitem a prática esportiva atodas as faixas etárias. Dessa forma vai se tomando instrumento
de apropriação da cidade por todos os seus cidadãos. Opresente estudo pretende fazer uma análise sociológica através dos modelos de Norbert Elias e Pierre Bourdieu
desta participação do cidadão no esporte e no lazer ede como o poder público deve direcionar suas ações em beneficio dessa prática esportiva.
Fernando Cavichiolli • UFPRI UNIMEP
Indícios da história do lazer no Brasil: os valores da década de 50
Ofinal da década de cinqüenta éassinalado como um momento que apresenta uma conjuntura muito especifica ede grande importância para todos os projetos subseqüentes
para o lazer. Ocorreram modificações especificas em relação às práticas culturais e as instituições rigidamente controladas, que tinham a capacidade de monopolizar a
ofertas de bens culturais. A sociedade passa aconviver com uma série de organizações que concorrem na mesma direção. Oobjetivo do trabalho é discutir a partir dos
acontecimentos ocorridos no transcorrer dessa década (a emergência de um novo modelo cultural), a influência dessas mudanças para os pesquisadores brasileiros que
têm como objeto de estudo o lazer. Procura demonstrar como as principais abordagens elabora<jas desse objeto de estudo estão alicerçadas por dois valores, difundidos
nos meados dos anos cinqüenta e que serviram como base para todos os projetos: uma certa idéia de cultura e de democratização. A análise desses fatos toma-se
necessária para melhor clmpreender o posicionamento assumido por grande parte dos principais pesquiSadores brasileiros do lazer.
Kátia Bortolotti Marchi e Fernando Marinho Mezzadri • UFPR
História da canoagem e do rafting
Historiadores registravam autilização de canoas no século XVI na América do Norte como meio de transporte. Era muito t:tilizada pelos indios norte-americanos, esquimós
eoutros povos. No decorrer da história tomou-se modalidade esportiva, devido ao prazer proporcionado pela técnica do remo. Acanoagem, como esporte, está dividida
em dois ramos: o caiaque e a canoa, cuja origem vamos detalhar no nosso artigo. Faremos um levantamento cronológico das duas modalidades, quais as diferenças
existentes, a participação em olimpíadas e asua evolução até os dias atuais. Orafting foi criado em 1869 devido a uma expedição no rio Colorado, EUA, em barcos de
remo central e difícil de manobrar. Acanoagem eo rafting tem atraído cada vez mais pessoas não somente com fins competitivos, mas também como forma de lazer. As
pessoas estão trocando seus tradicionais programas de domingo por uma aventura em meio a rios ecorredeiras. Norbert Elias e Eric Dunning analisam agrande procura
desses esportes na obra A busca da excitação, na qual relatam que as pessoas estão a procura de novas emoções como uma forma de se libertar das tensões do dia a
dia. Apartir dessa obra edesses autores, estaremos apresentando a história da canoagem e do rafting resgatando as principais categorias para sua análise.
Luiz Alberto Pilatti
História da organização burocrática da modalidade de atletismo no Estado do Paraná: um olhar na Liga Atlética Paranaense e na Federação de Atletismo
do Paraná
A presente pesquisa tem como objetivo acompreensão interpretativa da ação social de determinados homens que constituiram um modo de organização coletiva, com
vistas ao alcance de determinados objetivos intermediados, e assim explicá-Ia causalmente em seu curso e seus efeitos. Para aconsecução desse objetivo foi necessário
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o estabelecimento das finalidades presentes originalmente na constituição da organização em exame, a Uga Atlética Paranaense, e adeterminação de quem eram seus
membros. Otrânsito para o presente foi feito com oconceito de dominação. Com amesma medida, realizou-se ainterpelação sociológica da forma atual dessa organização
esportiva, a Federação de AUetismo do Paraná. Aanálise dos elementos sociológicos dessa organização foi feita com a problemática weberiana, tendo como filtro omodelo
dos tipos ideais. Trabalhamos com uma forma pura de dominação, adominação racional-legal que, em seu tipo mais puro, expressa-se através da burocracia ou, usando
as palavras de WEBER, de uma administração burocrática-monocrática mediante documentação. Constatamos que os objetivos estabelecidos originalmente na
constituição da organização e seus membros são absolutamente distintos dos da entidade atual. Aforma de dominação também foi alterada. Na sua forma primeira, em
termos weberianos, aadministração da entidade caracterizava-se como uma 'administração de associações alheia ádominação e aadministração de representantes'. Na
sua forma atual, aentidade tem caracteristicas heterônomas e heterooéfalas e apresenta aforma de dominação racionallegal.lnfere-se que as finalidades que determinaram
aconstituição da organização eram comunitárias etinham estreitas ligações com o imigrante alemão. Os objetivos da organização eram, em medida considerável, atingidos.
A instauração do Estado Novo impôs normativamente o desvanecer desse nivel inicial de objetivos. Transmudada, aorganização assumiu características uma empresa
capitalista. Com essa forma, aentidade tomou-se disfuncional, apresentando uma racionalidade e propensão limitada para olucro. Aausência de uma visão administrativa
empresarial foi constatada. Adissociação de objetivos entre entidade e seus membros tomou-se patente. Aprodução de espetáculos constitui-se numa espécie de fim único
da Federação de Atletismo do Paraná.
Oilson José de Quadros Martins· Governo do Estado do Paraná / UFPR e Wanderley Marchi Jr· UFPR
Oespetáculo esportivo e as práticas governamentais
Ao refletir sobre as politicas públicas esportivas deparamo-nos com modelos estruturais baseados em particularidades inerentes ao esporte contemporâneo e ao fenômeno
da espetacularização. Investigar, pelo caminho do esporte e apartir da teoria critica proposta por Debord, aideologia que apoiada no espetáculo, endossa etransfere atributos
para onde quer que se estabeleça algum tipo de relação social, justifica este estudo. Com ênfase no periodo compreendido entre 1987 e 2002, será analisado o
comportamento do Governo do Estado do Paraná no ambiente do mar1<eting aplicado ao esporte pelas ações públicas para o setor.
Ademir Gebara • Unimep
Considerações sobre a história do esporte e do lazer no Brasil.
As Coletâneas dos Congressos de História do Esporte, Lazer e Educação Física, iniciados em 1994 na FEF/UNICAMP, constituem importante contribuição documental
para identificar as diferentes tendências dos estudos sobre otema. Quais linhas de convergência podem ser identificadas? Em que medida os programas de PÓS Graduação
articulam diferentes abordagens? Existe já uma produção historiográfica significativa? Estas questões deverão nortear oestudo da produção veiculada nos oito Congressos
realizados até 2002. Trata-se de um balanço inicial da produção acadêmica, bem como da identificação de temas para aprofundamento em trabalhos de mestrado e
doutorado.
José Luis Simões· Unimep
Introdução à história das regras no esporte
Esta pesquisa sobre ahistória das regras no esporte tem como objetivo analisar odesenvolvimento das sociedades humanas apartir da reflexão arespeito dos mecanismos
de controle da violência e agressividade no contexto das atividades esportivas. Em nosso trabalho utilizamos a produção acadêmica de Norbert Elias e Pierre Bourdieu
como principais modelos de análise sociológica para refletir aquestão do controle da violência, mas, mais peculiarmente do controle da violência no desenvolvimento das
atividades esportivas. Ao identificarmos o surgimento de convenções sociais previamente estabelecidas para a práticfa esportiva como mecanismo fundamental do controle
da violência no esporte, partimos para a apresentação e análise de fontes que registram o desenrolar/evolução dessas convenções sociais, conhecidas no contexto
esportivo como regras.
Juliana Martins Pereira e Dagmar Hunger· Unesp - Rio Claro/Bauru
O papel dos dirigentes no contexto histórico do voleibol feminino de São José dos Campos
Observa-se empiricamente descompasso com relação áformação de profissionais e oesporte de competição. Indaga-se: aadministração esportiva superou o estágio
amador? Ciente da impossibilidade de investigar otodo, propôs-se resgatar a história do Voleibol Feminino (décadas de 1940 a 1990), em São José dos Campos - SP,
afim de averiguar aformação e atuação de profissionais responsáveis pela organização das equipes (dirigentes). Realizou-se revisão da literatura e entrevista com três
ex-atletas, quatro atletas, dois técnicos etrês dirigentes, destacando-se aimportância da fonte orai. Adotou-se o 'conceito de campo' de Bourdieu (1992), para identificar
aconstituição desse 'subcampo' específico. Constatou-se: a) entre 1940 e 1970 ausência de diiigente esportivo; b) no final da década de 1970, contratação de funcionário
graduado em Educação Física, com remuneração; c) preocupação quanto ao caráter amador da administração esportiva no Brasil; d) necessidade de preparação
profissional específica; e) preocupação das atletas e ex-atletas com aidoneidade dos dirigentes. Concluiu-se que o contexto esportivo exige profissional especialiiado,
constituíndo assim 'novo' campo, que irá se estabelecer á medida que cursos de preparação profissional em Educação Física/Esporte, os clubes e patrocinadores
atentarem para essa questão.
Wanderley Marchi Júnior - UFPR
Três décadas de história do voleibol brasileiro
Este trabalho tem como objeto de estudo a história do Voleibol brasileiro em três décadas, asaber, 1970, 80 e 90. Analisando as peculiaridades contidas na história dessa
modalídade, as quais foram detectadas desde sua criação, percebemos que o Voleibol apresentou transições. Denominamos de 'viradas' as transições ocorridas e
marcadas pelos periodos de amadorismo, profissionalismo eespetacularização do esporte. No artigo buscamos apresentar e identificar como e por que ocorreram essas
transições, além de explicitar as relações, conseqüências e interdependências estabelecidas nesse trajeto, que, num sentido lato, redirecionou emetamorfoseou o sentido
ealógica do consumo e da prática do Voleibol. Pesquisamos as principais fontes, primárias esecundárias, para recuperar, constituir e analisar a história recente do Voleibol
brasileiro. Para a análise do material coletado utilizamos os principais conceitos da teoria dos campos de Pierre Bourdieu e, complementarmente, o modelo do jogo
competitivo de Norbert Elias. Como conclusões, encontramos subsídios teóricos eempíricos que corroboraram aleitura do processo de resignificação do Voleibol.
José Ronaldo Mendonça Fassheber· UNICAMP/UNICENTRO
Etnodesporto kaingàng: contribuições hístóricas
Este estudo refere-se áinserção provocada pelo Futebol no mundo dos Kaingàng ecomo ele tem se tomado um instrumento de inserção social frente ao mundo dos brancos
e no espaço da organizaç30 indígena, intema eexterna. OFutebol, tradição inventada há mais de cem anos é denominado de Esporte Modemo (de regras universalizadas,
um embate físico sem, necessariamente, provocar danos físicos) para contrastar com os Jogo Tradicionais (que cada povo inventou para sua vida lúdica elou ritual). Avida
Kaingàng nos últimos duzentos anos, se transformou radicalmente em prol de outra, aldeada, com outras relações de trabalho, de lazer, de ritual, com poucas terras, sem
suas matas, caças e remédios do mato, provocando mudanças nas atividades corporais. OFutebol incorporou-se ávida Kaingàng há mais de oitenta anos atrás, segundo
as fontes orais. Areunião neste evento comumal permite aafinnação da identidade étnica de uma forma ímpar, visto que amimesis (no caso, do esporte) pertenoe ánatureza
que as culturas utilizam para criar uma segunda natureza, i.e., aponta para o prooesso de ressignificaçõe5 que acultura Kaingàng conseguem do original, influenciando este
original.
Juliana Teixeira Souza· UNICAMP
Os Jogos de azar na Corte Imperial
Neste estudo sobre os jogos de azar, analisamos o processo de normatização econtrole social imposto pelos grupos dirigentes aos homens livres na capital do Império
do Brasil entre 1841 e 1856, pondo em discussão os objetivos e as estratégias de ação das autoridades encarregadas de assuntos policiais, assim como as resistências
da população frente às intromissões externas ern suas formas de se divertir eganhar avida, com oobjetivo de provar que aorganização efuncionamento dessa sociedade
só podem ser compreendidos a partir dos conflitos eembales travados entre os agentes do poder eos segmentos populares.
Marilita Aparecida Arantes Rodrigues. UFMG
O lazer e o esporte na cidade moderna: o cenário cultural de Belo Horizonte no inicio do século XX
Como fenômenos típicos da modem idade, o lazer, o esporte e acidade são analisados: neste estudo, no cenário cu~ural de Belo Horizonte, cidade construída no final do
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século XIX como "emblema da modernidade'. Na busca do entendimento sobre a relação desses fenômenos com sua construção cultural, nas duas primeiras décadas
do século XX, procuram-se, neste estudo, representações de práticas de lazer, com destaque para os interesses esportivos, conformadas e relatadas por atores sociais
envolvidos e mobi6zados na constituição de uma cultura urbana modema. Oque fica evidenciado éque tanto o lazer como oesporte foram significativos na construção da
modemidade sonhada para a cidade. Mas oque merece destaque éque essa modernidade nasce mutilada em Belo Horizonte. ACapital não foi construida como um lugar,
por excelência, da realização da cidadania. Olazer e o esporte constituiam privilégio de classe -direito de poucos.
Edilson Fernandes de Souza - UFPE
Lazer e espiritualidade entre os negros da fazenda São Francisco·RJ: o olhar civilizado de Ina Von Binzer
Oartigo examina o lazer no século XIX e seu intercruzamento com a religiosidade afro-brasileira. Pela limitação deste trabalho tomo algumas anotações periféricas para
refletirmos um pouco acerca da visão polida de um estrangeiro no Brasil do ano de 1881, quanto ás práticas de lazer preponderante entre os negros e pretos livres, aexemplo
do olhar 'civilizado' da educadora alemã Ina von Binzer. Aprincipal fonte que me serviu de inspiração foram apenas trechos de algumas de suas cartas asua amiga Grete,
na Alemanha.
Simpósio temático 28 - Cultura, Gênero e Cotidiano (resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Maria Izilda Santos de Matos
Maria Izilda Santos de Matos· PUC·SP
Cultura, gênero e cotidiano
Discutir metodologicamente as questões em tomo da história cultural, gênero e cotidiano, além de rastrear ahistoriografia sobre as temáticas edestacando suas contribuições
e impasses. Para além dessas questões teóricas, serão destacadas as múltiplas dimensões da cidade, dentro de um processo de urbanização que inclui a análise do
privado, focalizando São Paulo e Santos, no periodo entre 1880 e 1930, observando as experiências 'porta adentro', no desafio de uma história cultural atrelada ao desafio
de reconstituir uma 'história com mulheres'. Baseado em intensa pesquisa documental, com fontes diversificadas - história oral, fotografia, cronistas, memorialistas entre
outras, pretende-se uma reconstrução minuciosa de elementos d o cotidiano, gênero e cultura.Assim serão focalizados, os afazeres domésticos se alteraram nessa
passagem de século, particularmente na década de 20, em relação estreita com o processo de expansão urbana ecapitalista. Se por um lado havia acanalização de água,
a nova ordenação do comércio de viveres e, mais tarde, os fogões ágás, que pouparam trabalho, por outro ocorreram surtos de febres e epidemias, o que possibilitou a
ampliação do campo de ação da medicina e adifusão de novas normas de higiene, focalizando inclusive o espaço interior: passou-se a ser destacada a importância da
limpeza eda higiene para asaúde e bem-estar da família, ampliando-se a responsabilidade da dona de casa e o trabalho das criadas. A isso se somava o aparecimento
da noção de rentabilidade e eficácia do trabalho em todos os dominios, que foi tornando a organização do trabalho 'porta adentro' mais complexa e com normas mais
rigorosas. Assim, os mandamentos de higiene procuravam adequar-se a uma nova racionalidade e horários, como o escolar edo trabalho.
Francisca IInar de Sousa· UNIFOR
Experiências femininas no mundo da Private
Pretendo discutir as sexualidades femininas tendo como objeto de investigação arevista Private e o mundo da prostituição. Tenho como ponto de partida o que Giddens
denomina de sexualidade plástica, uma sexualidade descentrada e descomprometida de sua função reprodutora. Pretendo, portanto, rever os valores que norteiam e
definem essas múltiplas manifestações da sexualidade comparativamente àquelas vivenciadas no mundo da prostituição.
Temis Gomes Parente· UNITINS
"Limites criados, limites rompidos" - cotidiano das mulheres de "vida livre" em Porto Nacional- TO na década de 70.
Essa comunicação propõe analisar a prostituição na cidade de Porto Nacional na década de 70 a partir de pesquisas desenvolvidas dentro do projeto: A: mulheres nos
limites do campo e da cidade: o feminino à margem da História do Tocantins, pelo grupo de pesquisa Memória, Cotidiano, Gênerq e Sertão da Universidade do
Tocantins. O que refletiremos aqui é uma nova leitura da história de Porto Nacional através dos olhares das "mulheres de vida livre'. E através desses olhares que
percebemos os limites impostos pela sociedade ás atitudes e práticas vivenciadas pelas prostituas que viviam nas 'casas de mulheres', particularmente no 'Cabaré da
Eva'. Umites estes, configurados por linhas demarcatórias, tantos nos aspectos geográficos, em que as pessoas de famílias não poderiam passar naquelas ruas; bem como
nos próprios hábitos e costumes que tinham essas mulheres os quais ditavam comportamentos que não podiam ser praticados pelas moças de famílias. Por outro lado,
a ruptura desses limites ganha visibilidade nas relações de sociabilidade das prostitutas com o comércio local através das práticas comerciais dessas mulheres com
negociantes de bebidas e artigos de consumo durante o dia, sendo que este rompimento não atingiam às 'boas famílias' não afetando o'bom andamento da sociedade'.
Outro momento de ruptura desses limites, na maioria das vezes, ocorria à noite quando esses mesmos chefes de familias seriam os 'visitadores' destas casas de
mulheres, reproduzindo comportamentos que tinham com suas famílias, principalmente no aspecto do lazer.
Vânia Carneiro de Carvalho· USP
A produçâo da feminilidade burguesa no espaço público: donas de casa, mulheres de sala e prostitutas de luxo
Tratamos de discutir como a aderência entre a identidade feminina eo objeto doméstico contribuiu para a mercantilização de seu corpo. Ofenômeno que vulgarmente
chamamos de 'mulher-objeto' ultrapassa o uso erotizado do corpo e está na base da produção da feminilidade burguesa desde as últimas décadas do século XIX. Acasa
se abre para jantares, festas e reuniões culturais. Simultaneamente, vários espaços da cidade são colonizados pela elite, que precisa expandir seus laços sociais. Acasa
se prolonga em restaurantes, cafés, teatros, hotéis, sociedades de cultura, dubes, lojas refinadas, ateliês artisticos efotográficos. Amulher torna-se um agente fundamental
na acumulação e exibição de objetos. Elegeu-se como sintese desse fen9meno afigura da prostituta de luxo. No entanto, acreditamos que aforça da mercantilização do
corpo feminino encontra-se não só no espaço da cidade mas no da casa. Eno ambiente doméstico que serão transpostos os obstáculos para aforte mobilização do corpo
feminino no mercado de consumo. A'confusão' entre mulher e objeto no espaço doméstico torna-se então familiar e, portanto, aceitável. A interpenetração entre público
e privado permite que a retórica corporal feminina saia de casa ese tome pública.
Angela Maria Roberti Martins· PUC/SP
Luzes esombras: representações do feminino nas páginas dos periódicos Iibertários
Este texto é parte de uma investigação sobre as manifestações imagéticas libertárias, realizada para doutoramento em História na PUC/SP. Coloca seu foco de discussão
em algumas representações do feminino explicitadas nas ilustrações publicadas em determinados periódicos libertários que circulavam no eixo Rio-São Paulo, no periodo
entre 1890 e 1921. Aanálise objetiva tomar-se um olhar critico sobre as imagens produzidas ou utilizadas pelos anarquistas de forma aproblematizar as representações,
tomando-as corno verdadeiro campo de tensão onde se explicitam tanto as condições materiais de vida eos modos de viver quanto os valores e as idéias, os sentimentos
e as sensibilidades, os sonhos e as utopias, os projetos e as expectativas que o próprio viver comporta e enseja.
José Evaldo de Mello Doin • UNESP - Franca
As mulheres do modernismo: Regina, Dasy, Zina, Anita, Tarsila, Olivia e Pagu
Este artigo procura redimensionar a importância da "persona' feminina na construção do modernismo. Da Exposição Malfatti de 1917 à fragmentação e diluição das
propostas do 'grupo paulista' no aprofundamento de uma certa tendência normativa nas artes sob uma perspectiva de vanguarda, muito se discutiu sobre os dois Andrades
e sobre o núcleo masculino do movimento, deixando um fosco eesmaecido registro das artistas e promotoras que empalmaram vigorosamente o movimento e, por diversas
ocasiões e oportunidades foram o eixo propulsor e norteador das ações e práticas que geraram novas perspectivas edimensões a arte brasileira.
Maria Lindaci Gomes de Souza· UEPB
Apropriações do feminino, nos desenhos humorísticos.
ACharge tem despertado o interesse dos cientistas sociais, que lançam um novo olhar aos registros iconográficos. Como registro cômico, objetiva estimular o consumo
de linguagens alternativas privilegiando, relação humor-apropriação, através das potencialidades do elemento risivel. Propomos uma leitura da dimensão imagética
feminina, mediada pelo cômico, propiciando aconstrução detemporalidades, identidades, tipologias, pela via do informal. Percebemos através de construções caricaturadas,
formas de apropriação do feminino. Idealizações de mulher, constituídas por estereótipos e preconceitos (papeis diferentes, sexo, erotismo, ígnorância, submissão). São
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imagens na qual omarco subjacente está fundamentado em teorias que dicotomizam, corpo/mente, público/privado, dominação! subordinação eigualdade/diferença. São
leituras que continuam presas auma construção cultural, com posições definidas culturalmente, fundamentando-se em explicações universalizantes, sustentada no sexo
biológico. Da nova História Cultural, usamos a categoria 'apropriação' de Michel de Certeau e'modalidades de uso' de Roger Chartier. Concretiza seu papel social
enquanto objeto risível de intenções sérias, cumprindo intencionalidade através do riso.
Rejane Barreto Jardim - UCSI PUCRS
As três mulheres de Deus
A presente comunicação pretende discutir os três modelos de mulher, construidos pelo discurso religioso e difundido pela igreja de Roma. Trata-se das imagens de Eva,
Maria e Madalena, as três mulheres de Deus.

Andrea Telo da Corte· UFFI SEE·RJ
Ocotidiano das Imigrantes Madeirenses em Niteroi-1930-1990: trabalho e casamento
Neste trabalho, aautora, tomando como base apesquisa em fontes orais realizada para sua dissertaçao de mestrado-A Imigraçao Madeirenseem Niteroi, 1930-1990.
Um Estudo de Caso. ,(2002) envereda pela historia das relaçoes de genero para discutir o trabalho e as relaçoes de poder estabelecidas pelas madeirenses na cidade.
Dentre os topicos discutidos destacam·se, aparceria entre homens emulheres no projeto imigratorio; aindispensabilidade e ainformalidade do trabalho feminino; as longas
ediversificadas jornadas de trabalho: otransito continuo entre as esferas publicas e privada; e aconfusao entre aparceria marital e as relaoes hlerarquicas entre homens
emulheres.
Arlete Assumpção Monteiro· Universidade Presbiteriana Mackenzie FCECAI Centro de Memória UNICAMP I CERU/USP
Gênero eCultura. Tecendo Paralelos entre Populações Litorâneas
[Introdução] Estudo realizado em comunidades que se dedicam áeconomia pesqueira no litoral sul brasileiro. [Metodologia] Pesquisas em documentos manuscritos e
impressos existentes em arquivos públicos e privados no Brasil e em Portugal emetodologia da História Oral. [Desenvolvimento) População estudada: Porto Belo, Santa
Catarina, Brasil, dedica-se exdusivamente às atividades ligadas ao mar. Os elementos do sexo masculino aventuram-se no mar enquanto as mulheres são responsáveis
pela educação dos filhos, pelas atividades domésticas e pelo trato do pescado. Ocasamento ocorre em tomo de 13 a 17 anos para as jovens eentre 19 a22 anos para
os rapazes.[Condusães] Verificou-se que a comunidade organizou um verdadeiro processo pedagógico- fora da escola - objetiva1do formar as novas gerações, uma vez
que a escola não prepara os individuos para o trabalhop realmente desempenhado pela população. A população fixou-se na região entre 1818-1822 numa política de
colonização de D. João VI, planejando a vinda de famílias para a ponta da Garoupas, hoje municipios de Porto Belo, Bombinhas e Camboriu, [SC], formando a Colônia
de Nova Ericeira. Devido ao isolamento que as familias se encontraram no litoral sul-brasileiro, mantiveram os costumes da região de origem: Ericeira, Portugal. Oestudo
proporcionou construir aHistória dos núcleos pesqueiros e tecer paralelos entre os moradores de Ericeira, Portugal e da antiga Colônia de Nova Ericeira, Brasil.
Maria Aparecida Macedo Pascal· Universidade Presbiteriana Mackenzie I USP
Emigrar, não casar ou esperar: o destino das mulheres portuguesas em fins do século XIX e início do XX. Trajetórias e experiências.
Neste trabalho analisamos as rígidas leis de imigração em Portugal que obrigavam as mulheres adepender da autorização de pais e maridos para emigrarem. Discu~mos
as razões do predomínio da emigração masculina até 1890 eo crescimento da emigração feminina efamiliar para o Brasil apartir desta data. Abordamos operfil da mulher
trabalhadora portuguesa, vista pelos viajantes estrangeiros ecronistas everificamos aimportância do papel econômico exercido por estas mulheres, que com apartida dos
maridos, ficam na terra, responsáveis pelos filhos e pela sobrevivência. Analisamos também as conseqüências da presença feminina nas atividades agrícolas em Portugal
e as mudanças comportamentais e culturais decorrentes deste fato, tais como: maior liberdade de locomoção, crescimento do poder einftuência da mulher no núdeo familiar,
celibato por opção ou imposição, casamentos tardios utilizados como recurso econômico. No Brasil, discutimos apresença da mulher imigrante portuguesa no trabalho,
lutas sociais, formação de redes de proteção e acolhimento de novos imigtantes. Através de entrevistas edepoimentos, procuramos resgatar o pape: jesses sujeitos
históricos, suas experiências e trajetórias, permeando assim, ainstigante relação entre o individual e o social para desvendar novos significados na história.
Elis Regina Barbosa Angelo· Universidade de Santo Amaro
Rendeiras da Lagoa da Conceição em Florianópolis: Artesanato, Tradições e Funções
Opresente artigo, trata de uma reflexão sobre atradição de fazer rendas de bilros considerando suas funções para acomunidade de rendeiras da Lagoa da Conceição em
Florianópolis. Adiscussão sobre como as rendeiras mantiveram atradição de fazer rendas por gsrações, adaptando nova funcionalidade ao produto artesanal, bem como
as transformações que ocorreram após o crescimento do turismo no local são enfatizadas sob aperspectiva sócio-econômica e sócio-cultural desta comunidade. As
mudanças epermanências visualizadas na tradição de fazer rendas definem as novas caracteristicas do produto na atualidade, que deixou de ser um produto artesanarde
uso doméstico para ser um produto artesanal turístico.As mudanças nas técnicas, instrumentos emodo de fazer oproduto é discutida sob o olhar das rendeiras da Lagoa,
possibilitando assim, uma interação da comunidade com aquestão da continuidade do processo e verificando com isso, as possíveis intervenções que estas mulheres
acreditam serem necessárias para garantir apreservação das rendas de bilros enquanto elemento de seu patrimônio cultural.
Andrea Borelli • PUC/SP
A tese da passionalidade e os Códigos Penais de 1890 e 1940
A apropriação pelos juristas brasileiros da tese da passionalidade teve grande influência no tratamento jurídico recebido pelos crimes que envolviam pessoas com
relacionamentos afetivos anteriores. Esta questão foi central nos inúmeros debates sobre aredação do código de penal de 1890 e nos momentos que antecederam os
trabalhos em torno do código que foi promulgado em 1940. Opresente trabalho objetiva apontar as questões fundamentais desta questão tão presente aos juristas do periodo.
Eva Lúcia Gavron • UDESC
Casamento depende da classe: estudos sobre casos de relações amorosas entre populares em Florianópolis. 1930/1940.
Este trabalho foi realizado apartir de processos de crimes de defloramento e sedução registrados em Florianópolis durante as décadas de 30 e40 do século XX. Procura
abordar a noção de casamento para as camadas populares, os envolvidos nos processos e como as autoridades judiciais, representante de uma moral burguesa,
pensavam e vivenciavam a experiência do casamento. A busca de um casamento legal, como 'imaginavam' as autoridades levariam às ofendidas afazerem a queixa
na Policia, contudo na analise do processo foi possivel perceber que para os populares osimples fato de estarem vivendo juntos, compartilhando omesmo teto, amasiados,
transformaria a unia<> em algo reconhecido socialmente.
Heleno Felice de Barrol • UFU
Questão de honra: procedlmentollegail e ilegais do judiciário em São Pedro de Uberabinha (1905-1926)
Neste trabalho, buscamos discutir as questOes de gênero ecultura, no que diz respeito ao cotidiano, à moral, eaos procedimentos do Poder Judiciário. Analisamos dois
processos criminais onde os réus justificanrn o crime cometido alegando 'forte descontrole emocional' na defesa da honra. Ojudiciário julgou de forma distinta os dois
réus:um condenado, eo outro absolvido. Oprimeiro homem simples, do povo, ooutro, homem de posses. Os processos, apesar de serem bem semelhantes em termos
de procedimentos técnicos, surpreenderam-nos pois, contrariaram vários dispositivos legais, ou seja, as provas utilizadas para absolvição do homem de posses não se
sustentavam, tratava-sede um bilhete anOnimo denunciando a 'promiscuidade' da vítima, assim mesmo em menos de um mês ele foi absolvido por unanimidade. Já o
homem simples, conheceu o rigor do Poder Judiciário, só após dois anos de redusão foi julgado e condenado atrinta anos de prisão.
yera Lúcia Puga de Sousa
As· Escuras: A Mulher como Ré nos Processos Criminais Uberlindia-1955
Em qualquer acervo de processos criminais, as estatísticas, quando existem ,demonstram que agrande maioria dos crimes de qualquer espécie são executados por
homens. Mesmo sabendo que, na atualidade, no conjunto da população, as mulheres já ultrapassaram numericamente os homens, constatamos que a agressividade
cotidiana, visível através do judiciário, é majoritariamente masculina. Assim, nos deparamos com 'casos especiais', por sua raridade, quando nosso interesse se aguça.
Em outros trabalhos do mesmo gênero verifica-se que amaioria dos crimes cometidos por mulheres contra seus parceiros, namorados, amásios, esposos, ocorrem às
escuras, quando as forças físicas do macho estão relaxadas pelo sono ou pelo excesso de bebida, quando o perigo de réplica, de 'troco', são quase impossiveis. Por
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vingança, ciúmes, maus tratos, adultérios, as mulheres acabam por reagir deforma muito semelhante aos homens, ou seja, cometem crimes passionais, desforram as
violências sofridas. Desta forma H.M., viúva, na calada da noite, entra no quarto de sua filha e genro levando consigo um machado. Não existe pena, asogra desfere vários
golpes de machado na cabeça e no rosto do genro. Afilha acorda com a mãe no quarto, ascende a luz, vê o rosto ensangüentado do marido, corre para socorrê-lo e é
também agredida. Só que consegue arrancar o machado das mãos da mãe que foge para fora da casa. Ogenro fica cego e ela é condenada a dois anos e três meses
de detenção.
Ana Barbara Ap. Pederiva • PUC/SP
As representações do masculino nos movimentos musicais da Década de 60: Bossa Nova, Jovem Guarda, Tropicália e Protesto
As representações do masculino nas canções da decáda de 60, assim como as do feminino, são múltiplas e ambíguas. Os perfis emergentes são vários, como o rebelde,
o bom moço, o romãntico, o lobo, o tremendão, o superbacana, entre outros. Nesse momento, muitos jovens passaram a assumir formas de agire pensar, influenciados
pelas idéias transmitidas de maneira eloqüente pelas conções, estabelecendo uma circularidade de padrões estéticos, culturais e sociais, valorizando atransgressão,
criticando a moral conservadora das famílias edesajustando padrões tradicionais. Assim pretende-se com este trabalho, discutir as diferenças e semelhanças nos perfis
e estilos de vida masculina dos anos 60.
Antonio Otavlano Vieira Junior· UFPA
Tensões e tramas masculinas: ideal de masculinidade no Ceará (1780·1850)
Enveredando pelas tramas cotidianas associadas aos grupos domésticos efamiliares no Ceará (1780-1850), nossa pesquisa busca discutir a construção e negação de
ideais de masculinos relacionados com adefesa do patrimônio material eda honra da família. Para tanto, os autos criminais e as legislações leigas e eclesiásticas se
constituem em fontes fundamentais para otrabalho proposto.
Fernando Vojniak· UFSC
Entre "Homens Ilustres" e "beats": masculinidades no Oeste Catarinense nos anos 50 e 60.
Ocomportamento masculino, assim como ocomportamento feminino, éfruto de uma complexa trama de discursos, de um complexo jogo de relações -sobretudo relações
de poder -eda própria subjetividade manifestada pelos sujeitos, ou melhor, pelos homens, na sua relação com a maneira de se comportar que lhes éconveniente ou que
lhes é indicada ou imposta. Portanto, ocomportamento masculino é produto de uma construção social ecultural eda relação dos sujeitos com esta construção, mas também
de sua preocupação consigo, sua preocupação com o'cuidado de si'. Neste texto, apartir de um estudo de uma série de documentos que versam sobre ocomportamento
masculino -seja de maneira explícita ou tácita -econvergem nas suas considerações sobre as maneiras de se comportar idealizadas como sendo mais corretas ou próprias
do comportamento masculino, procuro mostrar como, ao longo dos anos de 1950 e 1960, os vaiores que indicam oque é ser homem no Oeste Catarinense, são construídos,
se modificam, são abandonados ou resignificados. Os Discursos veiculados na imprensa escrita da região eem outros textos, aiconografia, a história oral ealiteratura local,
em torno da idealização ou até da imposição de "valores masculinos', permitem a identificação de uma variedade de 'masculinidades' e uma hierarquia entre elas.
Adriana Dantas Reis Alves· UEFS/Mulieribus
Gênero, lazer e cultura na Bahia do século XIX
Avinda da Família Real para o Brasil foi um marco no estabelecimento de novas práticas de lazer para aelite. Em Salvador, além dos tradicionais festejos religiosos aelite
local reunia-se no teatro São João, nos bailes realizados na Associação Comercial, no Passeio Público e nos salões. Através da Faculdade de Medicina circulavam novas
idéias eeram discutidos entre os "homens das letras' novos modelos de comportamento feminino. Essas reuniões sociais não tinham um sentido apenas de divertimento
mas, sobretudo, de estabelecimento de identidades. As novas formas de socialização, assim como, acirculação de periódicos, manuais de boas maneiras etratados de
educação, traziam uma forte influência francesa, configurando-se um novo modelo de elite na Bahia. Os novos espaços civilizados, que começavam a surgir traziam
consigo exigências de comportamento e aparência específicos. Portanto, ocomportamento das mulheres em público, nos salões, bailes, teatros etc., exigem uma
educação apropriada, tornando-se objeto de análise de muitas publicações, em artigos de periódicos, teses de medicina e publicações católicas, demonstrando que uma
nova identidade do grupo feminino estava sendo forjada.
Denise Paes de Barros· Universidade Presbiteriana Mackenzie
Um olhar feminino sobre a cidade de São Paulo, 1860·1880
Através da obra memorialista de Maria Paes de Barros, No Tempo de Dantes,publicada em 1946, visualizar por meio de uma narrativa de uma mulher nascida em uma
tradicional família paulistana, aformação etransformação da cidade de São Paulo e aparticipação da elite feminina durante operiodo de 1860-1880. Éfocalizado o cotidiano
paulistano sob a ótica de uma mulher oriunda da aristocracia cafeeira e as experiências porta adentro. Através da análise de sua obra, compreendermos as relações
travadas na esfera privada, assim como as interferências desta no campo público. São reconstituídos as idéias, hábitos, passeios, viagens, educação e costumes de uma
família aristocrática paulistana que possibilitam vislumbrar as transformações na conjuntura sociopolítica brasileira da época.
Gislene Alves· PUC/SP
Ultrapassando os limites da honrosa missão
Este trabalho versa sobre as representações que se faziam das mulheres na 2" metade do século XIX em Pindamonhangaba (região do Vale do Paraiba-SP). Utilizandose de fontes como jornais, em que foi possivel perceber as mulheres que se queriam como 'ideais' , ao mesmo tempo em que estas sutilmente foram conquistando espaços
subvertendo esta situação de subordinadas. Considerando que as funções denominadas femininas: 'mãe- esposa- dona-de-casa' foram resultados de construções
históricas num dado momento não sem conflitos e confrontos, afinal foram relações permeadas de controles, improvisações, submissões, resistências e estratégias.
Maciel Henrique Silva· UFPE
As Vendeiras em imagens: gênero, poder e sobrevivência no Recife do séc. XIX
Esse trabalho investiga as mulheres escravas, forras e livres que se envolviam, ou eram por outros envolvidas, no serviço de venda de rua. Um público diversificado
anunciava nos principais periódicos pemambucanos solicitando 'pretas', quase sempre sinônimo para escravas, ou mesmo forras, para serem alugadas no serviço de
venda de rua. Também mulheres forras e livres se dispunham para esse mesmo ofício, conquan~o houvesse uma aura de indecência no servir 'fora de portas'; do mesmo
modo, alguns proprietários não consideravam seguro pôr àrua suas cativas sem o acompanhamento de uma mulher livre que fosse de confiança, edesse modo pagavam
pelo olhar vigilante de U,1a acompanhante. Imperava a negociação informal entre as partes, mas normalmente o possuidor das mercadorias declarava sua proposta
salvaguardando sua margem de lucro. Essas mulheres, quase sempre descritas corno 'desembaraçadas', 'falantes' e 'risonhas', eram vigiadas por todos os lados: por seus
proprietários, quando cativas, e pelas autoridades municipais, guardiães da ordem urbana. Estavam imiscuídas em uma imbricada teia de poder que atentava contra sua
dasse, sua cor e sua identidade de gênero, pois não se enquadrava nos ideais patriarcais de submissão e reclusão.
Jorgetânia da Silva Ferreira - PUC/SP
Trabalho doméstico e relações de gênero: novos caminhos para a reflexão
Oobjetivo da presente proposta é refletir acerca do significado hist~rico do trabalho doméstico no Brasil contemporâneo, tendo como referência a pesquisa realizada junto
às trabalhadoras domésticas em Uberlândia -MG, de 1997-2000. Epossivel perceber uma tensão latente no trabalho doméstico, tanto na sociedade como na academia.
Trabalhar na casa dos outros, espaço de privacidade e intimidade, de cuidado, de repouso. Do outro lado, ter em casa, uma pessoa estranha, em geral mulher, realizando
tarefas que tradicionalmente tem sido atribuído pela sociedade ádona da casa gera sem dúvida uma relação de tensão constante entre patroas e empregadas. Essa é uma
das facetas importantes no estudo do trabalho doméstico na atualidade. No que se refere a pesquisa acadêmica sobre o assunto atensão continua, tendo em vista que,
muitas pesquisadoras que se interessaram pelo tema, pelo compromisso com as lutas feministas, defendiam por principio ofim do trabaiho doméstico remunerado e a maior
divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres, embora muitas, certamente, mantinham uma trabalhadora em casa para que pudessem se dedicar aos seus
estudos. Os estudos das relações de gênero é um campo privilegiado para adiscussão acerca do trabalho doméstico edas relações entre patroas e suas empregadas.
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Débora Taisa Krebs - PUC/SP
Mulheres judias, caridade e sionismo no RS
Este trabalho tem por objetivo explorar as relações entre mulheres judias, Célidade e sionismo. Aaiuaçãodas mulheres judias em associações de beneficência é uma das
formas que elas encontram de assumir um papel público e político de maior destaque dentro da comunidade judaica e da sociedade em geral, tendo em vista que estas
instituições promovem e suportam acausa sionista. Para estas mulheres, esta é uma oportunidade de transcender as tarefas diárias relativas aos afazeres domésticos eI
ou profissionais eenvolver-se em uma causa de tamanha importância para acomunidade judaica mundial no século xx. Para cada mulher judia que atuou no movimento
sionista, com graus variados de consciência e poIitização, tal desfecho foi uma conquista também particular e abriu caminho para uma maior integração comunitária. A
atividade benemerente serve como uma ponte entre diversas identidades Qudias, brasileiras, sionistas), assim como aglutinadora da ação política feminina não só em
relação ao sionismo mas igualmente ao feminismo. PortéV'lto, este trabalho objetiva demonstrartransformaçõe5 no relacionamento entre homens e mulheres na comunidade
judaica, através da análise da atuação feminina nas associações beneficentes e na difusão do sionismo.
Dorival de Lima· Universidade Presbiteriana Mackenzle
A mulher africana
Oestudo em foco possibilitará um maior conhecimento sobre ogênero. Emprestando da História Contemporânea o movimento dos sujeitos em esiudo nos seus espaços
intrínsecos, em Cabo Verde e Guiné Bissau. Posteriormente, os mesmos sujeitos serao éV'Ialisados extrinseamente, em espaços demarcados por uma outra cultura. O
objetivo do estudo é tirar do ocultismo ogênero citado eobservar a parte do conjunto gênero, que contribuiu para aformação daquela sociedade, gerando assim o termo
cultura. Oestudo se desenvolverá sobre essa premissa básica, e a análise será em duas etapas: Aprimeira com base em estudos teóricos, sobre teses de doutorado e
fontes bibliográficas. Asegunda fase será trabalhada com entrevistas, tomando como base o gênero em processo de formação acadêmica, bem como aqueles em
processoscondusos em espaços demarcados por outra cultura. Desta forma coIoca-se em evidência ogênero esua contribuição. Etem-se estabelecida as diversidades
do gênero no campo da cultura.
Eliana Ramos Ferreira· UFPA
Em Tempo Cabanal: a presença feminina no Pará insurreto
Opresente trabalho tem como objetivo focalizar as mulheres da sociedade paraense no contexto da cabanagem. ACabérlagem, movimento social ocorrido na Provincia
do Pará na primeira metade do século XIX, de acordo com as produções historiográficas, parece ter sido, até o presente momento, construção social e política da ação
somente de homens. amulher, enquanto sujeito histórico, tem sido mantida á margem da escrita desse movimento. Otrabalho ora apresentado, propôe-se arefletir sobre
as múltiplas experiências femininas duranto os conflHos entre as tropas legais e as fileiras cabanas. Procurando os vestígios produzidos pelas mulheres efilamentos de suas
ações poIiticas esociais em relação ao grau de seu envolvimento, de participação poIitica em meio ao conflito, fez-se uma minuciosa busca documental no Arquivo Público
do Pará, no Arquivo Nacional/RJ e na Biblioteca Nacional/RJ. O desafio foi identificar e refletir sobre as tramas, matizes e presenças das mulheres no conflito da
Cabanagem, seja dando cobertura a cabanos foragidos em suas casas, escondendo armas ou mesmo embrenhando-se nas matas e pegando em amias, definindo seu
posicionamento eafirmando sua identidade frente aCabérlagem.
Inês Minardi· Universidade Presbiteriana Mackenzle
Mulheres Imigrantes e Missionárias Norte-Americanas: Do destino Manifesto ao Desafio Educacional em São Paulo no inicio do século XX
Este trabalho analisa o contextohistóricoda imigração norte-americana para o BrasH, sobretudo após aGuerra da Secessão. Discutimos as bases ideológicas e o processo
civilizatório configurados na Doutrina do Destino Mannesto. Abordamos a heterogeneidade do imigrante norte-americano, os obstáculos enfrentados no processo de
aculturação e aênfase dada à educação vista por esses imigrantes corno uma estratégia para consolidar apermanência do grupo no Brasil. Verificamos a influência da
pedagogia proIestante, destacando-se afigura das educadoras na elaboração de novos métodos eprojetos educacionais que resultaram por exemplo na Escola Americana,
origem do Instituto Mackenzie, além de colégios e universidades presbiterianos, batistas e metodistas por todo o Estado de São Paulo. Constatamos também a influência
que esta pedagogia exerceu sobre a Escola Pública Brasileira, através dos métodos desenvolvidos por essas educadoras missionárias imigrantes. Observamos que
apesar do trabalho destas educadoras ser ativo e inovador, contribuindo para o surgimento de escolas com visões renovadas, atraindo para estas instituições novos
segmentos sociais não adaptados à escola tradicional, produzindo novas mentalidades e ampliando o espaço feminino na vida pública, este esforço não teve visibilidade
em função dos valores patriarcais da sociedade da época. Avaliadas pelo olhar masculino, fICaVam sempre na retaguarda dos acontecimentos.
Harley de Araújo • PUC/SP
A Mulher no setor bancário
Apresença da mulher nos diversos setores da economia éfato visivel econsumado. Concomitantemente ao crescimento da participação feminina no mercado de trabalho,
cresce também a superexploração, seja pela dupla jornada de trabalho: (1) em casa cuidando dos filhos, do marido e dos afazeres domésticos, contribuindo para a
reprodução da força de trabalho; (2) seja no trabalho, com salário menor ao dos homens e não seodo oferecidas a elas as mes~as chances para ocupar cargos
considerados de maior responsabilidade na empresa. No setor bancário aautomação eas mudanças organizacionais: implantação de novos processos de gerenciamento
e adoção de programas de qualidade total, terceirizaçõe5, principalmente nos setores da compensação, cobréllÇa, microfilmagens, houve também um processo permanente
de redução dos postos de trabalho e'feminização' do trabalho. Amulher criada numa sociedade predominantemente machista, foi moldada para executar tarefas mais
manuais, ser mais delicada, comunicativa, sociável, submissa ao homem, que ao contrário, é forte, arrojado e está mais preparado para tarefas de comando, decisão,
cálculos, fechar negócios. Mas os modelos de organizações sociais encontram-se menos masculinos, exigindo e contribuindo para feminização de vários setores da
sociedade, entre eles, o bancário.
Hilda Pivaro Stadniky • UEM
Mulheres sem mordaça: Confronto, resistência e estratégias de lutas políticas no context~ das greves de PMs do Paraná
Pretendemos discutir a inserção de práticas políticas de mulheres de policiais militares no contexto grevista da PM que se inaugurou em 2001 em novos termos, alcance
e proporções. Aconjuniura grevista das polícias civil e militar ganhou extensão em vários Estados e obteve desdobramentos inéditos e dnerenciados ea resposta poIitica
proporcionou desdobramentos com nivel de intervenção e violência variado. Essa categoria de mulheres, aqui denOOlinadas de mulheres sem mordaça, ganhou
visibilidade no espaço público nacional a partir do momento que assumiu atarefa de ser porta voz edefender a bandeira de reajuste salarial dos maridos engajados na
corporação policial e proibidos de manifestar-se através de movimentos grevistas. As mulheres se orgarlizaram em acampamentos em frente dos principais quartéis da
Policia Militar do Estado, revelaram práticas poIiticas até então inéditas, que podem ser questionadas etomadas como novas formas de mannestação de cidadania ou
novos atributos poIiticos do feminino no âmbito das relações de gênero. Podemos questionar, ainda, a natureza destas formas de manifestação e lutas das mulheres no
âmbito militar e analisar o nível de seu envolvimento político junto aos demais setores organizados da sociedade. As fontes para tal discussão são os jornais escritos e
televisionados, cujas imagens são ilustrativas do poder de méV'lnestação, confronto eresistência dos agentes históricos sem nmlaças diante do poder do Estado objetivado
através dos coturnos e escudos da tropa de choque, que incorpora também policiais femininas. Somam-se a elas as entrevistas com as mulheres, expressões da
participação feminina na resistência e no enfrentamento final com os 700 soldados da tropa de choque do Batalha0 da Polícia Militar do Paraná.
Maria de Fátima Silva Porto - UNIPAM
Cenas cotidianas de mulheres empresárias
Este trabalho aborda as relações das mulheres empresárias com seus filhos e/ou marido ecompcrlheiroem seu cotidiano, sendo peite da pesquisa de mestrado que resultou
no livro 'DE BATOM E SALTO ALTO: Experiências de Emancipação de Mulheres Empresárias - Patos de Minas -1980-1990'. Para este texto, as entrevistas das
mulheres empresárias expostas no referido livro foram excluídas, bem como, parte do texto, devido ao espaço exigido para a publicação deste referido artigo. Nesse
sentido, fez-se uma sintese dos depoimentos de 24 mulheres empresárias sobre suas relações sociais com outros atores em sua cotidianeidade. Denunciar aconstrução
social da inferioridade da mulher, dos preconceitos que, ainda hoje, permeiam nossa cultura, nosso imaginário coletivo e, portanto, vividos também pelas mulheres
empresárias de Patos de Minas, é procurar discutir questões em torno da condição feminina, das mulheres que procuraram e procuram sua emancipação, autonomia,
liberdade e identidade, dentro de uma sociedade ainda 'machista', de uma cultura construída, que as exduiram há séculos. Ao lentardesmHificar discursos econhecimentos
dados como verdadeiros, podemos vislumbrar outras práticas sociais. As relações sociais,entre os sujeitos no seu cotidiano apresentam uma heterogeneidade e apoiamse na diversidade de experiências vividas. E, no interior das relações sociais, através de suas representações e ações, as mulheres dentro de seu grupo social,

146__________________________________C_a_d_e_rn_o__d~e_P_T~,o~g~ra_m~.a~ç_ã-o-e-R~.-es-v~m--o-$~.d-o-.XX~,~.~(/-S~.i-m~p-o~~s_i_o_N_a~c_io~.n~a_J_d_e_H
__~_t_ó~~~a
especificamente mulheres empresárias de Patos de Minas, surgem em cena. Surgem como sujeitos sociais, históricos, dando significado,às suas emqções, senlimentos,
experiências, tradições, valores e como agentes que tentam uma transformação.
Rosemari Padial - PUC/SP
Trabalho-saúde: uma questão de gênero
Oobjeto dessa pesquisa é analisar a interseção trabalho-saúde através da categoria gênero. Para realizá-lo, estou pesquisando sobre mulheres que apresentam como
processo de adoecimento o infarto, enfocando a questão do trabalho, em São Paulo, a partir da década de 70. A mudança na composição da força de trabalho, em escala
mundial, ocorrida nesse periodo, é meu recorte historiográfico.
Sueli de Araújo Montesano • Faculdade Campo Limpo Paulista/Faculdade Anglo Latino - S.ão Paulo
Gênero e cotidiano
As mudanças econômicas e sociais ocorridas com o desenvolvimento do capitalismo, a necessidade da inclusãoda;ll1ulhernp,mercado "El trabalho, r~tirou -as do espaço
privado onde exerciam as funções consideradas femininas, abriram-lhes novas possibilidades, Modificaram seus papéis, romperam com valores, háb~os, atitudes, enfim
alteraram padrões culturais de uma parcela da população. A indústria passa a ser vista como o espaço para novas experiências, contribuindo de certa maneira com
mudanças sociais e culturais, com aprovações e desaprovações sociais gerando tensões entre gêneros. Nessa pesquisa, experiências operárias, vivências diferenci~
no mundo masculino de trabalho, serão resgatadas. As mulheres assumiram atitudes, desafiaram normas de comportamento, contestaram de certa forma o instituido. Podese dizer que romperam com alguns costumes da cidade e da empresa, ao adentrarem nesse espaço, abrindo novas possibilidades de trabalho. Recupero pelÇ! memória
o trabalho desenvolvido por mulheres em máquinas pesadas, numa metalúrgica no interior de São Paulo. Aponto para as relações diferenciadas entre gênero no cotidiano
fabril, expectativas e tensões, mostrando como eram enfrentadas.
Ana Maria Coutinho Bernardo - UFPB
Gênero entre a História e a Literatura na Paraíba: escritoras e professoras do início do século XX
:,; "
Esta pesquisa tem por objetivo trazer ao público contemporâneo algumas escritoras e professoras paraibanas do ini.cio do séGulo XX,,:C?s procedimentos teóricometodológicos dessa investigação seguem a perspectiva dos estudos de Gênero, para destacar a atualidade do pensamento das escritoras, ultrapassando as fronteiras
tradicionalmente destinadas às mulheres na sociedade. Nessa direção, as escritoras paraibanas avançam para o espaço público, antes reservado aos homens, liberandose não só das amarras literárias do século XIX, mas fazendo da conquista da palavra escrita importante capital cultural na luta de resistência cultural à exclusão. Tomando
como fonte algumas obras e o que elas escreviam na Imprensa local, sobretudo nos jornais AUnião, OEducador e a Revista Nova Era. Numa perspectiva interdisciplinar,
esse estudo se propõe a fazer uma articulação entre Gênero, História e Literatura na Paraíba. Socializar as biografia dessas mulheres é uma forma de recompor um
passado, trazendo para o momento presente as imagens e vivências que servem de referências. Essas escritoras e professoras, desde olnício do século XX, estão nos
ensinando a olhar e valorizar o espaço da novidade e da surpresa entre a História e a Literatura, principalmente uma novidade de expressão de liberdade.
Elizabeth Sousa Abrantes - UEMA
A Educação Feminina em São Luís no século XIX
Estudo sobre os discursos e as práticas modeladoras da educação feminina em São LuisiliM;éculo XIX, objetivand\> perceber aíntima.&elaçãol'm,\f,e ec\uj;çIç,ão e o ideário
feminino presente nessa sociedade. Até meados do século XIX, ainstrução formal como um componente da educação feminina era pouco incentivada, sendo oferecido ás
mulheres apenas um ensino elementar das primeiras letras e da aritmética. Essa caracteristica da educação feminina estava em consonância com amentalidade vigente
que considerava suficiente o aprendizado da religião e das pendas domésticas para o bom desempenho das funções "naturais" das mulheres como esposas e mães. O
crescimento da cidade e as mudanças ocorridas na sociedade propiciaram às mulheres da elite ludovicense novos eSPaÇos de sociabilida~ e provocaram algumas
mudanças no modelo educacional feminino. Na segunda metade do século XIX, a instrução feminina era feita também em escolas particulares queoferecié>m. <l:ém do ensino
primário e secundário, aulas de música, dança, inglês, francês e boas maneiras, Essas inovações correspondiam ao novo ideáriofeminino que considerava as mães as
principais responsáveis pela educação das futuras gerações, sendo necessária uma instrução que as habilitassem para esse papel social.
María de Fátima Salum Moreira - UNES P/Presidente Prudente
Gênero e Cotidiano Escolar: ritos e práticas na educação católica feminina
Pretendo discutir as práticas e relações pedagógicas e interpessoais que compuseram o cotidiano escolar de um colégio católico, na cidade de São Paulo, nos anos iniciais
da década de 1930. Utilizando fotos e textos escritos por alunas e professoras, são analisados os mecanismos de produção das subjetividades femininas implicados nos
processos constitutivos das diferenças de gênero. Tais processos envolviam rituais escolares e a definição do conteúdo das diferentes disciplinas, os quais, entre outros
aspectos, denotavam as formas de organização e uso dos tempos eespaços escolares. Especialmente os textos escritos pelas alunas podem ser interpelados quanto aos
sentidos que deveriam atribuir às suas vidas e como deveriam identificar-se socialmente.
Rosana Maria Pires Barbato Schwartz· Universidade Presbiteriana Mackenzie
Beijing muito mais que palavras: a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, das Nações Unidas e as políticas públicas no Brasil
Para agarantia e desenvolvimento da igualdade de direitos, padrões de cidadania e respeito ao Ser Humano entre homens e muli;\er.es, a Organização das Nações Unidas
desenvolve mecanismos especializados na elaboração de documentos através de Conferências Mundiais que abordam problemáticas levantadas por órgãos governamentais
ou nãc na defesa dos Direitos Humanos. Esses documentos, uma vez ratificados pelos Estados-membros devem ser cumpridos através de políticas públicas e outras
formas variáveis da vida cotidiana. Este trabalho teoricamente analisa as repercussões no Brasil da Plataforma de Ação, elaborada na IV Conferência sobre a mulher em
BeiJing, as lutas pela defesa dos direitos à igualdade, não discriminação, respeito com o"Outro' e alguns mecanismos de construção da cidadania por diferentes grupos
de mulheres brasileiras. Dados estatisticos evidenciam que muitos obstáculos ainda impedem.o j1vanço no sentido de integrar amulher nos processos de Desenvolvimento,
Igualdade e Paz, estabelecidos por esta Conferência, caracterizando, portanto, a análise desse docurnentoesuas repercussões de fundamental importância para a luta das
mulheres no estabelecimento de padrões de cidadania no Brasil.
Nadia Cristina Nogueira - UNICAMP
A Poesia de Lota Macedo Soares para o Rio de Janeiro: O Parque do Aterro do Flamengo
Esta comunicação pretende evidenciar aparticipação pública de Lota Macedo Soares no projeto de construção do Parque do Aterrado Flamengo no Rio de Janeiro, durante
o governo Carlos Lacerda (1960-1965). Ao assumiro governo da Guanabara, o governador convidou Lata para supervisionarm sem ônus para os cofres públicos, as obras
do Parque, que se tornaria um marco arquitetônico eturistico. Lota, uma mulher da aristocracia carioca, tinha grandes conhecimentos em artes e arquitetura, embora não
fosse diplomada. Auxiliara o pinto Cândido Portinari em alguns trabalhos, como o mural do Palácio Capanema no Rio de Janeiro e o mural da Biblioteca do Congresso
de Washington. Ao assumir um cargo de tamanha importância, em um momento histórico no qual a participação feminina estava relegada aos afazeres domésticos, foi o
que me levou a investigar a inserção na esfera pública desta mulher, àfrente deste projeto. Oobjetivo central é mostrar que as mulheres não estavam destinadas às
instituições tradicionais do tipo matrimônio, mas que foram capazes de criar redes de sociabilidade alternaivas em um periodo marcado pelo disciplinamento da vida social.
Régia Agostinho da Silva - UFC
Entre mulheres, história e Literatura: um estudo do imaginário em Emilia de Freitas e Francisca Clotilde
Otrabalho discute relações de gênero, feminismo e emancipação feminina nas obras" A Rainha do Ignoto'(1899) de Emilia de Freitas e' A Divorciada'(1902) de Francisca
Clotilde, ambas cearenses. Estabelecendo também uma discussão sobre escrita feminina, participação das mulheres escritoras no universo literário cearense do final do
século XIX e inicio do XX.
Valdeci Rezende Borges· UFG/CAC/NIESC
A visão de mundo romântica em "A pata da gazela" de José de Alencar
Em apata da Gazela, Alencar produziu uma reflexão sobre as prátricas cotidianas dos seguimentos abastados da sociedade fluminense de meados do século XIX, na qual
destacam-se a crítica à sociedade e à vida elegante, ao materialismo que lhe é próprio e ao culto da beleza exterior que são contrapostos pelo elogio do amor puro eimaterial,
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assim como pela espiritualidade elevada. Nessa discussão emerg~m einda imagens que se opõem da mulher edo homern românticos versus aqueles mundanos, tal como
do amor edo casamento românticos comntra os convencionais. Esobre essas questões que tratarei.
Wilma de Lara Bueno - Universidade Tuiuti do Paraná
Opapel da leitura na formação da identidade feminina
Oacesso feminino ao mundo da leitura acentuou-se a partir do ingresso das mulheres às escolas de formação secundária. Essa formação se acelerou no contexto de
modernização das cidades que no Brasil correspondeu ao período do entre-guerras. Entre os vários programas que integravam as plataformas políticas dos governos
daquela época, as escolas de formação de professores, as unidades de ensino em geral, os centros culturais e de assistência social tornaram-se metas a serem
concretizadas pelas autoridades administrativas. No Paraná, essas iniciativas govemamentais obtiveram uma significativa adesão das mulheres das famílias tradicionais.
As representantes do público feminino participaram das díversas frentes de trabalho e investiram no seu aperfeiçoamento intelectual, dedicando-se á produção literária,
freqüentando recitais e centro culturais. Como parte dessas atividades, diferentes gêneros literáríos passaram afazer parte do leque de leitura das mulheres da elite
curitibana, particularmente,o romance e em seguida, os livros policiais. Aleitura dos livros mais retirados na biblioteca do Centro Paranaense Feminino de Cultura por essas
mulheres possibilita conhecer os interesses do público feminino daquela época, bem como os padrões de identidade que se estabeleciam entre elas.
Simpósio Temático 29 - Gênero. Poder e Representações Sociais (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Raquel Soihet. Suely Gomes Costa e Lidia Maria Vianna Possas
lris Helena Guedes de Vasconcelos - UFCG
Identificação e diferença: o jogo dos opostos na articulação do discurso
Considerando as mediações entre literatura, história epsicanálise, procuramos realizar uma leitura da obra de Nelson Rodrigues (1912-1980), Toda Nudez será castigada
(1965), a partir de uma reflexão sobre a linguagem. Para tanto, buscamos interpretar as representações que constituem otexto, tentando identificar os valores simbólicos
que lhes são aferidos. Estabelecendo um elo entre ficção e mundo real, procuramos dialogar com outros discursos que fazem referência ao contexto de produção da peça.
Adiscussão do tema da identificação e da diferença, no drama rodriguiano, perpassa pela questão de gênero, envolvendo as relações de poder. Assim, destacamos os
discursos das personagens, verificando o lugar de onde elas falam, isto é, o papel social que elas desempenham, tentando estabelecer uma relação entre palavra, imagem
e simbolo na articulação do discurso. Observamos, portanto, que o dramaturgo brasileiro joga com o mítico, numa ambivalência entre o profano eo sagrado. Entretanto,
odrama parece jogar também com as ambigüidades do discurso político, constituindo uma sátira do contexto sociocultural que representa.
Adriana Facina - UFF
Representações do feminino na obra de Nelson Rodrigues
Há, na obra de Nelson Rodrigues, algumas representações importantes sobre as relações de gênero e sobre o gênero feminino, mais especificamente. Este trabalho, que
é parte de uma tese de doutorado defendida em dezembro de 2002, busca demonstrar como que na visão de mundo elaborada por Nelson Rodrigues há uma distinção
fundamental entre a natureza feminina ea natureza masculina, que baseia relações de gênero que devem necessariamente ser desiguais, na perspectiva d autor. As fontes
analisadas são crônicas e peças teatrais escritas entre os anos 1940 e 1970.
Maria da Conceição Fràncisca Pires - UFF
Dica de mulher: um espaço feminino no universo masculino do Pasquim
Acomunicação pretende discutir aseção da Dica da Mulher, escrita por Martha Alencar no jornal OPasquim, analisando como as questões referentes á temática feminina
foram discutidas no interior do jornal cujo caráter marcante foi oteor sexista emachista presente em suas matérias, capas, crônicas eartigos.A questão central aserdebatida
refere-se ao fato do Jornal O Pasquim ter tido um papel significativo na inserção de temáticas e personagens ainda discriminados no cenário brasileiro, ~o mesmo tempo
em que em suas páginas seus colaboradores exacerbavam um mordaz humor contra as reivindicações feministas. Neste sentido pretendemos discutir como este espaço
criado por Martha Alencar no interior do jornal articulou esta linha crítica presente no jornal.
Rachei Soihet - UFF
Zombaria como arma antifeminista
Em plena ditadura militar, manifesta-se, também, no Brasil uma nova vaga feminista, nos anos 1970. Dentre as várias modalidades de luta contra o regime, destacou-se
àquela da ridicularização assumida pelo tablóide OPasquim. Paradoxalmente, porém, esta mordacidade voltou-se, igualmente, para as mulheres que lutavam pq direitos,
sendo exemplar aentrevista realizada com afeminista americana Betty Friedan. Eo objetivo da minha comunicação consiste na análise dessa postura, á primeira vista
sem maiores conseqüências, visando apenas divertir o público leitor. Depreende-se, porém, dessas atitudes otemor da perda do predomínio masculino nas relações de
poder entre gêneros, percebendo-se um aspecto perverso nessas insinuações, enquadrando-setais colocações numa das modalidades de violência simbólica contra as
mulheres, contrastante com a atitude libertária desses grupos em outras dimensões. Eanalisar tal quadro éo objetivo dessa comunicação.
Denise Pini Rosalem da Fonseca - PUC/Rio
Filhas do desejo de Eva. herdeiras da sorte de Obá
Um estudo dos cincos principais orixàs femininos iorubanos: Nanã Buruku, lemanjá, Inhansã, Oxum eObá. Os mitos das deusas são tomados como arquétipos femininos
e seus valores de scripts culturais comportamentais são analisados e di.scutidos com o objetivo de demonstrar as suas pennanências na História. A partir de uma pesquisa
do campo da antropologia cultural, realizada na Bahia e na Louisiana, através das vidas eobras de dez escritoras do século XIX, para o livro Notícias de outros mundos.
Lendas, imagens eoutros segredos das deusas nagô (Rio de Janeiro, 2002), esta comunicação deseja contribuir uma nova perspectiva para acompreensão das culturas
afro-descendentes, no Brasil e no Sul dos Estados Unidos, apartir da cosmovisão nagô brasileira recente.
Heloisa Toller Gomes - UERJ
"Visíveis e invisíveis grades": vozes de mulheres na escrita afro-descendente contemporânea
Neste trabalho, examinamos como a produção literária de escritoras afro-descendentes contemporâneas, no Brasil e nos Estados Unidos, tem dialogado insistentemente
com as ciências sociais, entretecendo história eficção, o registro escrito eo legado da oralidade, ofatual eo imaginário. Através de mostras da recente poesia de Conceição
Evaristo e da arte romanesca de lora Neale Hurston, na primeira metade do século XX, veremos como o passado escravista e sua herança presente são revisitados e
recriados, iluminando-se reciprocamente e problematizando ofuturo. Subsídios para esta leitura foram buscados, entre outras fontes, nas obras de Helena Theodoro ede
Carole Boyce Oavies, cientistas sociais que têm se curvado sobre aproblemáticaafro-descendente em seus respectivos países, sublinhando aquestão da identidade
social,cultural, sexual e mistica da mulher.
Stelamaris Coser - UFES
A reinvenção da história brasileira na obra de Gayl Jones
Este trabalho pretende examinar a reinvenção da história da República de Palmares através da narrativa poética da escritora negra Gayl Jones, nos versos de Song for
Anninho (1981 ). Orelato heróico e dramático do sonho, da luta e da destruição do mais famoso quilombo brasileiro é feito na voz e ponto de vista de Almeyda, mulher
palmarista do século XVII que sobrevive apenas atempo de contar sua história. Gayl Jones usa a própria imaginação para expandir a memória e os arquivos de um dos
fatos mais importantes da história das Américas. Seu texto é uma grande contribuição para odiálogo interamericano e para a reconstrução da história da diáspora africana
no Brasil e em todo o continente.
Susane Rodrigues de Oliveira - UnB
As sacerdotisas do Sol: imagens sagradas e profanas do feminino nas crônicas espanholas do século XVI
Este trabalho apresenta uma análise das representações elaboradas por três cronistas espanhóis do século XVI sobre as acllas, mulheres incas escolhidas como
sacerdotisas e esposas do deus Sol Que exerceram papel fundamental nas cerimt>nias e rituais realizados sob aégide do Império Inca. Ao classificar e nomear estas
mulheres, segundo os códigos de inteligibilidade europeu, os cronistas veicularam imagens reveladoras das concepções espanholas de gênero e religião que presidiram
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Liliane Maria Macedo Machado - Un B
As escolhas de Mulan: o cinema como artifice da construção das diferenças
Partindo de pressupostos concebidos por Teresa de Lauretis, segundo quem aconstrução do gênero está sempre em andamento, implementamos no presente artigo a
análise da obra Mulan, animação produzida pelos estúdios Disney. Consideramos Mulan como um aparato semiótico, em que se articulam signos -visuais e lingüísticos
- na formação de uma tecnologia sexual. Privilegiamos a identificação das representações sociais, o que nos permitiu o exercício da análise do discurso. Após
relacionarmos diversas categorias discursivas, pudemos observar que o núdeo central das representações, bem como os elementos periféricos acerca das mulheres,
estão materializados nas imagens da heroina compreensiva eobediente, por um lado, e nas imagens da heroína guerreira eestrategista, por outro.
Jorge Santana Bispo Jr. - UFBA
Por trás da noücia: uma discussão sobre as representações de gênero em artigos de um jornal
Oobjetivo deste artigo é analisar aconstrução social dos papéis gênero, entre os anos 20 e 30 do século XX, apartir dos artigos dum importante veículo de comunicação
do estado da Bahia: o jornal A Tarde. Adotando aperspectiva do gênero enquanto categoria de análise, investigaremos como homens e mulheres traduziam nos artigos
'sua maneira própria de estar no mundo e significar simbolicamente um estatuto e uma posição' (CHARTIER, Robert. 'O mundo como representação' Estudos
Avançado. S. Paulo, 1991). Numa sociedade baseada em valores patriarcais os 'códigos ecultos da feminilidade eda masculinidade' (PASSOS, Elisete Silva. Palcos
e platéias, a representações de gênero na Faculdade de Filosofia. Salvador: FFCH/UFBA, 1999, p. 20) se ligam a outras categorias de análise: classe e raça. Desta
forma, é nossa intenção vislumbrar aconstrução desses 'ethos' sem desprezar essas outras categorias.
Maria Ângela de Faria Grillo - UFRPE
Imagens e representações da mulher na literatura de cordel
Oobjetivo deste trabalho é refletir ediscutir como são construídas as imagens da mulher em alguns folhetos de Uteratura de Cordel das primeiras décadas do século XX.
Nossa preocupação é identificar os diversos significados e representações que são dados á mulher, que aparece ora como a ingênua, frágil, dadivosa e prestativa, ora
como a sedutora, corruptora etraidora. Nestes textos podemos verificar aexistênda de uma moral exemplar subjacente ao enredo, uma vez que a narrativa se desenrola
de forma acompensar aquelas identificadas com o bem e acastigar as identificadas com o mal, num esquema maniqueísta que opõe heroínas e anti-heroínas. Essas
mulheres que aparecem nos folhetos com adupla face de anjo/demônio, desempenham na narrativa, geralmente, uma personagem secundária e, quando assumem um
papel mais significativo na condução das ações, ofazem em função dos homens.
Valéria Ochoa Oliveira - UFU
As mulheres idealizadas de Eliseu Visconü: mito e poder nas representações de nus femininos na BeIJe Époque
Qentro do contexto da modernização e reforma urbanística do Rio de Janeiro promovida pelo prefeito Pereira Passos em finais do século XIX e principias do XX - a Belle
Epoque, assim denominada por suas vinculações com a França - aconstrução do Teatro Munidpal e sua decoração envolvendo os grandes artistas de renome da época,
entre eles Eliseu Visconti, constitui-se documento precioso para a recuperação ecompreensão e do imaginário daquele periodo. Eliseu Visconti recebeu varias encomendas
para oTeatro, como o pano de boca, apintura do Plafond e por último, apintura do teto do Foyer, executado também em Paris entre 1913 e 1916 eque éoobjeto prindpal
da nossa pesquisa. O tema desse trabalho é a 'Alegoria à Música', com várias figuras femininas mitológicas representadas num estilo que mescla influências do
Simbolismo edo Pontilhismo, frutos dos estudos de Visconti em Paris no final do século XIX.A pesquisa procura captar adicotomia existente entre a real condição da mulher
naquela sociedade e suas representações idealizadas e atemporais. Como seria possivel, dentro dos rigidos códigos morais ejogos de poder que delimitaram os espaços
públicos e privados da época, a(re)produção de nus femininos em um espaço público como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro?
Ismênia de Lima Martins - UFF
A disputa das mulheres pelo espaço social masculino: um estudo de caso Doutora Alzira Nogueira Reis
O trabalho visa recuperar a biografia de Alzira Nogueira Reis, primeira mulher a votar e a formar-se Médica em Minas Gerais, que deixou entre os seus escritos uma
memória, 'Muito de Mim Para os Meus Filhos". Nela, narra suas dificuldades para chegar à Faculdade e os preconceitos que sofreu nos primeiros anos do curso, assim
como os constantes esforços de familiares e professores para dissuadi-Ia de continuar. Oestudo de caso resgata os dados estruturais e conjunturais que desenham o
espaço social mineiro do inicio do século XX e as respectivas inserções do masculino efeminino neste cenário. As reflexões sobre as discriminações sofridas pela mulher,
naquele contexto, sustentam-se empiricamente nas informações constantes da citada memória, o que reveste a pesquisa de um interesse particular, diante da pequena
utilização de textos íntimos na historiografia social brasileira.
Hildete Pereira de Melo e Maria Carolina Casemiro - UFF
A Ciência no feminino
Abatalha travada por tantas mulheres pelo acesso aeducação elementar ou superior, esta quase esquecida, diante da possibilidade atual de todas se educarem; trata-se
de averiguar por que não havendo discriminação legal, tão poucas mulheres ocupam posições relevantes no sistema científico e tecnológico. Há uma espécie de
discriminação hierárquica e a tendência é que a ciência 'hard', matemática, fisica e as engenharias ainda recebam relativamente poucas mulheres. Há uma visão
estereotipada do que seja uma profissional da ciência efaltam modelos positivos. Para quebrar o'estereótipo' feminino da fragilidade, para que as novas gerações possam
se mirar, é necessário resgatar do esquecimento figuras que inadvertidamente ou deliberadamente foram ocultas na história da ciênda em nosso pais. Examinamos aqui
aparticipação da mulher no sistema científico brasileiro apartir da análise de duas das mais importantes academias dentíflCéls nacionais: aAcademia Brasileira de Ciência
eAcademia Nacional de Medicina. Em ambas o ingresso feminino foi tardio e essa exdusão não foi um fato isolado aconteddo apenas no Brasil; na Europa só depois da
segunda guerra mundial foi que mulheres foram admitidas nas mais importantes academias européias.
Josilene da Silva - UFSC
As teólogas luteranas teologizando a mulher
Oprocesso de indusão das mulheres na Escola Superior de Teologia - EST com inicio na década de 50 e a inclusão feminina aos ministérios ordenados da IECLB na
década de 70 podem ser apontados como alguns fatores que contribuiram para amudança na maneira de se pensar aTeologia nesta Faculdade. Observamos, a partir deste
periodo, o aparecimento C3 inúmeros discursos produzidos por estudantes de Teologia e Pastoras que levantava aproblemática sobre as mulheres e aigreja. Épossivel
perceber esses discursos em diferentes espaços como, por exemplo, na revista Estudos Teológicos, revista de publicação oficial da EST, em roteiros de trabalho da OASE
- Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, grupo de mulheres luteranas que existe na IECLB, trabalhos de condusão de curso e Dissertações que propõe novas
maneiras de prática teológica através da perspectiva feminista, entre outros. OObjetivo deste texto é perceber de que maneira essas Teólogas luteranas começaram a
pensar as mulheres teologicamente a partir da sua presença na EST. As fontes das quais iremos utilizar, portanto, serão, além da produção bibliográfica feita por essas
mulheres, utilizaremos também a análise dos jornais publicados pela IECLB e entrevistas orais com Pastoras. Teólogas e estudantes de teologia.
Suely Gomes Costa - UFF
Das desventuras de ser doutora
Esta comunicação examina situações dramáticas criadas em três textos literários, elaborados em tempos sucessivos, pertinentes aimpactos da instrução superior feminina
sobre as relações de gêneros, papéis de esposa e mãe evida familiar. Uma crônica de Machado de Assis de 1878, As Doutoras, comédia de França Junior, apresentada
no Rio de Janeiro, em 1887, eOQuinze, romance de Rachei de Queiroz, publicado em 1930, todos, cada um asua maneira, ocupam-se das desventuras de ser doutora,
oferecendo pistas relevantes sobre aarquitetura das relações de gênero,os códigos eos modos de sua propagação, os sistemas de poder edominação de que se impregna
o do imaginário sobre o masculino e ofeminino.
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Alice Nitika Koshiyama - USP
História, intelectuais feministas e cidadania da mulher
Neste trabalho avaliamos algumas contribuições das intelectuais feministas para aconstrução da cidadania da mulher. Partimos da idéias de que aescrita feminista é a
expressão de novos valores, que reconhecem a autonomia para as mulheres e a igualdade de direitos para mulheres e homens. Estudamos a ação de escritoras e
jomalistas na difusão de novos valores (cf. valor, in Agnes Heller, Ocotidiano e a História), que mudaram a ideologia dominante na questão de gênero. A pesquisa
acadêmica, que realizamos com apoio parcial do CNPq, desvendo aação de intelectuais orgânicos do feminismo (cf. intelectual orgânico, in AGramsci, Os Intelectuais
ea Organização da Cultura) através de veículos de comunicação no estudo. Analisamos otrabalho pioneiro de Simone de Beauvoir, OSegundo Sexo, cujo primeira edição
é de 1949. E pesquisamos o trabalho de Carmen da Silva, que manteve a secção' A arte de ser mulher' na revista Cláudia, desde 1963 até 1985, quando faleceu.
Jomalista, psicóloga ecomunicadora, Carmen da Silva escrevia mensalmente tratando de temas propostos pelas cartas das leitoras da revista, e em alguns casos de
leitores. Era um feminismo com idéias libertárias, humanistas efilosoficamente materialista freudiano eexistencialista. No estudo da obra jornalística de Camnen da Silva
percebemos a atualidade do feminismo para os estudos da história e para a história das mulheres, a partir do conceito de lugar social (cf. M. de Certeau, AEscrita da
História). Eentendemos a permanência e adifusão das idéias feministas como elementos para aorganização dos movimentos sociais de mulheres, desde aconstrução
de uma história na perspectiva de gênero por Simone de Beauvoir em OSegundo Sexo.
Nancy Rozenchan - USP
Escritoras israelenses e a elaboração da História
Presente quase desde o início do período do desenvolvimento da literatura hebraica contemporânea, na década de 1880, aescrita de mulheres não gozou de uma posição
de igualdade com a escrita dos autores seus contemporâneos. Mesmo que o papel cultural eformativo de homens e mulheres obedecia em teoria padrões de igualdade,
estabelecidos pela sociedade judaica em formação na Palestina, escritoras não produziram em geral obras que fossem notáveis por algum tipo particular de especificidade.
A partir da década de 1980, uma série de fatores conduz a uma reversão no papel das autoras, que passam a ocupar um espaço apreciável na escrita hebraica em Israel.
Não mais sentindo-se obrigadas aacompanhar as grandes questões nacionais e sociais, elas podem dedicar-se ao âmbito do individual, dentro do oontexto coletivo ou não.
Pretendo ater-me adois que têm mulheres como suas figuras centrais, ambientadas em dois momentos da história e da formação da nação moderna. Guei Oni ( Ovale
de Ôni), 1982, de Shulamit Lapid, centra-se na mulher que ajuda aconstruir acolônia homônima em 1880. Shifra Hom, por sua vez, em Arba lniahot (Quatro mães), 1996,
desenvolve uma versão feminina da história da constituição da nação, no início do século XX, sobre modelo dos patriarcas bíblicos.
Márcia Cavendish Wanderley - UFF
Poesia e História: Angústias da voz Feminina na Poesia Brasileira e Norte-Americana
Sylvia Plath, Anne Sexton eAna cristina Cezar, são as três poetas selecionadas para representar aexpressão poética dominante nos anos 60 e 70 no Brasil e nos EEUU.
Com origem em fonte derivada da experiência ,discurso histórico epoético se interpenetram nestas voze moldadas apartir de elementos do romantismo e da modemidade
. Aescolha de temas coincidentes formados por sinais simbólicos de amor e morte se concretiza em tramas poéticas construidas metaforicamente a partir dos segredos
de suas vidas breves, angustiadas e interrompidas por suicidio .Os poemas revelam a revolta contra um quadro social estabelecido e inauguram uma nova dicção feminina
marcada mais pelo fel do que pelo mel. Ao mesmo tempo transpiram a ânsia por liberdade e anecessidade de superação de uma tradição que reservava amulher papéis
sociais fixos impedindo-a de ser artífice da própria história. Essa História onde as normas e regras específicas aos comportamentos de gênero começam a ser revistos
e mimetizados através destas poetas que oferecem novas opções, simbolicamaente trabalhadas, para oestreito horizonte feminino abrindo perspectivas nos universos do
amor, do desejo e da realização profissional.
Gisele Oliveira Ayres Barbosa - Universidade Severino Sombra/RJ
Aspectos sociais e politicos da poesia de Narcisa Amália
Narcisa Amália, intelectual fluminense que viveu na segunda metade do século XIX, foi, além de poetisa, jomalista, professora e ardorosa defensora dos direitos da
mulher.Em seus versos, ao mesmo tempo em que fala de sentimentos etemas familiares e do cotidiano feminino, também enfoca assuntos de cunho político, ideológico
e social, iniciativa ousada para mulheres de sua época. Abolicionista e republicana, Narcisa defendia afunção social da poesia e acreditava que cabía ao poeta denunciar
as injustiças e atuar como agente transformador da sociedade em que vivia. Apesar do sucesso de seu único livro, Nebulosas, suas posições lhe renderam inúmeras
críticas, principalmente masculinas, pelo fato de abordar temas considerados impróprios a uma mulher.
Miridan Britto K. Falei - Universidade Severino Sombra/RJ
Mulheres do Sertão Fluminense no século XIX
Nascer, viver e morrer em fazendas da província do Rio de Janeiro. Como teria sido o cotidiano de baronesas do café? Que percepções de vida puderam ter? Como a
sociedade as observou e reteve seus nomes? Como se relacionaram com suas escravas? A história que estamos tentando elaborar, da vida privada em fazendas, fica
na interseção das tensões entre oser senhora eo serescrava. Tenta avaliar as ações com que determioadas mulheres procuraram dar sentido aos seus anseios ampliando
seus pertencimentos à coletividade e os de autonomia individual. Utiliza documentação do Centro de Documentação Histórica de Vassouras efaz parte de um projeto de
pesquisa ligado a Universidade Severino Sombra.
Maria da Glória Guimarães Correia - UFMA
Ruína da casa, padecimento da honra: um estudo das relações de poder e gênero entre casais, através da peleja que travam entre si Quitéria Francisca
Sebastiana e seu marido Sérgio Justiniano
Quitéria Francisca Sebastiana era viúva, "menor de 25 anos', quando José da Silva chegou ao Maranhão. Na condição de escrivão da Junta da Real Fazenda teria este
último tomado conhecimento da soma avultada que devia Francisca Josefa à referida Junta.Tratava-se de dívida herdada de seu defunto marido, pai de Quitéria, em
conseqüência da compra de fazendas expropriadas aos jesuítas. Jogo de máscaras éo que vai ser posto em cena quando, atendendo ainteresses mútuos, for negociado
ocasamento de Quitéria com Sérgio Justiniano, irmão de José da Silva, sendo para tanto oferecido em oontrapartida o alargamento do prazo de amortização da dívida. Com
aconivência de Dom Antonio de Pádua, o bispo de então, será realizado ocasamento sem que sejam obedecidos os trâmites canônicos, ou seja, sem apublicação dos
banhos. Ojogo de interesses que detemninara a aliança na forma descrita não será suficiente para superar conflitos que surgirão entre Quitéria e Sérgio, nos quais se
evidenciam, entre outros, disputas pelo mando e controle da riqueza, bem como o choque entre padrões e práticas de gênero.
Conceição Maria Roci.a de Almeida - UFPA
Mulheres, violência e cidade: "Demônios de Saias" na Belém Oitocentlsta
No contexto do projeto modemizador empreendido pelas políticas públicas em cidades brasileiras do século XIX, o modo de viver dos populares tornou-se alvo das
preocupações daqueles que empenhavam-se pela adequação dos hábitos da população citadina, ás exigências do empreendimento que se consolidava. Essa adequação
de hábitos implicava na construção de uma força de trabalho disciplinada e neste sentido recaía sobre as mulheres uma forte pressão, tendo em vista não só um
comportamento pessoal efamiliar morigerado dessas pessoas, como também aextensão dessa postura aos diferentes espaços da cidade. Para térlto, foram inúmeros os
mecanismos utilizados pelas elites, entre os quais o Código Penal, aação policial, as denúncias formais, os autos crimes, muitos dos quais, com vistas à assinatura dos
termos de bem viver. A documentação existente aponta para a participação de homens e mulheres dos segmentos populares em situações de confronto, e mais
especificamente, o volume de notícias eautos crimes envolvendo mulheres possibilita uma ampliação da investigação histórica da questão em pauta, objeto desse trabalho.
Gllma Maria Rios· UNIPAC e UNIT/Araguarl
Futebol Feminino: masculinização e degeneração do "anjo do lar"
Opresente trabalho tem como objetivo analisar o discurso desqualificador do futebol feminino em AraguarílMG nas décadas de 40 a60. Tendo por referência o quadro
nocional dos estudos de gênero e da teoria das representações sociais, oonsiderando-se particularmente aprática do futebol como exercício próprio dos homens. Observase que tal prática esportiva encontra-se generizada por significar comportamento social do homem másCUlolmacho, segundo padrões sexualmente diferenciados.
Diferenciados, porque as representações de esporte para homens e mulheres referenciam práticas sociais masculizantes e feminizantes, por isso, "não fica bem a uma
moça se expor ao ridiculo dentro de um campo de futebol porque este esporte não se coaduna com a natureza feminina.
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Heterotopias feministas: a criação do múltiplo
Opensamento binário que ordena aexpressão sexo/gênero é um fixador de papéis, um repetidor de modelos e relações. Uma heterotopia feminista pensa as mulheres
reais, em uma história do múltiplo, de corpos que se condensam em relações diversas, heterotopias históricas: espaços outros, mas não menos reais, não menos
contundentes,dinamismo criador de relações, motor de transformação do histórico-social.

Luzia Margareth Rago - UNICAMP
Heterotopias de gênero:"Mujeres Libres" na Revolução Espanhola
Durante aRevolução Espanhola, entre 1936 e 1939,um grupo de mulheres anarquistas reunidas em torno do Grupo das Mujeres Libres realizou uma série de iniciativas
emancipadoras para o sexo feminino, orientadas pelos princípios libertários de construção de uma nova ética social. Este texto pretende discutir essas iniciativas, a partir
do conceito de 'heterotopias' de Michel Foucault, associado às questões de gênero.
Diva do Couto Gontijo Muniz - UnB
Internalizando o catolicismo, "generizando" corpos, comportamentos e relações sociais .•.
Trata-se de uma reflexão sobre aintemalização do catolicismo na sociedade mineira do séc. XIX, atentando para adimensão constituinte e, ao mesmo tempo, constituída
de gênero. Aanálise das práticas de catequese e das imagens econceitos que as informam - particularmente pastorais e manuais de catecismo - revela-nos um processo
de constituição dos sujeitos em que ogênero e a sexualidade são, ao mesmo tempo, produto e processo de uma complexa 'tecnologia política'. Um engendramento de
identidades operado por meio de intrincadas redes de poder que atravessam otecido social, instaurando hierarquias entre os sexos, produzindo/reproduzindo diferenças
sociais.
Ana Paula Vosne Martins - UFPR
Dar à luz no Brasil: as maternidades e a assistência médica às mulheres entre o final do século XIX e inicio do XX
Esta comunicação é resultado da investigação e das reflexões desenvolvidas em minha tese de doutorado sobre a constituição da obstetrícia e da ginecologia,
particularmente no capítulo que trata destas especialidades médicas no Brasil. Oobjetivo éapresentar as idéias e as propostas dos médicos brasileiros arespeito da criação
de hospitais-maternidade no país, como forma de prevenire tratar doenças relacionadas à mortalidade materno-infantil, bem como propor a criação de uma Assitência
Pública organizada e mantida pelo Estado. Oque procuro demonstrar éque com que acampanha movida em favor da assistência social á maternidade e aconstrução
de espaços hospitalares específicos para o atendimento obstétrico, ginecológico e também pediátrico, iniciou-se efetivamente o processo de medicialização do corpo
feminino e atransição do parto doméstico para o parto hospitalar no Brasil.
Sérgio Aboud - UFF
Dois casos de aventuras sexuais e homoeróticas em Lisboa
Esta comunicação faz parte da pesquisa desenvolvida para a minha dissertação de mestrado. Nesta apresentação mostraremos como a utilização de dois tipos
diferenciados de fontes, nos permitiram identificar a presença de sujeitos praticantes do homoerotismo masculino e suas práticas vivenciadas em alguns espaços
específicos, na Lisboa do século XVI edepois, na mesma cídade de Lisboa, no século XIX.A pesquisa sobre o século XVI foi facilitada já que usamos para isso o excelente
trabalho do ProfO Luiz Mott OPagode Português, A Subcultura Gay em Portugal nos Tempos da Inquisição (Ciência e Cultura, n° 40, fevereiro, 1988, p. 120-139.). Para
a realização deste trabalho, Mott, fez uso do vasto acervo inquísitorial da Torre do Tombo.Sobre a análise do século XIX partimos da análise do livro OBarão de Lavos de
Abel Botelho (Porto, Lello & Irmãos, 1982.). Através desta análise e reflexão levantamos a hipótese da clara presença e participação social de sujeitos praticantes do
homoerotismo na sociedade lisboeta e, portanto, portuguesa, pelo menos desde o século XV.
Edmar Henrique Dairell Davi
A homossexualidade nos tribunais uberlandenses: sexualidade eviolência 1990/2001
Quer seja pela divulgação promovida pelos grupos organizados, quer seja pela ocorrência de crimes com grande repercussão na mídia, a violência que atinge
homossexuais tem ganhado crescente visibilidade nos últimos anos. Partindo da análise de processos criminais relativos a assassinatos de homossexuais ocorridos em
Uberlãndia, no período de 1990 a2001 ,apresente comunicação busca discutir como é percebida a homossexualidade ecomo agentes da justiça e testemunhas dos crimes
constroem e mantêm representações sobre tais casos. Verificamos aexistência de concepções preconceituosas em relação ao homoerotismo. Ahomofobia nos crimes
de ódio que ocorrem devido à condição homoerótica da vitima esta presente nos depoimentos de policiais, juízes etestemunhas. O'ser homossexual' é visto segundo
uma ótica 'desvalorizante', mesmo por gays e lésbicas que depoem nos processos. Observamos, também, a existência da violência simbólica que ocorre ao se
considerar como naturais as hierarquias sociais, principalmente as desigualdades ligadas ás diferenças sexuais. Esse tipo de violência contribui para que as hierarquias
sociais se superponham e se reforcem mutuamente, cada qual contribuindo, asua maneira, para amanutenção de uma ordem social ainda discriminatória.
Eliane Borges Berutti - UERJ
Gênero, sexualidade, sociedade: vozes e histórias de transgenders
Abordagem de um segmento da sociedade norte-americana contemporânea, problematizado pelas categorias fixas de gênero e sexo. Ao dar visibilidade avozes e histórias
de transgenders -pessoas que transitam pelos dois gêneros elou sexos, pode-se examinar a articulação entre aesfera privada e a pública assim como a luta por direitos
civis dos sujeitos em questão.
~igia Bellini - UFBA
Extase religioso, sexualidade e liderança feminina em Portugal setecentista
A comunicação tem como objetivo analisar a constituição de identidades e a expressão de formas de sexualidade na experiência mistica e em outras manifestações
religiosas em Portugal no século XVIII, procurando compreender como se relacionam com o contexto social e cultural mais amplo em que tiveram lugar. Explora em
especial amanipulação de identidades no sentido da quebra das regras que convencionalmente regiam as relações de gênero, assim como aassociação entre êxtase
religioso eaaquisição de papéis de prestígio por mulheres. Pelo transe místioo, de acordo oom preceitos determinados edifundidos por membros do clero católico, onde
era em geral vetada aliderança de pessoas do sexo feminino, mulheres adquiriram uma fonte altemativa de autoridade. Visões e comportamentos extraordinários criaram,
para certas mulheres, condições de possibilidade de um papel mais ativo e uma reciprocidade mais equilibrada nas suas relações com homens, no interior efora da Igreja
Católica. As fontes centralmente estudadas são processos da Inquisição portuguesa oontra o molinosismo, econtra falsos êxtases, visões e revelações.

Neusa Fernandes - Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro
Famílias judaizantes- vitimas da Inquisição em Minas Gerais
OSanto Ofício interferiu profundamente na vida colonial brasileira, durante mais de dois séculos, perseguindo portugueses e brasileiros. Omaior número de denunciados
vivia no Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraíba. Nesta Capitania, no inicio do século XVIII, foram presos cerca de 49 cristãos-novos, sendo 28 mulheres e 21
homens. Desse total, dois foram oondenados à pena capital e oito morreram nos cárceres da Inquisição. No Rio de Janeiro, 392 moradores da cidade foram registrados
pelo Tribunal do Santo Ofício edenunciados por criptojudaismo. Quando o Brasil se tornou aterra do ouro, os dirigentes da Inquisição passaram a se preocupar com a
massa que afluia ás minas, atingindo famílias inteiras de cristãos-novos. Omaior número de processos éde concubinato, muito comum entre o clero mineiro e no convívio
entre o homem livre ( pobre ou rico) e aescrava. Por todo o Brasil, os representantes do Tribunal processaram econdenaram blasfemos, sodomitas, concubinas, bigamas,
hereges, feiticeiros e bruxas, de várias etnias: africanas, portuguesas e índias.
Margareth de Almeida Gonçalves - UFRRJ
Civilização e Artifício: narrativas de viajantes estrangeiras no Brasil oitocentista
Esta comunicação apresenta resultados de uma pesquisa, na qual foram analisados os livros de viagem de mulheres que estiveram no Brasil nas seis primeiras décadas
do século XIX. Deste modo, procura-se destacar as narrativas que construíram sobre a vida de mulheres no Brasil. Num Ocidente, em que os ideais de liberdade
conquistavam cada vez mais pregnância, as viajantes expressaram a busca de independência; mesmo quando acompanhadas de seus maridos; e de auto-realização,
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----------~~--~------------------~-------------------------------------------------na experiência da aventura através do mundo. Os relatos de suas trajetórias utilizaram como antípoda oexemplo de mulheres que encontraram em paises como o Brasil,
cujas vidas retrataram como de confinamento aos muros da casa senhorial. os temas que acentuam padrões de comportamento informados pela experiência burguesa
ocidental. Procura-se explorar como as narrativas das viajantes acentuam padrões de comportamento informados pela experiência burguesa ocidental não só interfere nas
concepções e imagens que constróem sobre o modo de viver dos trópicos, como também fornecem um ideal de civilidade feminina espelhado em suas trajetórias.
Cleci Eulalia Favaro - UNISINOS
Cultura material e representações sociais: mulheres de origem Imigrante em busca de espaços de poder
Extremo-sul do Brasil foi marcado pela formação de numerosas comunidades de imigrantes de origem européia (primordialmente aleml!es e italianos) que, na condição de
'estrangeiros", viram-se na contingência de construir uma imagem positiva de si mesmos, diante do poder hegemônico dos 'donos da terra". As naturais dificuldades de
comunicação verbal ea nova modalidade de ocupação do solo (em regime de média e pequena propriedade), fatores aliados à emergência, já na década de 1930, de u~
processo de industrialização fortemente marcado pelo desenvolvimento de complexos urbanos nas áreas imigrantes acabou por diferenciar os espaços rio-grandenses. A
medida em que ocorria aascensão econômica das áreas coloniais, mais se fazia necessário encontrar elementos de aproximação com os grupos detentores do poder
político, através de diferentes tipologias de contato inter-étnico. Opróprio espaço da casa imigrante foi então habilmente utilizado: simples objetos destinados a proteger as
paredes, atrás do fogão ou da pia de lavar louça e decorados com numerosas inscrições e imagens -bordadas em uma espécie de estandarte -os chamados 'panos de
parede' migraram para a sala de visitas, revelando crenças, valores, expectativas, código comunicativo facilmente aceito, dado que valorizavam otrabalho, adisciplina,
a sociabilidade, os símbolos pátrios, o discurso nacionalista. Curiosamente, em muitos daqueles objetos a cena representada é ado latifúndio pecuarista; as autoras,
mulheres imigrantes.
Lená Medeiros de Menezes - UERJ
Emigração e ousadia no ser e estar: as francesas no Rio de Janeiro como estudo de caso
Resumo: Apresentando as conciusões parciais de projeto de pesquisa iniciado em 2001 , otrabalho propõe-se adiscutir as razões eos contornos da emigração de mulheres
francesas para o Rio de Janeiro, bem como as relações culturais ede poder tecidas na cidade entre os anos de 1816 e 1850, utilizando como método de análise opull-push
(puxa-empurra) que orienta os estudos sobre movimentos migratórios, densificado pelos aportes do gênero epoder. Sob esta perspectiva, coloca em destaque principal a
ousadia da aventura transoceânica assumida por mulheres sós que buscaram, do outro lado do Atlântico, possibilidades de melhoria em suas condições de trabalho e vida,
motivadas pelos apelos da liberdade e igualdade entre os sexos trazidos pelos ideais revolucionários. Dois aspectos relevantes, nesse contexto, são colocados em
discussão. Em primeiro lugar, as especificidades da industrialização em França, com a manutenção emesmo a revitalização do artesanato edo atelier, a intensificação do
trabalho feminino fora do lar e todas as mazelas tão bem retratadas nos romances de Sue, Hugo e Zola. Em segundo lugar, a attirance com relação à cultura francesa que
caracterizou acapital brasileira desde atransferência da Corte Portuguesa.
Marilda Corrêa Ciribelli - UFRJ/IHGB
Uma visão histórica sobre Eufrásia Teixeira Leite
Objetivo desta comunicação é mostrar a importância de Eufrásia Teixeira Leite para a História de Vassouras e resgatar sua imagem, tantas vezes, denegrida pelo olhar
preconceituoso emisógeno que aretrata como uma fútil representante da aristocracia patriarcal vassourense ou como 'amante de Joaquim Nabuco'. Eufrásia Teixeira.Leite
foi uma pioneira social, uma mulher inteligente, de ação ede forte personalidade que fugiu atodos os padrões de comportamento de sua época, impostos pelo sistema rural
patriarcal. Por sua visão de futuro transformou a Cidade de Vassouras possibilitando pela imensa herança que legou a Cidade seu desenvolvimento socioeconomico,
cultural eedilicio e proporcionou aseu povo, melhores condições de saúde, de educação e de vida, o que fez dela asua 'Grande Benemérita ." Levantamos ;3lguns traços
do seu perfil que sabemos incompleto mas que irão resgatar aimagem de Eufrásia que embora não possamos considerar como uma pioneira do feminismo no Brasil, foi
uma mulher de vanguarda, livre, inteligente, ede forte personalidade, além de ser uma financista de sucesso e uma importante (a)gente da História de Vassouras embora,
tenha residido parte de súa vida na França
Lidia Maria Vianna Possas - UNESP/Marília
O Sigma e a militância: gênero, representações e significações
Opresente trabalho éoresultado de uma pesquisa que tomou como objeto de análise acorrespondência feminina de militantes/simpatizantes da AIB, localizadas no acervo
privado de Plínio Salgado, no Arquivo Municipal de Rio Claro/SP. Oestudo das missivas possibilitou observar as distintas formas de inserção feminina na agremiação,
revelando novas representações esignificações criadas frente aos papéis normativos e, prinCipalmente das relações de gênero definidas em seus rígidos estatutos
protocolares edisciplinares, demonstrando como homens emulheres reiventaram as práticas eos comportamentos pela presença da subjetividade eda afetividade,integrando
e reconstruindo uma eficiente rede de sociabilidade, de relacionamentos ede posições de forças. Além disso aanálise das cartas através de uma leitura preocupada com
aimportância eadimensão dos códigos espistolares e sociais, do suporte material das mensagens, das formas de argumentação, tratamento eda linguagem nos permitiram
ampliar as pontencialidades desta fonte ainda pouco explorada devido a nos remeter ao uso tradicional.
Andréa Bandeira da Silva - UFPE
Uma Análise de Gênero sobre as Casas de caridade do Padre Ibiapina
Esta pesquisa pretende ser mais uma alternativa arepensar os fatos eo papel dos vários sujeitos históricos, e principalmente o papel feminino. Também, contribuir com
um estudo metodológico do conceito de Gênero, bem como ampliar oconhecimento do papel social femeinino nas décadas de 1860-80, na regial do Polígono da Seca,
utilizando como quadro histórico as vinte eduas casas de caridade fundadas pelo Padre Ibiapina nas diversas localidades dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba e Pemambuco, quando o Nordeste viveu uma grave recessão econômica, aqual somou-se uma epidemia de cólera que provocou odesespero e dizimou
a população. Na tentativa de integrar o povo nas relações de trabalho, atender aos doentes e enterrar os mortos abandonados, encaminhar crianças órfãs, na maioria
meninas, surgiram as Missões do Padre Ibiapina, que funcionaram regidas por um Estatuto próprio, escrito pelo seu idealizador e fundador, mantidas pelos trabalhos
altemativos ao qual se propunham, tais como: construção de escolas, ateliês de bordado ecostura, fabriquetas de couro, além de amparadas pela caridade dos senhores
e senhoras locais. Neste contexto encontraremos as mulheres sujeitas deste estudo. Mulheres que ocuparam um lugar de destaque ao lado do Padre Santo, influenciando
comunidades na sua ausência, administrando espaços públicos.
Jane D. Semeão e Silva - Rede de Ensino Público do Estado do Ceará
Coca-colas, as meninas do U.S.O rompem o cerco
.
A vinda de tropas americanas para Fortaleza no início de 1943, com ainstalação das Bases Aéreas do Pici eCcx:orote, trouxe não só novas configurações espaciais para
aCidade como outras opções de ?iversão. No que se refere especificamente à população feminina da capital cearense, fez surgir o que muitos que vivenciaram aqueles
anos de. Segu~da Gu~rra denomln~~a~ de 'fenômeno das coca-colas'. As 'garotas ccx:a-<Xllas~, assim chamada~ em referência ao refrigerante norte-americano, não foi
um 'fenomeno especifico da expenenaa de Fortaleza da guerra, podendo ser observado também em outras capitais do Nordeste, como Recife e Natal. Nesse contexto,
procu~amos explorar ointeresse surgido entre as fortalezenses pelos estadunidenses aquartelados na cidade, os namoros que apareceram entre eles, de que maneira elas
desafiaram a moral conservadora do período apartir desse contato e as tensões geradas no seio da sociedade pelo comportamento delas.
Jussara Natália Moreira Bélens - UEPB
Uma representação social do feminino no semi-árido paraibano
Busca-se desvelar aimagem historicamente elaborada e cristalizada em tomo do feminino corno sendo um ser passivo, dependente efràgil, em contraposição ao masculino
forte, corajoso e independente, Identidades totalizantes eindeléveis. Assim, discute-se acerca das Identidades comogestadas etransformadas no seio das Representações
Sociai~, por isso, pa~síveis de mudança~. Esta co~cepção é legitima?a à luz de reflex~s teóricas efactuais, tendo por estudo de caso singularidades de mulheres chefes
de famlha da comUnidade rural do Estreito, Campina Grande - PB, vistas pelos demaiS da comunidade como mulheres que 'trabalham feito homem', imagem que vem
demonstrar afissura das identificações construídas e uníversalizadas em tomo de uma essência feminina.
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lracllda Pimentel Carvalho
Dalva, Fátima, Geralda, Regina e tantas outras...Ofeminino cotidiano das moradoras de Samambaia - uma cidade - satélite do Distrito Federal
Surgindo de um verdadeiro ca,nteiro de obras, onde apoeira vermelha levanta<!a peias ~~uinas, caminhões.ou mesmo pelo vento forte, Samambaia f~ !~,!ar asaga
da ocupação de Brasilia, na década de sessenta, onde carrega, também, um diSCUrso mlbco acerca de sua cnação. Procuro neste trabalho, detectar as repfêSentaçõe8
sociais que ordenam e modelam o cotidiano desta cidade, observando como essas representações direcionam ainterpretaçao da realidade do dia- a- dia, com suas
estratégias de sobrevivência e convivência. O universo trabalhado constou de cinco entrevistas com as presidentes de Associações de Moradores, escolhidas
aleatoriamente dentre as 103 existentes. Diferentemente do inicio da construçao de Brasilia, onde havia uma predominância da população masculina, Samambaia
apresenta-se com caracteristicas específicaS: ogrande número de liderança comun~ária, euma presença acentuada de lideres do sexo feminino, pois 80% das lideranças
comunitárias são exercidas por mulheres. Em uma sociedade marcada peia desigualdade e pela exdusâo, que se aprofunda na reiação entre os gêneros, ás mulheres em
Samambaia assumem uma nova dimensoo: os lotes são registrados em seu nome, enas Associações elas são elementos majoritários de reivindicaçao e participaçao.
Até que ponto isso representará uma modificação na concepção tradicional da mulher passiva e conservadora?
Sonia Bressan Vieira - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões·URJlRS
Nuances de História do início do movimento de mulheres Rio Grande do Sul-1910/1970
Neste trabalho esboçamos osurgimento eo alicerce do Movimento de Mulheres no Estado, localizando àquelas que 'abriram aias' para o Feminismo gaúcho econstttuíram
as primeiras Organizações que iniciaram este movimento. Analisamos, em primeira instância, alguns grupos originários do Movimento de Mulheres no Rio Grande do Sul,
com destaque para os Grupos Feministas iniciais que se auto- proclamaram como tal e que hoje não estão mais em atividade, embora suas integrantes continuem, em sua
maioria, atuando como 'feministas' em outras Organizações no Estado. Citamos também, grupos formados por mulheres sem acaracterística de 'Feministas', os quais
denominamos de 'Femininos', cuja data de fundação é anterior elou paralela aesses grupos feministas; encontramos ainda, grupos de mulheres trabaihadoras ligadas a
sindicatos e àquestão da terra, os quais situamos no contexto do Movimento de Mulheres. Na construçao da pesquisa servimo-nos, preponderantemente, de notícias de
jornais da época edepoimentos de mulheres que integraram as organizações feministas no Estado.. Arealidade confirmou que grupos de mulheres surgiram desde as
primeiras décadas do século XX. Organizadas, se revestiram de características 'femininas' enão propriamente 'feministas'; porém, no finai dos anos 60 -início da década
de 70, emergiram grupos que se assumiram 'Feministas.
Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro - UnB
"Aluga-se uma excellente ama com bom leite (•••)"
Parte do trabalho de pesquisa econstrução de projeto para qualificação, nesta comunicação, abordo exemplares do Jomal do Commercio do periodo de 1872 a 1882, para
analisar aoferta/procura de amas-<ie-Ieite nos anúncios que apresentam mulheres -geraimente escravas -, entre bens móveis, imóveis e semoventes para compra, venda
ou aluguel no Rio de Janeiro. Nestes anúncios, busco reler os enunciados recorrentes que qualificam aquelas mulheres no mercado de serviços domésticos, enaltecendo
capacidades fisicas epredicados morais. Aabordagem dos anúncios permite pensar que as imagens veiculadas sinalizam para algumas das formas de resistâncias das
mulheres cativas, na medida em que observa-se acomposiçâo de uma linguagem identitária e regulatória em relação a certos comportamentos considerados desviantes.
Valney Natividade de Oliveira - UFGO
OCentro de Valorização da Mulher e a criação Delegacia Especial de Defesa da Mulher em Goiânia (1980-1990)
Acriação de entidades com oobjetivo de auxiüar mulheres vitimas de discriminação sexual e de violência doméstica no Brasil está circunscrita ao inicio da década de 1980
em algumas capitais: SOS-Mulher de São Paulo, e grupos semelhantes no Rio de Janeiro eBelo Horizonte. Em Goiânia, destaca-se o Centro de Valorizaçoo da Mulher
(CEVAM)(1981 l, entidade que atuou no apoio amulheres vitimas de discriminação sexual e violência doméstica. Afrente deste grupo, atuou Consuelo Nasser editorachefe do jornal Diário da Manhã. Este Jornal tomar-se-ia o segundo maior jornal da capital, no qual Consuelo Nasser divulgou regularmente as atividades cio Cevam e de
grupos feministas existentes em Goiânia. Opresente trabalho objetiva a historicizaçao das atividades do Cevam na tentativa de produzir uma maior organização das
mulheres em Goiânia, principalmente em relação aviolência contra mulher, epela criação da Delegacia Especial de Defesa da Mulher em 1985. Apesquisa baseia-se na
coleta de material jornalístico, documentos do Cevam e entrevistas. Neste aspecto destacam-se os artigos das integrantes dos grupos feministas ede Consuelo Nasser
no Diário da Manhã.
Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti - UNIFACS
Indústria do sexo e tráfico de mulheres brasileiras: história, representações ou matizes de um novo mapa social?
Como todos os movimentos sociais brasileiros que eclodiram nos últimos trinta anos, ofeminismo se constitui em um tema privilegiado para areflexão teórica, refletindo
instâncias diferenciadas do movimento de mulheres e trazendo em suas entrelinhas mais do que uma açao isolada e involuntária de agrupamentos radicais, buscando
delinear novas políticas públicas ejustiça social. No entanto, as perspectivas democráticas e de desenvolvimento que se firmaram no Brasil, também foram permeados
por novas fronteiras equestões sociais que até entao estavam em pouca evidência, incluindo aprostituiçao infantil e de mulheres, o tráfico para países estrangeiros e
promoção do turismo sexual. Oobjetivo é analisar opanorama das ações, programas edados sobre essa conjuntura brasileira, bem como dar visibilidade aos matizes
da exclusão social edas formas propostas pelos movimentos feministas em prol da liberdade ejustiça social.
Marisa de Fátima Lomba de Farias - UEMS
Relações de gênero no assentamento rural Sul Bonito, Itaquiraí·MS: o que mudou?
Ao estudarmos o assentamento rural Sul Bonito, no municipio de llaquirai-MS, desenvolvemos uma análise na qual destacamos as relações intrafamiliares compostas por
um enovelamento conflituoso que caracteriza ovivido social pela ambigüidade epeia incerteza, em um movimento permanente entre adominação e alibertação. Tomamos
como eixo de reflexão as relações de gênero. Para tanto, tratamos do poder patriarcal, intrinseco às famílias bem como às instituições mais amplas presentes no
assentamento, onde se nota ocontrole que o poder masculino procura exercer sobre aquele tempo-espaço, envolvendo o corpo da mulher e afamília, que se encontram
dialeticamente enovelados.
Simpósio Temático 30 - Gênero, memória e sexualidade
Coordenação: Joana Maria Pedrol Marlene de Fáveril Cristina Scheibe Wolff
Katiuscia Maria Lazarin
Imagens do silêncio: mulheres indigenas na historiografia local catarinense na segunda metade do século XX
Oimaginário criado sobre os indígenas que ocupavam aregioo do que hoje éoEstado de Santa Catarina, pode ser observado nos relatos dos livros que têm por proposta
contar ahistória de cada município catarinense e de sua gente. Pesquisando este tema nestes livros constatou-se que impera um silêncio em tomo dos indigenas em Santa
Catarina. Silêncio que é atestado não só pelo número de livros sem referência aos índios, mas também peio silenciamento presente nos próprios discursos construídos
sobre os índios. Se os índios como um todo já pouco aparecem, as mulheres indias então são praticamente invisiveis. Neste trabalho fomos em busca desta invisibilidade
com o intuito de perceber seus sentidos e significados, numa discussão que envolve conceitos como imaginário, memória, gênero e silenciamento.
Fábio Henrique Lopes - FAFICA
.
Suicidio masculino ou feminino: as atribuições de gênero
Aconstrução cultural e social dos campos masculino efeminino está na pauta do dia de historiadores/as que libertam, através de suas perspectivas e análises, os termos
'homem' e'mulher' para múltiplas eincontáveis re-signficações. Essa perspectiva, possibilitada pela incorporação da categoria de gênero, busca dissolver apolaridade
homem/mulher, por ser totalizadora e mutilaclora das diferenças que os constitui, sublinhando o aspecto relacional entre eles. Dentro desse campo, esta comunicação
pro~lematiza como os discursos médicos sobre osuicidio, produzidos ao longo do século XIX, balizaram econstituíram as chamadas diferenças entre 'os sexos', interroga
quais as relações entre o masculino efeminino na tematizaçao médica sobre o suicidio, indicando quais as possibilidades apresentadas ao sujeito para se suicidar como
homem ou como mulher, no masculino ou no feminino.
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Cristina Scheibe Wolff • UFSC
Relações perigosas: gênero e etnia na construção de um Brasil mntlço
A construção da idéia de um 'povo brasileiro' mestiço, fruto de uma miscigenação entre 'brancos', 'índios' e 'negros', implicou também em uma leitura histórica das
relações de gênero que envolveram homens brancos com mulheres indias e negras ao longo da história brasileira. Intelectuais como Paulo Prado, Gilberto Freire, Sérgio
Buarque de Holanda, entre outros, esforçaram-se por criar uma certa caracterização para a nação brasileira como uma nação mestiça, e para isso recorreram a narrativas
e descrições históricas assinalando as relações dos homens brancos adventícios, nos tempos coloniais, com as mulheres índias, em um primeiro momento, e negras a
partir da generalização da escravidão de africanos no Brasil. Aliteratura erudita e popular - por exemplo aquela dos folhetins publicados em jornais, aiconografia, e, mesmo
mais recentemente, produções cinematográficas e televisivas, passaram a adotar estas relações entre mulheres índias e negras e homens brancos, como centrais na
explicação da existência deste Brasil, de povo mestiço, mas com uma supremacia cultural, política e econômica sempre ligada ao homem branco. A proposta desta
pesquisa é explorar esta relação entre homens brancos e mulheres índias, que articula etnia e gênero na construção de imagens de um Brasil mestiço. Imagens na
historiografia e na midia. Nesta construção identitária brasileira, as mulheres indígenas receberam um papel por serem índias, etambém por serem mulheres; e os homens
brancos, por serem europeus e por serem homens. Gênero e etnia articulam-se neste contexto díscuFSivo delimitando esferas de ação e influências. Afinal, como nos
afirma Joan Scott, as relações de gênero são uma primeira forma de relações de poder.(1990) Isso não quer dizer que homens índios e mulheres brancas não tenham
existido ou tido importância nesta história. Mas por que não são eles os protagonistas quando se fala em 'miscigenação'? Através da análise de publicações impressas,
filmes e séries de televisão ensejadas pela comemoração dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, procuramos perceber como se atualizaram em obras de
cunho político, historiográfico, literário e artistico, as imagens construídas pela historiografia deste encontro étnico do qual teria nascido, para alguns autores, a 'nação
brasileira'. Embora já se possa ver vozes dissonantes, o que temos encontrado na pesquisa mostra agrande influência e permanência das imagens criadas nos finais do
século XIX e início do XX, nas quais o gênero feminino das índias, mesmo sendo elas vistas algumas vezes como as grandes progenitoras da nação brasileira, garante
aos brancos adventícios mais uma ferramenta na construção da sua preponderância social, econômica e política.
Claricia 000 • UFSC
"Pela cruz, à luzi" o gênero no discurso fundacional de uma agremíação religiosa no sul do Brasil
Este artigo versa sobre afundação de uma agremiação religiosa feminina, A'Companhia das Catequistas', na segunda década do século XX, na colônia italiana de Rodeio,
no Médio Vale do Itajaí Açu, região Nordeste do estado de Santa Catarina. Este grupo surgiu a partir de uma solicitação do vigário local, Frei Polycarpo Schuhen, feita às
moças pertencentes à Pia União das Filhas de Maria, cuja finalidade principal seria oexercicio da função de professoras e catequistas nas escolas primárias/paroquiais
da zona rural. Objetiva-se problematizar ediscutir, na perspectiva do gênero, ofato de oconvite ter sido dirigido às mulheres/moças e nao aos homens/rapazes, integrantes
da União de São José, já que no período em questão, nessa regiãO, somente os homens exerciam afunção de professores.
Yoníssa Marmitt Wadi - UNIOESTE
Da natureza ou da cultura: memórias da construção de sujeitos femininos num hospício do século XX
Otexto aponta como certos elementos (ditos da natureza elou da cultura), embutidos em práticas disciplinares, foram utifizados pela psiquiatria -dentro de um hospício nos
primórdios do século passado - em sua intervenção sobre variados corpos, para configurar diferenças e limites de gênero. Como um contraponto, busca-se nos 'resquícios
de memória' deixados por algumas mulheres internas no hospício, perceber como estas lidam com as injunções trazidas pelas pràticas disciplinares - conjugadas ao
complexo de tradições que carregam consigo - construindo-se como sujeitos, ora adequados ora inadequados às prescrições de gênero. Adocumentação utilizada para
construir o texto provém dos arquivos do Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre: textos médicos, regulamentos, regimentos, prontuários ecartas de mulheres
intemas.
Arselle de Andrade da Fontoura - Arquivo Hístórico de Joinville. Universidade da Região de Joinville
Cotidiano, memória e doença: as marcas da segregação ...
OHospital Colônia Itapuã-HCI, localizado em Viamão, no Rio Grande do Sul, foi inaugurado no dia 11 de maio de 1940, como oobjetivo de exduirdo convívio social as
pessoas portadoras de hanseníase, evitando assim o contágio da doença. Nesta pesquisa busco dar visibilidade, a partir da memória, às histórias de homens e mulheres
vitimas da hansen íase que foram segregadas no HCI. As diferentes experiências vivenciadas neste 'micro-universo' permitem problematizar este espaço de produção
de subjetividades, oqual cria um campo específico de socialidades. Aconcepção e aorganização do espaço edas relações cotidianas forjadas no interior da instituição
possibilitam analisar redes singulares de sobrevivências e vivências decorrentes da experiê!1cia da'doença eda segregação.
Jaqueline Ap. M.Z. Schmitt - UFSC
Quem reclama é mulher: Os discursos sobre o comportamento de homens e mulheres asilados em Florianópolis.
A pesquisa visa discutir a constituição dos discursos da equipe técnica do asilo/serte sobre as queixas, as reclamações em tomodsa relação saúde e doença dos velhos
e velhas. Isso porque, na dinâmica diária da instituição, influenciada pelos saberes da equipe científica, as mulheres são consideradas e muitas vezes, reforçam os
discursos de são mais 'queixosas', mais doentes. Deste modo, através das narrativas dos homens emulheres é possível perceber que os discursos da equipe encontram
ressonância ns falas de alguns velhos, o que por sua vez, contribui para aconstiuição de formas de tratamento diferenciado para cada gênero. A pesqui~a baseou-se
principalmente sobre as narrativas dos velhos e velhas, bem como dos relatórios da equipe técnica, o que favorece aconfrontação dos diversos discuros que se fo~am
no interior do asilo, onde mergem diferentes perspectivs em relação àQuem édoente, quem é saudável, desta meneira, aanálise que se faz necessária, está justamente
em mostrar que não são apenas as mulheres que reclamam, ou são mais doentes, mas de que foma esses discursos se constituem no cotidiano do asilo.
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Maria do Socorro Cipriano - UNICAMP
A Paraíba e a "mulher macho".
Na Paraíba, no contexto da Revolução de 30, afigura feminina se inscreve na história da política institucional norteada pelas definições próprias do masculino que eram
o da valentia. Com isso, a imagem da 'mulher paraibana' possibilita, então, o desdobramento de outras imagens. Uma delas é descrita a partir de uma 'feminilidade
masculinizada': a mulher macho. Assim, na década de 30, a imagem de 'mulher macho', no sentido da atuação cívica, comporá uma geografia moral da Paraíba. Mas,
desenhá-Ia a partir de definições da masculinidade, reconhecer sua possibilidade de ação, sornente seria concebível quando essa 'ação' estivesse sintonizada com os
interesses do Estado, fosse como fidelidade ao presidente, fosse como fidelidade à Pátria. De outra forma, tais atitudes seriam consideradas desvios que deveriam ser
controlados ou mesmo condenados. Portanto, para entender essa questão é necessário apontar as estratégias dos discursos masculinos paraibanos constituintes da
elaboração da imagem de mulher macho esua articulação com aprópria construção do Estado paraibano como modemo.
Carmen Susana Tornquist e Fernanda Uno - UDESC
Narrativas de partos e memória feminina: parteiras e parturientes do Vale do Jequitinhonha
No Vale do Jequitinhonha (MG), muitas mulheres ainda dão aluz em casa, com o auxílio de parteiras, mulheres em geral pobres e analfabetas. Seu oficio é reconhecido
pelas comunidades como um saber respeitável e prestigioso, embora este salber não se configure como esotérico, já neste universo sociocultural todas as mulheres
conhecem, em seus próprios termos, o corpo feminino e o processo do parto. Muitas parteiras iniciaram-se nas artes da parturição a partir do socorro prestado às
parturientes, as quais, sabendo 'como fazer um parto', lhes transmitiram este saber. Busca-se trabalhar nesta comunicação dois aspectos observados no trabalho de
campo, que articula história oral eobservação participante, a saber: acentralidade das performances narrativas edas narrativas terapêuticas na memória das mulheres
e acirculação de conhecimentos sobre ocorpo e suas dinâmicas entre parteiras e parturientes de grupos populares rurais.
.
Marlene de Fáveri - UNIVALI e UDESC
A carta de Emílie (ou, de como a guerra foi vivida pelas mulheres)
Santa Catarina, tempo em que corria aSegunda Guerra Mundial. Pessoas de origem alemã e italiana foram duramente perseguidas porque tidas COIll9 inimigas da pátria,
e muitas foram incriminadas e processadas no Tribunal de Segurança Nacional. Emilie Mayer (Hamônia/lbirama), processada por ter, supostamente, oferecido um
banquete em regozijo ao torpedeamento dos navios brasileiros (agosto de 1942), foi afastada da cidade, motivo Que afez escrever ao Interventor Estadual pedido demência
e o retorno ao lar. Nos autos do processo crime, aparece depoimentos de testemunhqs nomeando sua casa comercial- proprietária de um hotel- como um 'verdadeiro
cabarer onde se promoviam bebedeiras, um 'ambiente de pouca moral', alusões àconduta ea sexualidade da proprietária. Noto que, incriminada como traidora da pátria
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------~------------------------~~~--------------~-------------porque teria comemorado um grave acontecimento contrário aos interesses da nação, as falas enunciam questões morais - para além do idioma alemão falado na festa,
das possiveis ligações de amizade com estrangeiros, da festa em si -onde os papéis de gênero estariam sendo transgredidos. A análise dos depoimentos evidencia
comportamentos cobrados das mulheres, que são apropriados pelas autoridades policias nos relatórios e despachos, onde se nota que nas tensas relações que
entremearam ocotidiano durante aguerra, as mulheres também sofriam com os estereótipos, marcadas por serem mulheres.
Marina Alves Amorim
Rituais de passagem do feminino: o saber da experiência. Resultados preliminares.
Omeu projeto de pesquisa para o mestrado, Rituais de passagem do feminino: o saber da experiência, procura analisar o "tomar-se mulher" em três quadros sóciohistóricos distintos, definidos por um recorte geracional, ou seja, procura analisar, por um lado, como mulheres de três gerações de uma mesma família, mãe, filha e neta,
fizeram Oaprendizado de sua condição, e, por outro, em que medida esses femininos e seus aprendizados se aproximam e se distanciam. Alguns rituais de passagem
do feminino, quais sejam: a menarca, acomemoração do aniversário de quinze anos, o primeiro namorado, a perda da virgindade, o matrimônio e amatemidade, são o
foco central da análise. Tenho pensado tais rituais, a partir do par experiência e sentido, o que atribui valor asua capacidade de formação e transformação da identidade
feminina. Trata-se de um estudo histórico, de cunho microanalitico, sobre aface mais íntima da vida privada contemporanea de mulheres da dasse média belorizontina,
realizado apartir de fontes orais. Proponho socializar algumas considerações preliminares, que buscam pensar a relação entre mulher e memória, construídas a partir da
forma como as três mulheres envolvidas na pesquisa relatam alguns momentos das suas trajetórias de gênero. Oque é lembrado? Oque é lembrado edito abertamente?
Oque é lembrado e sugerido? Oque é lembrado enão dito? Oque éesquecido? Quais as diferenças e as semelhanças, no que tange ao processo de rememoração, de
uma geração aoutra?
Maria Gislaine Vieira Moreira· FICAS
Contemporaneidade nas relações entre gêneros.
No mundo globalizado é necessário aprender/incentivar aconvivência pacifica entre os povos eos indivíduos e, dentro dessa proposta de formação do cidadão global não
existe espaço para preconceitos, devendo haver uma busca pela equidade. Nossa proposta é sugerir que, através da escola, uma grande programadora social, se
encontrem maneiras de superação dos problemas de relacionamento entre os gêneros. Para tanto fizemos uma análise do comportamento de homens emulheres dentro
da sociedade, chegando aum diagnóstico dos problemas que tanto um como ooutro vem enfrentando ao longo da história através de levantamento bibliográfico e pesquisa
de dados na comunidade. Propomos ao final um programa para se buscar soluções através da escola atiada à comunidade. Fazemos um resgate histórico das relações
entre os gêneros em diversas épocas nas quais mostramos que, historicamente, amulher foi aque mais sofreu discriminações e prejuízos, gerando traumas que se refletem
em seu comportamento tanto no século XXI como na Idade Média. Porém mostramos que o homem, apesar de historicamente aparecer em uma posição mais confortável,
carrega o peso da responsabilidade de atrelar sua masculinidade aum comportamento sexista discriminatório. Toda esta problemática vem sendo perpetuada socialmente
e reforçada de maneira admirável pela escola que, teoricamente, deveria ser instrumento de evolução social do comportamento, abrigando mentes evoluídas. Percebemos
que, apesar de sua luta histórica pela libertação do comportamento sexista, a mulher, contraditoriamente, é aperpetuadora desse mesmo comportamento por ser a maior
responsável pela educação informal eformal, visto que é ela que está à frente da orientação dos filhos no lar eémaioria da força de trabalho na educação fundamental. Diante
disso entendemos que atransformação do comportamento sexista deve começar pela escola que será o principal instrumento de reorientação educacional da família e dos
filhos dessa. Será preciso, portanto, uma reeducação direcionada para aprópria escola e nosso trabalho propõe maneiras de se fazer esta inversão comportamental que,
em longo prazo, como toda mudança social, trará maior tranqüilidade ahomens e mulheres que poderão ver-se livres do problema que os aflige etraz sérias conseqüências
de ordem tanto social quanto psicológica.
íris Maria Nogueira Ubonati • Universidade do Porto
Gênero e Atividade Docente na Universidade de Pernambuco - UPE
Este trabalho articula três campos de conhecimento: universidade, gênero e magistério, evisa estudar as relações de gênero etrabalho docente na UPE. Snua-se no campo
dos estudos que analisam as relações de gênero e trabalho e pretende dar maior visibilidade à questão de gênero na Universidade. Metodologicamente, trata-se de um
estudo de caso, etem por objetivos: analisar os obstáculos no percurso profissional dos docentes; discutir as representações sociais sobre gênero etrabalho docente. Os
resultados preliminares confirlJ1am as evidências de outras investigações (BOURDIEU, 1995; SCOTT, 1988; BRUSCHINI, 1994; CASTELO BRANCO, 2000;
GONÇALVES, 1996; NOLASCO, 1995; PERROT, 1998) que apontam predomiância na carreira profissional de papeis sociais baseados nos modelos de socialização
diferencial por sexo.
Joelza Ester Domingues Rodrigues - PUC·SP
Representações do feminino nos livros didáticos de História.
Este trabalho pretende apresentar parte dos resultados de uma pesquisa em tomo das imagens fotográficas que ilustram os livros didáticos de História do Brasil editados
nos últimos vinte anos. Por seu caráter mimético, afotografia tem sido concebida como 'prova' da realidade o que lhe confere, na produção didática, um duplo papel: ela
é, ao mesmo tempo, ilustração e documento de 'comprovação" do passado, isto é, um (suposto) registro de que ofato aconteceu na forma como aparece na imagem. A
legenda, por sua vez, identifica, informa econfirma o registro visual. Analisando centenas de imagens fotográficas publicadas em cerca de trinta títulos de livros didáticos
foram levadas questões em tomo da formação do imaginário do adolescente eda leitura do passado que as fotografias constróem. Apesquisa desdobrou-se em temas, um
dos quais enfocou as mulheres (brancas, índias e negras) retratadas nas fotografias que ilustram os capítulos referentes à história do Brasil. Intertigando imagem, legenda
etexto buscou-se conhecer o que as fotografias revelam, escondem, reforçam ou atenuam em relação à mulher, seu papel social e sua relação com o político eo público.
Cristianí Bereta da Silva· UFSC
Os tempos de cada um: Relações de Gênero e Subjetividades no devir MST
Em jogos implícitos no interior dos espaços do MST, homens e mulheres traçam movimentos. Artes de pensar, onde o tempo presente confunde-se com as dezenas de
histórias sobre tempos passados. Mudanças epermanências, diferenças sutis entre tempos eespaços fazem parte de suas vidas e de suas relações. Entre acampamentos
e assentamentos, os modos de sentir, de fazer, indicam os tempos de cada um e revelam tensões. As múltiplas temporalidades trazem sonhos e angústias, conquistas e
contradições e assim são contadas, lembradas ou reinventadas ... Para além das falas, das lembranças oque se pretende é refletir sobre estes espaços e neles constituir
impressões. Não é um exercício que tem como objetivo dar a 'real' dimensão do que é um acampamento ou um assentamento, os sujeitos que os constituem ou mesmo
suas relações, mas sim possibilidades de descortinar 'modos de sentir', rupturas nas vivências edevires dos sujeitos no MST. São interpretações críticas, mesmo que
provisórias, que permitem ler entre as linhas os improvisos nas vivências cotidianas de sujeitos, homens e mulheres num processo de vir a ser MST.
Maria de Fátima Ferreira
Gênero e oralidade: tornando visível a experiência feminina-.
Através de testemunhos orais investigamos a vida das tecelãs artesanais, em Minas Gerais, Estado no qual a tecelagem manual ainda sobrevive pelas mãos das
mulheres mineiras, com um produção baStante significativa atualmente. Realizamos oito histórias de vida com mulheres tecelãs, nascidas nas décadas de 20 e40 do século
XX.. Ouniverso da tecelagem manual mineira e majoritariamente feminino. As tecelãs mais antigas aprenderam aarte da tecelagem ainda criança, com idade entre 8e 12
anos; passaram a vida tecendo eatualmente com idade entre 70.a5 anos continuam tecendo. Seus teares e os conhecimentos da tecelagem manual foram herdados das
mulheres da família. Em Berilo, no Vale do Jequitinhonha, desde 1970 alguns homens estão sendo treinados na arte da tecelagem, para impedi-los de migrarem para
trabalhar nos canaviais do interior do Estado de são Paulo. Propomos analisar o ato de tecer das mulheres mineiras na suas relações com o trabalho eos homens. Foi
possivel perceber que as tecelãs mineiras possuem um enorme saber que lhes define asua maneira de ser ede fazer, como mulheres dotadas de vontade, ação ecriação
própria; caracteristicas que estão se perdendo em virtude da falta de interesse das novas gerações em adquirir esse saber edas transformações sofridas apartir do momento
que os homens foram introduzidos na atividade da tecelagem manual.
Roselane Neckel- UFSC - PUC/SP
A Arte de Amar: Os Guias do Casal Moderno
Um 'culto à individualidade', 'á busca do prazer sexual', apreensões em tomo da sexualidade e de sua importância na manutenção do casamento, tomaram-se temas
marcantes nos artigos das revistas 'femininas" na década de 1970. Os artigos em sua maioria destacam acontribuição da 'ciência', especialmente da sexologia e da
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psicologia, para acompreensão e resolução dos problemas íntimos e pessoais, que denotam um processo de 'cuidado de sr por pate especialmente de mulheres. Já que
os conselhos destes 'especialistas' em tomo do casamento e das relações entre homens e mulheres parecem ser destinados às mulheres. Poís, observa-se que
publicações destinados aos homens tratam, especialmente, de questões 'políticas eeconômicas' ou mostram modelos seminuas com oIhlJ'e5, bocas etrejeitos sensuais.
Dessa forma, observa-se que, nas revistas femininas, além de esposas e mães, as mulheres teriam que ser boas amantes. Já nas publicações para os homens, poucas
mudanças pareciam ser necessárias. Enquanto as mulheres deveriam 'modernizar-se', os homens continuavam a 'sonhar' com a boa esposa, dona-de-casa, mãe e,
agora, também, com uma amante ardente.
Vânia Nara Pereira Vasconcelos -UNEB
Evas e Marias em Serrolândia: representações da mulher numa cidade do interior nos anos sessenta
Este estudo se propõe adiscutir visões sobre a mulher numa pequena cidade do interior da Bahia. Analisa a importancia do casamento na sociedade serroIandense para
adeterminação dos papéis feminino e masculino. As obrigações masculinas são associadas ao público e as femininas ao privado. A partir da análise de processos judiciais
foi possível perceber um discurso misógino, onde aparece a dicotomia Eva/Maria. Adesqualificação das mulheres envolvidas nos processos pressupõe adefesa de um
modelo de mulher, associado à Santa. Ao se casar a mulher adquire um novo papel social, sendo esperado dela a aceitação dos deveres de esposa e mãe, pura e
resignada, associada à imagem de Maria.
Janine Gomes da Silva - UFSC
Tempo de esquecer, tempo de lembrar••. Memória e gênero das histórias de Joinville
A presente comunicação expõe dois momentos específICOS da história da cidade de Joinville/SC, a partir, especialmente, das memórias de diferentes mulheres que
vivenciaram experiências permeadas pelas dificuldades enfrentadas durante a Campanha de Nacionalização (1938-1945) e, posteriormente, pelas comemorações do
primeiro centenário da cidade (1951 ). As narrativas das entrevistadas em relação à Campanha de Nacionalização costumam pontuar as dores, sustos e traumas de um
período onde muitos foram silenciados por apesar de morar no Brasil, ainda só falarem em alemão, assim como seus antepassados que vieram da atual região da Alemanha
apartir da segunda metade do século XIX. Com ofim da Segunda Guerra parte dos moradores da cidade envolveram-se com os preparativos dos festejos, investindo na
preservação de uma memória local a ser (re)construída e (re)significada. Em relação à comemoração do Centenário, salienta-se que ouvir as diferentes narrativas foi
extremamente interessante, pois, os discursos oflCiáis que visavam tomar este evento uma 'apoteose do esquecimento', ganharam através das memórias de Maria, Walta,
Jutla, Helena, entre outras, contomos que vão além de uma história de comemoração, mas transbordam versões sobre este 'tempo de lembrar'.
Anna Marina M. de P. Bárbara Pinheiro - UFF
Condição Feminina e Identidades: o projeto político-teológico católico para as famillas no Brasil e a construção das identidades femininas
Temos como objeto de estudo as representações sobre ocorpo da mulher construídas pela Igreja Católica no Brasil entre 1946 e 1973. Pretendemos captar as mencionadas
representações nos discursos produzidos pela instituição em relação à aspectos fundamentais da fisiologia feminina; aqueles que mais propriamente, definiriam a
feminilidade na ótica da mesma; aprimeira menstruação-transformaria amenina em mulher, assim definida pela capacidade de procriar; aprimeira gravidez - transformaria
a mulher em mãe, o principal papel feminino no âmbito da cultura judaico-cristã; aentrada na menopausa -decretaria ofim da feminilidade em função do fim da capacidade
feminina de procriar e a conseqüente morte social da mulher. Trabalhamos com a análise do pensamento dos teólogos moralistas do século XX e, na medida em que
avançamos na crítica das fontes, verificamos que uma das chaves para acompreensão deste pensamento estava na invenção das tradições éfetuada pela Igreja, a partir
do apostolado de Leão XIII, com arecuperação do tomismo como instrumento de adequação desta instituição à sociedade liberal. Daí aimportância de remontarmOs à esse
cenário histórico específico.
Nucia Alexandra Silva de Oliveira· UFSC
Discursos do corpo e do gênero: a beleza na construção da feminilidade e da masculinidade
No século XX, sobretudo em sua segunda metade, foram articulados muitos discursos sobre o corpo e, a partir deles, foram criados muitos problemas, necessidades e
padrões. A principio o corpo das mulheres foi o alvo principal das pedagogias do corpo belo. Porém, posteriormente, foram também os homens convidados átarefa do
cuidado com aaparência. Otrabalho que estou realizando tem acompanhado a história dos cuidados com ocorpo e a beleza no sentido de observar como os argumentos
presentes esuscitados por estes elementos têm ajudado aconstruir modelos de gênero. Nesta apresentação estarei portanto discutindo como ofeminino eo masculino são
construções de gênero que passam pelo corpo. Para esta tarefa estou partindo da análise de minhas fontes de pesquisa que são as revistas brasileiras publicados entre
os anos 50 e os dias de hoje. Focalizo, então, os artigos e anúncios dirigidos para as mulheres e para os homens As fontes principais são as revistas: Nova, Claudia,
Ele/Ela, Status.
Vicente Augusto Aquino de Figueiredo - PUC/SP
O gênero em revista: O masculino e o feminino em O Cruzeiro nas décadas de 1940 e de 1950
Este trabalho tem por objetivo principal analisar aconstrução das representações do masculino e do feminino na revista OCruzeiro nas décadas de 1940 ede 1950. Esta
análise propicia acompreensão das estratégias ideológicas utilizadas pelos meios de comunicação de massa na construção do masculino edo feminino. Dada aimportância
deste veículo de comunicação no Brasil, durante este período, as representações, táticas e artimanhas veiculadas, fomece-nOS valiosas pistas para o esclarecimento das
diretrizes que norteiam aconstrução da matriz dominante de gênero,dasse, raça/etnia. OCruzeiro era, no período estudado, arevista de interesse geral de maior circulação
no pais e, antes do advento da televisão como meio de comunicação de massa, atingia um va~to número de leitores pertencentes, principalmente, aos estratos médios
urbanos, então em franco crescimento. Enquanto veículo de comunicação de massa, OCruzeiro exercia grande influência na sociedade brasileira tomando famoso quem
aparecesse nas suas páginas, ditava moda, difundia comportamentos e participava da construção dominante de gênero, dasse, raçaletnia.
Joana Maria Pedro - UFSC
Os neomalthusianos e a autonomia das mulheres
Nos anos 60 e70 vários países europeus adotaram legislações permissivas em relação ao corpo das mulheres; liberaram acontracepção, aprovaram leis descriminalizando
a prática do aborto e alguns, até permitiram que os recursos do estado pagassem as despesas com a escolha das mulheres. A luta pela adoção destas legislações
liberalizantes contou com uma militância feminista ativa, muitas vezes formada em grupos neomalthusianos que desde início do século XX vinham atuando na Europa e
nos Estados Unidos. Podemos considerar que não era intenção destes grupos promover a liberação das mulheres, mas acabaram divulgando apossibilidélQe de controle
~ficaz da reprodução na mão destas. No Brasil, a política natalista fez parte de sua história desde a colonização, entretanto, a partir dos anos 60 algumas pessoas e
Ins~tuiçõe~ internacionais passaram ~ atuar na divulgação e distribui~ de métodos .contr~ptivos, visando reduzir a população pobre. Comparar aforma como foi feita
adlvulgaçao e a venda de contraceptiVOS na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil e relaaonar este processo com a atuação de grupos neomalthusianos é o que se
pretende para esta apresentação,
Simpósio Temático n. 31 - Família em perspectiva histórica: trajetórias, rumos e diversidades (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Eni de Mesquita Samara
Eni de Mesquita Samara - USP
Família brasileira: novos temas etendências
Ess,a co~unicação t~m por objetivo. an.alisar o conjunto da produção hi~t?rica ~ob~e a família no Brasil, buscando entender o trafamento dispensado a questão do
patriarcahsmo e~a:' diferenças econtinuidades ~tes em esfo~ anahticos pioneiros que vão da formulação dos modelos teóricos entre os anos 20 e30 aos primeiros
trabalhos de revlsao nos anos 60. Para em segUida retomar, na década de 70, o processo de redescoberta da família e sua apropriação como objeto de análise por
~tú?i~ que se atendo às fontes docu!"9"~s históricas enfrentaram velhos problemas etrouxeram novas soluções. Em pcwticular, ressaltar acontribuição da Demografia
Hlstonca e sua ênfase nos ~os reglOllal~ que, fomecen~ as ~ do processo de revisão de grandes mitos earquétipos da sociedade brasileira, permHiram que os
estudos,das d~das segUintes se caractenzasse~ ~r maior plura!l~ade. Novos temas e novas abordagens - entre eles, a família escrava, a mulher, a criançatangenclam vános campos de reflexão e reforçam a Idela de que famllla no Brasil é uma palavra plural.
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Estratégias familiares na formação de grupos de elite em uma nova vila paulista: Mogi das Cruzes, 1611
Mogi das Cruzes foi fundada institucionalmente em 1611, mas seus povoadores há anos já migravam de São Paulo para lá. Várias causas motivaram esses comerciantes
e ex-camaristas a isso: cisões políticas entre as elites paulistas, que antecederam a guerra entre os Pires e os Camargos; desfavorecimentos nas divisões de terras, na
concorrência pela formação de relações comerciais, ou até denúncias e novos impostos recaindo sobre alguns deles, cristãos-novos.Em 1611 , essas famílias já tinham
se articulado, trazido outros migrantes atrás de si, eformaram a primeira câmara de vereança; aí começaram a proceder à partilha formal das terras da víla, a rearticularse com redes comerciais na capitania e com as bandeiras, para por fim, trazer ordens eclesiàsticas a Mogi. Apartir de casamentos de seus filhos e da formação de novas
parentelas de sangue ou fictícias (compadrios), criaram meios para garantir aformação de seus grupos de elite, que não escapavam ao modelo paulistano, e que articularamse com a estrutura de poderes do império ibérico, garantindo assim sua preeminência social e econômica. Aformação dessa nova vila, portanto, foi evento desejável para
estes grupos, que passaram a ter seu foro de poder, epuderam refazer suas redes de proteção, baseadas nas novas familias que se formavam em território recém-ocupado,
num contexto de formaçâo de nova fronteira colonial.
Marisa Tayra Teruya
Estratégia Endogâmica e Manutenção de Patrimônio. Um Estudo de Caso
Neste trabalho, buscou-se verificar aexistência de uma relação estratégica entre casamentos endogâmicos emanutenção do patrimônio familiar, partindo do acompanhamento
de várias gerações de uma família oligárquica da Paraíba, os Maia, de Catolé do Rocha, entre os anos de 1870 a 1970. Considerou-se a forte base ecohômica centrada
na propriedade da terra e o alto grau de endogamia, constatados em extensa pesquisa de levantamento patrimonial e genealógico do grupo familiar. Observou-se que fatores
como a presença freqüente de mais de um herdeiro, odireito de igualdade e oprocesso de fragmentação das propriedades verificado, mesmo nos núcleos com herdeiros(as)
casados com tios(as) ou primos(as) também Maia, apontaram que, neste estudo de caso, a endogamia não atuou como uma estratégia concreta na manutenção de
patrimônio familiar, a qual se deu, por sua vez, através das freqüentes transações de transferência de quinhões entre herdeiros.
María Amélia Assis Alves Crivelente - Univag
Concubinato, escravidão e fragilidade humana em Mato Grosso: uma análise através da família Martins da Cruz de Chapada dos Guimarães 1785-1887
Oconcubinato e a ilegitimidade, especialmente entre senhores e escravas, os costumes e a moral em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, perscrutando as atitudes
destes a partir do século XVIII, diante das relações 'pecaminosas', compõem o cerne deste estudo em desenvolvimento. Utilizando-se para tal, os documentos
eclesiásticos como registros de batismo, casamentos, óbitos e, em especial, as Devassas realizadas em Chapada dos Guimarães no ano de 1785. Além destes
documentos que serão de fato abase de dados fundamental, estão sendo analisados também os testamentos e inventários em que os filhos destas relações aparecem
legitimados.
Cristiane Fernandes Lopes - USP
A família campineira e seus conflitos entre os últimos anos do século XIX e primeira metade do século XX
Os processos de divórcio e desquite do Tribunal de Justiça de Campinas disponíveis nos Arquivos Históricos do Centro de Memôria da Unicamp entre 1890 e 1938 nos
permitem identificar algumas características do domicílio campineiro nesse período, entre elas destacamos otipo de família, número de filhos, nacionalidade dos cônjuges,
conflitos familiares mais comuns, situação financeira e ocupação. Com estes dados traçamos o perfil dos envolvidos nestas separações que ao serem comparados com
os dados disponíveis sobre a família no período nos permitem entender afamília campineira de então. Através das separações legais pudemos acompanhar o desenrolar
da História de Campinas e entender como as mudanças na economia, na política na sociedade em geral foram capazes de determinar tanto os rumos de constituição familiar
como seu fim.
Antonia da Silva Mota - UFMA
Família e Fortuna no Maranhão Setecentista
Trata-se de estudo sobre o período colonial no Estado do Maranhão, utilizando fundamentalmente testamentos de moradores que viveram entre 1740 a 1799. Afamília e
asucessão dos bens são as temáticas que mais se destacam neste tipo de fonte, por isso procurou-se relaciona~as ao momento histórico vivido pela região, ou seja, estudar
através dos espólios familiares as mudanças ocorridas sob o impacto das Reformas Pombalinas. Então, evidenciou-se a substituição da m~a escrava indígena
com a introdução massiva de africanos pela Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão; o incremento das atividades ligadas à agricultura de exportação
do algodão e do arroz; a diversão étnica da região eo avanço do processo colonizador, entre outras coisas. Ao lado destas mudanças conjunturais, as permanências: o
escravismo, a grande propriedade, o processo de miscigenação. No âmbito das relações familiares, ao lado dos casamentos sacramentados aincidência de uniões livres
e filhos ilegitimos; estes últimos desfavorecidos no momento da sucessão dos bens de família.
Carlos de Almeida Prado Bacellar- USP e UNIFIEOIOsasco-SP
Entre escravos e livres em pequenas propriedades (São Luis do Paraitinga, 1774-1850)
Nesta comunicação iremos analisar as práticas de compadno de cativos em escravarias de pequeno porte da vila de São Luis do Paraitinga, cuja economia era
fundamentalmente voltada para o abastecimento intemo. Através da reconstituição da 'história de vida' desses plantéis escravos, possível pelo acompanhamento anual
de sua composição através das listas nominativas anuais de habitantes e pelos registros paroquiais de batismo, casamento e óbito, buscaremos vislumbrar algumas das
estratégias de escolha dos padrinhos de batismo de escravos, contribuindo para o debate das relações entre senhores e escravos noBrasil.
Joceneide Cunha dos Santos - UFBA
Relações familiares de escravas e escravos na Vila de Lagarto - Provincia de Sergipe (1850-1888)
Os estudos mais recentes demostram que era comum existir famílias escravas e parte considerável dessas famílias podem ser consideradas estáveis. Oobjetivo dessa
pesquisa é analisar as relações familiares das escravas e dos escravos; no interstício de 1850 a 1888, na Vila de Lagarto-Provincia de Sergipe. Omarco temporal dessa
pesquisa se refere aos últimos anos da escravatura ecaracterizado por uma maior preocupação com aformação de famílias e com areprodução natural. AVila mencionada
tinha como características pequenas e médias posses de escravos e a produção de gêneros voltados para o mercado intemo As principais fontes utilizadas foram os
inven!ários post-mortem, Listas de Classificação para o Fundo de Emancipação e registros de casamento. Estas fontes foram quantificadas e analiSadas; buscando
também o cruzamento entre os documentos. Os dados coletados apontam a existência de um equilíbrio sexual na Vila, o que favorecia a formação de famílias de
escravas(os). No entanto, os tamanhos das posses dificultavam a existência de famílias nudeares. A maioria das mulheres tinha relações familiares eestavam inseridas
em famílias matrifocais; conviviam com os seus filhos nos anos iniciais das vidas deles. E, por fim, também existia um número razoável de famílias nudeares e boa parte
dessas relações eram estáveis dentro dos limites do cativeiro.
Silvia Maria Jardim Brügger - UFSJ
Padrinhos de muitos afilhados: um estudo do significado do compadrio em São João dei Rei, séculos XVIII e XIX
Nesta ~omunicação: analiso o ~ignificado dos laços.~e compadrio, em São João d~1 Rei, nos séculos XVIII e XIX. Destaco um grupo de homens que sistematicamente foi
escolhido como padnnho de mUitos afilhados, na reglao. Procuro traçar um perfil SOCial destes homens, para compreender as razões que motivavam tais escolhas. Conduo
qu~ ocom~~o refletia os valores de uma sociedade patriarcal, para aqual ele representava importante mecanismo de aumento do prestigio, da força política eeconômica das
Unidades familiares. Otrabalho tem por base o cruzamento de diversas fontes, tais corno: registros paroquiais de batismo, inventários post-roortem etestamentos.
Roberto Guedes Ferreira - UFRJ
Pardos: trajetórias geracionais e mobilidade social. Porto Feliz (século XIX)
A pesquisa aborda o tema da mobilidade social, e seu objeto é constituído por forros e seu descendentes. Ocenário escolhido para análise é a vila de Porto Feliz, entre
17~.e de 1850. Oobjetivo é analisar estratégias que forros e seus descendentes lançaram para sua inserção social, ressaHando que a conjugação do trabalho, das relações
familiares e das alianças com as elites políticas locais foi crucial para a mobilidade social ascendente dos grupos em questão. A mobilidade social é analisada em seu
~spec~o. geracional, isto é, é um empreendimento familiar que se processa ao longo de gerações. Para tanto, utilizo um corpo de fontes variado (listas nominativas,
Inventanos post-mortem, testamentos etc.), e para manejá~o o cruzamento onomástico foi fundamental para a análise de trajetórias familiares.
.
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Claudia Eliane P. Marques Martinez - USP
Família e cultura material no século XIX
Propõe-se apresentar um estudo que visa compreender arelaçao entre afamília e acu~ura material encontrada no Vale do ParaopebaIMG. Onúcleo central da análise
prende-se, pois, àtese de que existe uma relação direta entre aposse de escravos das famiUas eacu~ura material. Váios objetos encontrados nos inventários p6st-mortem,
serão contemplados, tais como: omobiliário, os utensílios domésticos, avestimenta, as jóias eadornos pessoais. Os artefatos mencionados serao analisados segundo a
sua quantidade, qualidade evalor monetário nos diferentes setores ou faixas das famílias inventariadas. Foi possivel perceber associaçOes entre, por exemplo, onúmero
de escravos que uma família possuía e aquantidade e aqualidade de seus pertences como roupas, jóias, utensílios domésticos emóveis sofisticados, oriundos geralmente
de outras localidades como a Corte do Rio de Janeiro. Poder-se-á identificar, ainda, acirculação de mercadorias, os 'jogos das trocas', os produtos locais, aspectos
relevantes da família, da cultura material e, por fim, questões relacionadas àeconomia de mercado disseminadas no cotidiano do Século XIX.
Ida Lewkowicz - UNESP/Franca
Família e matrimônio em grupos imigrantes: judeus em Franca (SP), 1890-1978
.
Trata-se de um estudo arespeito da manutenção da identidade étnica em uma pequena comunidade de imigrantes edescedentes no interior do Estado de São Paulo.
Analisam-se as estratégias matrimoniais em um ambiente favorável acasamentos interétnicos e o parodoxo de seus baixos indices.
Ana Silvia Volpi Scott - UNICAMP/UniABC
Família e Migração: o caso dos Portugueses na Província de São Paulo
Esta comunicação estuda aquestão da emigração! imigração portuguesa para São Paulo, relacionando este fenômeno às estratégias de reprodução social vigentes no
Norte de Portugal. De um lado, examina-se como avariável migração vincula-se a questões vitais para areprodução social, tais como o casamento e a transmissão do
patrimônio através da herança, ede outro procura avaliar operfil do emigrante português que opta por deixar aterra natal, e como este perfil modificou durante os finais do
século XIX. Também é objetivo desta comunicação fazer uma análise dos modos de inserção social eeconômica do imigrante português na província de São Paulo.
Rosana Aparecida Cintra - UNESP/Franca
Italianos em Ribeirão Preto-SP: família e nupcialidade (1890-1900)
Opresente trabalho objetiva estudar operfil das famílias Halianas que imigraram para Ribeirão Preto eanupcialidadedesses imigrantes no final do século XIX. Para oestudo
utiliza-se os Livros de Matriculas de Imigrantes do Memorial do Imigrante em São Paulo e os Registros civis de casamentos de italianos que se encontram no I Cartório
de Registro Civil da cidade. A imigração subvencionada pautada no imigrante trabalhador agricola, sobretudo o italiano e na unidade familiar, interferiu diretamente no
processo imigratório em massa para as regiões cafeeiras. Oque predominou no grupo italiano no periodo foram às famílias nucleares, com um percentual de 81,7%,
formadas pelo casal, casal com filhos, ou um cônjuge com filhos. Já as não nucleares (famílias nas quais estavam acrescentados opai elou amãe, irmãos, sobrinhos,
netos, genros e/ou noras do chefe) representaram 18,3%. As famílias italianas que se dirigiram para ointerior paulista encontravam-se em fases dWerentes de sua formação,
sendo casais ainda em condições de ampliação, famílias com jovens e adultos em idade de casar, além dos idosos e/ou viúvos aptos ao recasamento. Ofluxo imigratório
italiano, significativo no periodo, interferiu diretamente nas relações sociais estabelecidas na sociedade local, sobretudo na nupcialidade do grupo étnico.
Raimunda Gomes da Silva - UFRJ
Mulheres cearenses em boa vista: reinventando um novo viver
Objetivo desta pesquisa é analisar oprocesso de inserção e adaptação de mulheres cearenses na sociedade boavistense durante operiodo de 1950 a 1980, observando
as alterações epennanências nas relações sociais do cotidiano ede gênero. As mulheres entrevistadas pertencem agrupos diversificados, tanto na formação ehatNlidades
quanto na origem, no que diz respeRO às áreas rurais ou de pequenas cidades da região norte do Ceará. As fontes utilizadas são principalmente orais de mulheres cearenses
(dona de casa, professoras, funcionárias públicas ecomerciantes) que moram em Boa Vista no período de 1950 a1980, quanto as fontes escritas destaca ojomal da Igreja
Católica oqual tem uma folha dedicada as mulheres, no período estudado, e fontes iconográficas; fotografias ligada ao cotidiano das depoentes escrita. Até omomento, as
entrevista revelam mulheres ousadas, entretanto, suas iniciativas estão mais direcionadas para garantir asobrevivência. Quanto às relações de gênero, estas apresentam
tímidas alterações, no que diz respeito àeqüidade de gênero. Observa-se também, que omundo destas mulheres está centralizado no espaço familiar, pois arealização
dos filhos se confunde com a realização das mesmas. Com relação à sociabilidade, a Igreja Católica parece ser um dos espaços de maior integração elazer.
Oswaldo Truzzi - UFSCar
Trajetórias familiares em (re)construção: reflexões apartir de um exemplo
Anarração de uma trajetória familiar constitui ao mesmo tempo um esforço seletivo eliterário. Aapreciação critica de diferentes empreitadas no gênero sugere maneiras
distintas de se lidar com otema que, quando contrastadas, revelam as opções que um autor teve de enfrentar ao tentar (re)construir atrajetória de uma família. Apoiado em
um exemplo de um ramo de uma família de emigrantes nobres que, após aRevolução Francesa, deslocou-se aPortugal eem seguida ao Brasil, esse trabalho busca refletir
arespeito dos condicionantes que informam aconstrução das trajetórias familiares.
.
.
Suely Cordeiro de Almeida - UNICAP
Uma Eva nos trópicos: normalização eresistência das mulheres luso-pernambucanas no setecentos
Os estudos sobre amulher realizados no Brasil procuraram sempre prioriza dois estratos sociais na fase colonial que poderiam ser definidos corno odas senhoras fidalgas
de origem lusitana ou as mulheres pobres que estavam colocadas na base da pirãmide social. Neste estudo que ora apresentamos propomos aestudar um grupo, nao muito
extenso, epara o qual existe documentação que éo das mulheres brancas ou mestiças casadas com funcionários coloniais do segundo escalão, eque se apresentavam
aos órgãos oficiais quando do abandono, viuvez ou por alguma questão outra que envolvesse bens efamília. Reagindo adeterioração de suas condições sociais estas
senhoras requererem ao Conselho Ultramarino apropriedade de oficios que pertenceram ahomens ligados a sua família eapós obter essa propriedade alugaram estes
oficios como forma de obter uma renda para sustentar suas famílias, ou ofereceram estes oficios corno dote. Estas estratégias demonstram as ações das mulheres coloniais
desconstruindo anoção de submissão epassividade feminina nesta altura.
Heliane Prudente Nunes - UFGO
OCotidiano familiar em Goiás segundo o diário de Ana Joaquina.(1881-1930)
Odiário escrito por Ana Joaquina foi elaborado no período histórico correspondente aAbolição da escravatura e aproclamação da República. Nesse contexto a sociedade
brasileira recebe ainfluencia de uma nova mentalidade que irá regular as vivências familiares equecorresponde ao ideal da família burguesa européia. Tal influencia vai
sofrer adaptações uma vez que essa mentalidade burguesa vai ser apropriada no Brasil por uma dasse dominante predominantemente agrária. Através do diário de Ana
Joaquina, filha natural do padre da Cidade de Goiás e que conviveu com aelite local, são identificadas as mudanças concretas que ocorreram na família goiana e como
essas mudanças alteram acondição social da mulher.
Ismênia Spínola Silveira Truzzi Tupy - USP
Estratégia familiar de sobrevivência: educação etrabalho feminino na metrópole paulistana. 1920-1940
Apoiando-se nos números dos recenseamentos gerais da população brasileira, realizados em 1920 eem 1940, essa comunicação tem por objetivo levantar os números
e as idéias de gênero que perpassam o universo do trabalho e da educação, na cidade de São Paulo. Associando tais dados ao conceito de modemidade, identifica
estratégias familiares de sobrevivência que, concebidas em função do sexo dos seus membros constitutivos, configura na metrópole paulistana, um momento de discussão
de valores patriarcais.
Eurípedes Antônio Funes - UFC
Famílias e Mulheres nos Mocambos Amazônicos
Uma das vias para se buscar aancestral idade dos remanescentes de mocambeiros é percorrer os meandros da memória e encontrar ali, entre tantas narrativas, asua
origem familiar. Sempre que indagados por seus pais, o primeiro nome que vem é ode sua mãe. Suas referências, pelo lado materno, percorrem o tempo até sua avó e
bisavó. Pelo lado patemo otempo é curto, fugidio, sendo comum ouvir: 'ele teve apenas otrabalho de fazer' . Estes dados nos levaram acontemplar o lugar que amulher
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ocupa nas sociedades remanescentes de quilombos e, em particular, nos mocambos que se formaram no Baixo Amazonas no século XIX. Mulheres que são parteiras,
curadoras, 'pajoas', mães e chefes de famílias. Ocupam os espaços de trabalho ede sociabilidade. São privilegiadas no exercído ~ transmissão das práticas culturais,
eda memória social, elemento basilar de identidade destas comunidades afro- amazOnidas.
Maria Aparecida Prazeres Sanches - Universidade Estadual de Feira Santana -Ba
A família popular: família, trabalho e relações sexo-afetivas das mulheres pobres de Salvador
Apresente trabalho discute aorganização familiar ea vivenda sexo afetiva das mulheres pobres de Salvador que trabalhavam como domésticas. Aescolha do objeto em
questão deveu-se auma dupla possibilidade, primeiro porque havia um contingente expressivo de mulheres que trabalhavam como empregadas domestica. Snuado no
setor de prestação de serviços, otrabaiho doméstico representru uma importante altemativa de trabaho para apopuiação pobre soteropolitana, incluindo nesse universo
os homens, numa cidade marcada pela escassez de emprego, moradia e das altas dos preços dos gêneros alimentídos. Segundo, porque as domésticas possuiam uma
organização familiar que nada diferia das demais mulheres pobres de Salvador, oque nos permitiu, ao discutir aspectos importantes das estratégias de relações familiares
e sexo-afetivas das domésticas, ampliá-Ias ao universo das camadas pobres e negro-mestiças da cidade na quai essas mulheres estavam inseridas.
Mary Alves Mendes - UFPE
Mulheres chefes de família no contexto da globalização
Diversas mudanças ocorreram na sociedade brasileira nas últimas décadas, entre elas destaca-se o crescimento das famflias cujas mulheres são as responsáveis pelos
domicílios. Trata-se de uma questão que comporta várias dimensões analíticas que incluem desde gênero, camada sociai, raça, idade, geração, até aspectos que dizem
respeito à emancipação feminina equestões de sobrevivência. Oreferido estudo pretende discutir, especificamente, acondição de vida das mulheres chefes de família em
camadas pobres levando em consideração os efeitos e reflexos do processo de globalização no tocante às desigualdades sociais e de gênero.
Carlos Edinei de Oliveira - UNICENrrangará da Serra-MT
Profissão e casamento de familias de lavradores: migração para Tangará da Serra - MT
Esta comunicação identifica e analisa profissão e casamento de homens e mulheres membros das famílias de lavradores que migraram para o município de Tangará da
Serra localizado no sudoeste de Mato Grosso em busca de construir um vida de fartura para seus descendentes, tendo ocafé como aeconomia propulsora deste movimento
migratório. As fontes para a pesquisa foram os registros cartoriais, paroquiais etambém por se tratar de famílias do tempo presente utílizou-se das fontes orais.
Keiia Queiroz Siiva - UFCG
Os encontros geracionais entre crianças e idosos pós década de 60 em Campina Grande
A revolução sexual dos anos 60 provocou grandes fissuras no modelo familiar moderno. A separação entre sexualidade e procriaçao, após a invençao da pílula
anticoncepcional; o ingresso acelerado das mulheres na vida pública, gestador de um desprezo pela vida privada; o alto índice de separações e divórcios, a ascensao de
modelos de família sustentada por mulheres,entre outros, são sintomas da falência do modelo defamflia idealizado pela burguesia européiaetnocêntrica.O meu trabalho
investigativo sobre os modelos de família de alunos de escolas públicas municipais em Campina Grande, tem provocado um mergulho na redefinição dos papéis
geracionais na vida privada. Em 22 escolas públicas do município foram identificadas 404 crianças que moram com as avós.A crise da paternidade eda maternidade no
cotidiano dessas crianças pobres tem desestabilizado alettura "modema' do sentimento de infância ede família. As rainhas do lar nao são mais as maes das crianças, mas
as suas avós.Os idosos que tutelam e não são tutelados, contranam uma imagem estreotipadade infantilização da velhice.Na sua maioria mulheres essas avós nordestinas
provedoras e protetoras dos seus netos, sem visibilidade social, representam no oenário contemporâneo o suporte material,ernocional e educacional das crianças. Que
modelo de infância é este que tem se construído na partilha cotidiana com pessoas idosas? Que modelo de família é este que rompeu com atríade paUmãeJfilhos?O que
justifica essa recusa social em dar visibilidade aessas pessoas idosas que têm assumido funções sociais determinantes para a manutençao do modelo urbanizado e
civilizadas de sociedade? Que mulheres são essas que para assegurarem a sua emancipação sexual e social precisam ser substituídas pelas suas mães na vida
privada?Essas indagações reforçam a necessidade do aprofundamento das análises históricas sobre as questões de gênero e de geração, desnaturalizando o olhar
monocultural sobre ainfância, avelhice e afamília na atualidade.
Beatriz Ricardina de Magalhães - UFMG
Atitudes perante amorte durante apnmeira metade do século XVIII, na Comarca do Rio das Velhas: laços entre religião e sociedade no imaginário coletivo do testamento
Embora o acervo trabalhado vise aum estudo posterior, isto é, de todo o séc. XVIII, limito-me aqui, afazer algumas considerações relativas aos recursos utilizados, por
um grupo recém instalado no interior do país, diante da morte bem como suas crenças e práticas religiosas manifestas na elaboração de seus testamentos, dando
cumprimento aos preceitos tridentinos da Igreja. Pela análise de 464 processos pretende-se detectar o imaginário coletivo dessa poulação multicultural que nos deixa
entrever suas expectativas e temores diante da morte. Otestamento, portanto, como fonte privilegiada para a História Social da Cultura, permite ainvestigação destes
processos mentais de operacionalização da religião, detectável nas estruturas históricas de longa duração. Ouso serial desta documentação (59% dos legados são pios
e 41 %são profanos) permite-nos inferir uma solidariedade orgânica (sic DURKHEIM) dos vivos para com os vivos, e principalmente dos vivos para com os mortos, uma
vez que já é da mentalidade coletiva a idéia da inevitabilidade da morte de si.
Adalgisa Arantes de Campos - UFMG
Rito e espaço funerário no periodo colonial: a Irmandade do Rosário dos Pretos e a administração do espaço mortuárlo da paróquia do Pilar de Vila RicaMinas Gerais)
Oestudo enfoca as práticas funerárias de escravos adultos e anjinhos (etnias africanas, pardos e crioulos) na Freguesia do Pilar de Vila Rica, enfocando a igreja matriz
eCapela do Rosário do Pretos. Abordamos longa série já tratada pelo 'Banco de Dados sobre as séries paroquiais da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto'.
Tratamos do ordenamento social esimbólico na hora da morte ede que forma podia ser flexibilizado, sem contrariar as próprias prerrogativas diooesanas, através de filiação
à irmandades leigas, atuação de senhores de escravos e também das relações de compadrio e de amizade. O trabalho apresenta tabelas, cruzamentos e fontes
iconográficas alusivas ao sobredito espaço funerário.
Simpósio Temático 32 - A criança na história do Brasil: abordagens e perspectivas. (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura
.
Tânia Mara Pereira Vasconcelos - UNEB
Meninos do serrote - entre a inocência e a maldade: práticas e representações acerca da infância numa comunidade do interior (1940-1970)
Esse estudo se propõe adiscutir concepções a respeito da infância em Serrolândia, uma comunidade do interior da Bahia, dos anos quarenta aos sessenta. Levando em
conta ser ainfância um conoeito construído historicamente, analisa discursos epráticas que refletem amentalidade em relação àcriança apartir da éIlaise de instituições como
afamília, a Igreja eprincipalmente aescola, na tentativa de moldar acriança, considerada enquanto ofuturo adulto. Apesar de serem organizadas de forma diferente, em todas
elas aparece oobjetivo de moldar acriança, variando, no entanto as formas utilizadas para alcançar este fim, sendo as principais delas: arepressão, através do uso dos castigos
fisicos, areligião eadisciplina modema. As fontes utilizadas se constituem centralmente de entrevistas com pessoas que vivenciaram experiências como pais, filhos, aiunos
e professores no período estudado, além de documentos como registro de nascimento, batismo eóbito e livros de matrícula eassiduidade da escola ~ial.
Silvia Maria Fávero Arend - UDESC
De Korikrã a Maria Gensch. A filiação adotiva como um projeto civilizador (Blumenau -1905-1914)
No municipio de Blumenau (SC), no início do século XX, constatamos a emissão de três discursos, vinculados ao ideário da Civilização e do Progresso, acerca do
problema dos indigenas: o que propunha o etnocídio, o que sugeria a adoção das crianças e dos jovens Xokleng e o que preconizava que o Estado brasileiro deveria
resolver aquestão. Nesta pesquisa, através de fontes escritas eiconográficas, voltamos nosso olhar para as ações produzidas pelo discurso Evoiucionista Social, ou seja,
aquele que entedia que através da filiação adotiva os selvagens poderiam tornar-se civilizados. Anaiisamos as experiências vivenciadas pelas crianças Xokleng adotadas
pelas famílias dos descendentes de alemães tendo em vista ocaso da indígena Korikrã. A menina Xokleng, durante 3 anos, vivenciou junto a sua família adotiva um
violento processo de socialização até ser comsiderada pelos blumenauenses corno Maria Gensch, uma filha de criação civílizada. Este trabalho é parte de um estudo mais
amplo que visa conhecer as trajetórias da filiação adotiva no Brasil no século XX.
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RegiAlIdo Femtim ele Araújo - UECE
O Mercado:cte Ilusões: construindo a história do trabalho adolescente em limoeiro do Norte
AprobIemálicadotrabalho infantil remonta aépoca da Revolução Industrial, quando as aianças e adolescentes foIamfa'çadosa lribaIhar no processo produtivo. Tal fato
foi detenninadopor uma razão econômica, aaiança eos acIoIescentes eram pagos -como ainda hoje - uma remuneração irlferiora.doa:lutto. Por ser mais barata, amãod~bra infanto-juvenil foi utilizada em larga escala, não sendo poucos os abusos que andavam lado à lado com a ampla utilização da citada rnão-de-OOra. Nos séculos XVIII
e XIX, assim como hoje, os capitalistas não se impressionavam minimamente com os limites aonológicos estabelecidos pelas leis, as normas jurídicas, as leis de proteção,
nem tampouco as razões de ordem fisiológica ou psicológica invocadas pelos muitos estudos científicos que vêm sendo produzidos. Certamente, o trabalho adolescente
rompeu fronteiras, deixando de ser realidade também em cidades pequenas corno Umoeiro do Norte, pois OOserva-seB presença de menores trabalhadores em vários
setores, trabalhando na maioriadas vezes em condições inadequadas. Os trabaIhadoresadolescentes explorados, sem Hos eoom a íntancia suprimida serao ao longo
desse trabalho de pesquisa os principais personagens. Assim, a idéiaderealizaçao desse trabalho surgiu justamente com a preocupaçao com afonna de trabalho, e
conseqüentemente com aexploração de jovens eaduttos dos quais 1emos c:ootaIo. Nesse sentido, foi oom ointuito de possl:IiIitar a priorização dos menores trabalhadores
na agenda poIitica e social, que este estudo visa compreender as razões que concorrem para a utilização do trabalho adolescente em Umoeiro do Norte. Para tanto, é de
grande relevância os relatos orais dos adolescentes e o seu trabalho, como forma de melhor nos aproximarmos das reais implicações do trabalho na vida desses
adolescentes.
Judite Maria Barboza Trindade - UFPR
Mulheres crianças e as tarefas de proteger a infância
Esta comunicação se refere as questões correlatas aos estudos sobre a infância envolvendo os papeis das mulheres nesse trato. As fontes analisadas são depoimentos
de mulheres, mães, em processos de abandono e perda do pátrio poder. Destacamos dos processos as falas dessas mulheres que enfrentam uma contradição dolorosa
aqual seja desvendar o cuidado de seus filhos e ao mesmo tempo buscar o sustento dos mesmos. Para exercerem adupla função, que com otempo será denominada
dupla jomada, estas mulheres sofrem com as acusações de ordem moral, pois são acusadas de abandonarem seus filhos, quando saem para buscar trabalho.
Tamy Valéria de Moraes FLIf'Iotti - USP
A criança e o adolescente nos conflitos familiares: um olhar sobre o Brasil do início do século XX
A família sempre foi considerada como acélula mater da sociedade. Os conflitos são episódios comuns dentro do difícil relacionamento familiar, fruto das diferenças de
temperamentos eda luta por poder eespaço dentro de uma dinâmica de forças contrárias. Existem, porém, conflitos que extrapolaram os limites echegaram até aos ouvidos
dos vizinhos, às ruas e, pior, até os documentos policiais e judiciais. Estes conflitos avançaram além do que é socialmente aceitável, portanto condenável. Dentro destes
conflitos encontramos muitas vezes crianças e adolescentes, envolvidos direta ou indiretamente nesta luta familiar, causa ou vitimas de uma relação marcada por
sentimentos exacerbados. Em uma sociedade recém-republicana, onde as mudanças aconteciam vertiginosamente, afamília também sofria modificações, algumas rápidas
e outras lentas, que por fim modificariam o papel que acriança e o adolescente tinham na dinâmica familiar. Um Brasil republicano marcado por diferenças regionais, que
definiram o rumo e a velocidade das mudanças, inclusive na família. A Velha República brasileira apresentava rostos, sotaques e costumes diferentes, mas estes teriam
detenninado aspectos diferentes aos conflitos familiares eem como crianças e adolescentes participavam ou eram afetados por eles?
Luiz Lima Vailati
A criança através da morte: testemunhos fúnebres e percepção da infância no Brasil dos oitocentos
Essa apresentação procurará mostrar como as fontes que fazem referência às práticas funerárias no Brasil (livros de óbito, relatos de viajantes, manuais eclesiásticos,
estatutos de innandades, entre outros) nos permitem pensar asensibilidade em relação à criança no pais ao longo do século XIX. Em linhas gerais, testemunhos permitem
mapear quais idades delimitavam a infância durante esse período, e, através do paralelo entre esses costumes fúnebres eoutras dimensões da vida cotidiana em que
criança estava envolvida, se revelam como valiosos índices das variadas representações da infância no Brasil dos oitocentos.
Mirtes de Morais
A procura e a oferta de amas-de-Ieite em São Paulo, 1887-1920
Não enviou o resumo.
Alcileide Cabral do Nascimento - UFRPE
Oabandono "selvagem" de crianças nas ruas do Recife (1789-1830)
Aprática de expor criança, recém-nascida ou não, presente desde o período colonial, requisitou aefetivação de práticas de recolhimento e assitência à criança abandonada.
Partimos do pressupostos de que acriança exposta tomou-se um problema no Recife em fins do século XVIII, quando foi instituída a Roda dos Expostos, para receber os
bebês, e a Casa dos Expostos, para providenciar os primeiros cuidados. Como a legislação proibia a iovestigação da patemidade, o.s genitores podiam legalmente
desresponsabilizar-se dos encargos de criar seus filhos. Para evitar que as crianças morressem sem batismo ou fossem devoradas por animais que vagavam nas ruas
da vila do Recife eda cidade de OIinda, opoder público assumiu aassitência à infância desvalida, mas imputou a responsabilidade financeira à população, que foi obrigada
apagar imposto especifico para a criação das crianças e acontratação de amas.{je-Ieite. Acusadas de irreponsáveis e de desamor em relação à prole, as mulheres das
camadas populares tenninaram valendo-se do abandono de seus filhos nas instituições assitenciais como único meio de obtenção de apoio do poder público, e os amores
ilícitos foram acobertados, salvando-se a honra de famílias e mulheres da alta sociedade.
Vera Lúcia Braga de Moura - UFPE
Infância desvalida: caminhos do assistencialismo em Pernambuco no século XIX
Este estudo visa abordar a infância desvalida em Pemambuco na segunda metade do século XIX, através do assistencialismo do Estado e as instituições que absorviam
crianças pobres, abandonadas, órfãs e ingênuas. Ocotidiano destas crianças, as atividades que desenvolviam, a disciplina a que eram submetidas e o tratamento
assistencial dispensados a estas são focos do nosso estudo. Na Colônia Orfanológica Isabel, situada no interior de Pemambuco no século XIX, as crianças eram
submetidas aum rigoroso regime de disciplina, desenvolvendo uma série de atividades, desde as chamadas instruções elementares atarefas que as inseriam no mundo
do trabalho. Verificamos uma diversidade de ofícios desenvolvidos por estas crianças como os de pedreiro, costureiro, alfaíate, marceneiro, ferreiro, entre outras. Além
destas atividades todas crianças trabalhavam também na agricultura, acarretando uma enonne carga de atribuições para crianças, que, muitas vezes procuravam a fuga
da instituição como altemativa de vida. A nossa pesquisa centra-se nas condições sociais, nas quais viviam estas crianças, e não nas instituições em si, para isso,
procuramos traçar um perfil de como viviam estes menores, estudamos os seus cotidianos e as atividades que desenvolviam nessas.
Maria Cristina Luz Pinheiro - UFBA
A criança escrava, seu trabalho e outras vivências
Otrabalho que se segue tem afinalidade de estudar acriança escrava enquanto mão-d~bra, suas vivências esua família, em Salvador no periodo de 1850-1888. Através
de uma coleção de documentos -inventários, jornais, relatórios de presidente de província, tutorias e escrituras de compra e venda de escravos - identificamos nas
freguesias de Salvador, crianças cativas trabalhando nas mais diversas atividades. Eram trabalhadores domésticos, do serviço da lavoura, aprendizes de costura, e de
diversos oficios como: carpina, sapateiro, pedreiro, alfaiate, charuteiro. Nesse sentido, é importante trazer ádiscussão que os registros apontaram cativos de três anos
trabalhando no serviço doméstico e de quatro anos no serviço da lavoura. Afamilia escrava também está no centro de nossas preocupações. As fontes apontam aianças
sendo comercializadas junto com suas mães, oque nos permite afinnar, que foi possível para esses cativos, preservar os laços de parentesco. Discutimos ainda, o impacto
da Lei do Ventre Livre para a manutenção da família e a luta de pais, avós, enfim uma rede parental para reaverem filhos, netos e irmãos que continuaram com seus
senhores.
Ailton José Morelli - Universidade Estadual de Maringã-PR
A criança e o adolescente entre o judiciário e o serviço social
Tradicionalmente até meados do século XX as questões relacionadas as crianças eaos adolescentes órfãos ou em conflito com alei foram de responsabilidade do judiciário.
Nos casos de orfandade era preciso designar novos responsáveiS pelos bens da criança, qua'ndo esta possuisse algum, interagindo com as ações de caridade. Em caso
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--------------------------------~--~--------------~-------------de ato infracional praticado por adolescente aquestão era tratada do mesmo modo como eram os aduttos. Nas primeiras décadas do século XX surgiram diferentes propostas
de ações governamentais nos vários problem~s. que envolviam ~s.crianças e os ~oIescentes. OPoder Judi~ário, ~esmo com o Código de Menor~ d~ 1927, passou
a ser bastante questionado quanto o papel do JUIZ nas ações sociais. Com ocrescimento dos cursos de Serviço Social, esse campo passou a ser reivindicado por essa
nova categoria. Essa é a problemática desse trabalho, analisar odebate desenvolvido entre representantes do judiciário e do serviço social na década de 1940 arespeito
da criança edo adolescente, utilizando como fonte principal os Anais das Semanas de Estudos do Problema de Menores.
Carlos Henrique de Carvalho
Estado, sociedade ecriança: a configuração da infância no Brasil (1927-1990)
Trata-se de um estudo que procurou analisar a'reconstituição' histórica da legislação relativa à infância e adolescência no Brasil, no período compreendido entre 1927 e
1990, com afinalidade de compreender como esta legislação possibilitou aregulamentação das crianças, enquanto categoria social. Foram alalisados três momentos em
particular: ocontexto ea promulgação do Código de Menores de 1927; o Estatuto do Menor de 1979 eo Estatuto da Criança edo Adolescente de 1990. Portanto, objetivouse identificar os marcos balizadores dos conflitos sociais, que envolviam afigura da criança, para a elaboração de uma legislação especifica aesse agente social. No
momento em que as condições sociais do pais estavam se deteriorando, em função do processo de industrialização colocado em andamento pelas elites brasileiras.
Eliana Silvestre - Universidade Estadual de Maringá-PR
OAdolescente em conflito com a lei na sociedade brasileira pós Constituição de 1988
Opresente trabalho tem o propósito de ressaltar odireito infanto-juvenil, na análise das práticas que orientam o trato ao adolescente autor de ato infracional, sobretudo após
aaprovação da Constituição de 1988. Esta legislação estabeleceu osistema de garantia de direttos responsável pela aplicação da doutrina da proteção integral estabelecida
no Estatuto da Criança edo Adolescente. OEstatuto marca um novo paradigma no trato com essas pessoas em formação, que deixaram de ser objeto de medidas judiciais,
conforme estabeleciam os Códigos de Menores de 1927 e 1979 e a partir da Constituição e do Estatuto passaram a ser considerados, em lei, sujeitos de direitos com
prioridade absoluta na formulação das políticas públicas. Para um aprofundamento da temática, procuramos verticalizar oestudo na Comarca de Maringá, no período de
1990 a2001, destacando aaplicação das medidas e aexecução dos programas aos adolescentes considerados autores de atos infracionais.
Alessandra Aparecida Lúcia - PUC/SP
A Tríade, Mulher-Mãe-Trabalhadora - A creche como uma conquista
Este estudo privilegia aluta da mulher trabalhadora pela implementação da creche enquanto direito social, tendo como marco as décadas de 1980 e 1990 na cidade de
Uberlândia em Minas Gerais. Este trabalho é parte integrante da dissertação que está sendo desenvolvida sob Orientação da Prot" Ora. Maria Izilda Santos de Matos na
Pontifícia Universidade Católica. As mulheres representam mais de um terço da população economicamente ativa do mundo, e em cada 100 mulheres em idade de
trabalho, 46 participam daquele contingente (BULPORT, 1986, p. 17). Oaceleramento da economia mundial impõe mais capital ao empregador do que ao empregado, com
isso arenda familiar se vê em decadência, o homem sozinho não consegue prover sua casa, neste momento, a estrutura familiar até então centrada na figura masculina
sofre uma drástica mudança, pois cabe também à mulher o sustento do seu lar, sua inserção no mundo do trabalho lhe trouxe uma sobrecarga muito grande de
responsabilidade, ela será mãe, esposa e trabalhadora. 'O papel das mulheres no trabalho assalariado foi regido pela reprodução e modificação incessantemente por
vicissitudes como o casamento, maternidade, criação dos filhos, ao contrário da atividade masculina, que elimina parcialmente essas variáveis'(MATOS, 1996, P.72).
Desta forma amulher apresenta uma dupla jornada de trabalho: ado lar eade trabalhadora.
Josinete Lopes de Souza - URCA
Da infância "desvalida" à infância "delinqüente": Fortaleza (1865-1928)
Nesse trabalho refletimos sobre aconstrução da imagem de infância "delinqüente' na cidade de Fortaleza entre o final do século XIX eo inicio do século XX. No rastro dessa
imagem, procuramos dialogar com outras imagens de infância que estabeleciam profundas diferenciações em relação ás experiências vividas pelas crianças pobres nas
ruas da cidade, em meio ás recentes intervenções urbanizadoras empreendidas pelas elites locais nesse periodo. Os discursos produzidos pela imprensa local e pelos
poderes públicos concorreram para forjar a imagem de infância 'vagabunda', "ociosa', "criminosa' que, no final da década de 20 do século passado, já era denominada
de infância 'delinqüente'. Assim, procuramos compreender como esses registros atuaram na criminalização das atitudes e comportamentos das crianças pobres que
'perambulavam' pelas ruas da cidade, atribuindo-Ihes osignificado de grave problema urbano e ameaça ao 'progresso' da cidade. Procurou-se ainda exti'apolar os limites
desse 'jogo' de imagens através de uma compreensão maior do cotidiano vivido por essas crianças nas ruas da cidades.
Vanderlice de Souza Morangueira - USP
A criança nos bairros operários paulistanos (Bras/Moocal Belenzinho) no século XX
A Criança é sempre vista associada a uma familia, ora brincando, ora estudando. Mas ao olharmos para ahistória da criança percebemos que nem sempre é assim. Ao
contrário disso, acriança muitas vezes não estuda, trabalha; não brinca, trabalha; percebendo desde cedo aimportância dessa no sustento da família. Essa realidade muitas
vezes équestionada por psicólogos, médicos eestudiosos desse assunto. No inicio do século XX no augeda indústria operária no Brasil em especial centrada nos bairros
da Mooca, Bras e Belenzinho otrabalho infantil era uma realidade. Otrabalho das crianças na indústria fazia com que muitas vezes deixasse de ser criança no sentido
próprio da palavra, relegando as brincadeiras eaté aeducção aum segundo plano. Existindo um contraponto entre o ser criança simplesmente(brincar,estudar,passear) e
o ser criança operâria(trabalhar para ajudar afamília). Essas diferenças entre oser criança num bairro operário e acriança operária, nos faz uma série de questionamentos
como tipo de lazer, sistema de educação, aspectos religiosos; como eram as condições de trabalho(horários, tipos de trabalhos), enfim como era o universo da criança
nesses bairros operários no inicio do século XX.
Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura - USP
A Criança, a cidade e a rua: experiências infantis e vida urbana em São Paulo (1890-1930)
Este trabalho pretende situar e analisar as experiências vividas pelas crianças nas ruas da cidade de São Paulo durante as primeiras décadas republicanas, os discursos
construidos sobre elas e, apartir delas; sobre a infância, contrapondo ánarrativa de memorialistas - que, em alguns aspectos, favorecem uma visão idílica do cotidiano
infantil na cidade - adocumentação processual, o noticiário de jornal e alegislação que regulamenta a vida na cidade. Situa-se, portanto, em momento no qual acidade
adquire expressão urbana, vê seu parque industrial ser implantado, ressente-se do impacto de um crescimento demográfICO sem precedentes, passa aconviver com novos
hábitos ecostumes, surpreende-se, enfim, como metrópole. Em meio aesse processo, observa-se que as experiências infantis apresentam uma fascinante diversidade
que pode ser percebida no dia adia da cidade, experiências que, em muitos casos, imprimem visibilidade às próprias mudanças em curso.
Tânia Soares da Silva - PUC/SP
"Carências": crianças, mulheres e famílias -As representações na medicina higienista (São Paulo, 1920-1930)
Oinício do século XX foi marcado por uma série de questões que colocam acriança, em especial àquela oriunda das classes populares, em evidência. Constroem-se
discursos sobre estas, bem como sobre suas familias, que não se enquadravam dentro do modelo preconizado, necessitando ser 'recuperada'. Investem-se em
estratégias de disciplina, normatização econtrole social; criminaliza-se as atitudes dissonantes da moral social estabelecida e legitimada pelo aparato 'cientifico', cabendo
à mulher papel de destaque nesse projeto, organizando ordeira e harmonicamente a família, sendo educada e educando conforme as mais 'modemas técnicas
racionalizadoras. Vários são os discursos que apareciam integrados neste objetivo, esta pesquisa no entanto, concentra-se na análise das produções médicas, dando
destaque afigura de Geraldo Horácio de Paula Souza e suas proposta a frente do Serviço Sanitário e Instituto de Higiene.
Simpósio Temático N° 33 - Política educacional: instituições escolares e profissão docente (resumos por ordem de apresentação)
Antônio de Páuda Carvalho Lopes
Joana Neves - UFPB
Profissão professor de história: o imprescindível binômio formação/condições de trabalho.
Na discussão da profissão docente (aí incluída ado professor de história) tem-se dado ênfase (não de todo descabida, porém, parcial e limitada) na questão da formação:
inicial e continuada. Nesse trabalho objetiva-se analisar a relação entre essa formação (inicial econtinuada) e as condições de trabalho - presentes nas instituições
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escolares -considerando-se a necessidade imprescindivel de articulação entre as duas instâncias, se se pretender viabilizar oensino de história com as características
que lhe são inerentes, isto é: concebido como construção de conhecimento, criativo e crítico. Pretende-se, nesse trabalho, analisar e discutir o papel das instituições
escolares, de ensino Superior, fundamental emédio, como agências 'naturais' da referida articulação.Pretende-se, também, questionél' a poIitica educacional (vigente até
omomento da apresentação dessa proposta) que, no nosso entender, ao contrário de promover areferida articulação tenHla escanoteOOoe, portanto, dificultado, restringindo
a atuação govemamentaVoficial aprogramas de qualificação/capacitação .
Carlos Alexandre Pompeu· UNICAMP
O programa de educaçã9 continuada (PEC) e a qualificaçio dos proftMOl'es de história do ABC pauliata através das suas práticas pedagógicas
A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) tem implementado programas buscando aqualificaçã> do docente e sua valorização. Alguns destes foram
concebidos originalmente nas décadas de 80 e 90 e fazem parte do projeto denominado Inovações no Ensino Básico (IEB 7.1.92), financiado por instituições financeiras
intemacionais como Banco Mundial e o BIRD. Dentre estes programas, desléK;ou-se o Programa de Educação Continuada (PEC), implementado em 1997 que contou com
a participação de instituições educacionais públicas e privadas na capacitação dos professores da rede pública estadual. Este trabalho de pesquisa visa investigar as
práticas pedagógicas dos professores de História da rede pública estadual do ABC paulista, que participaram como capacitandos dos três módulos semestrais, no período
de março/97 ajunho/98, ministrados pelo Centro de Estudos da Escola da Vila (CEEV). Foi feita uma análise documental do contrato entre a SEE SP e as instituições
financeiras internacionais, do material que foi utilizado na capacitação dos professores assim como do material produzido por eles nas ofICinas e em suas saléls de aula. Os
referencias teóricos metodológicos da nova História e dos Educadores Críticos que vêm sendo usados nesta investigação, colaboram para compreensão dos interesses
e dos objetivos desta qualificação dos profissionais docentes.
Benjamin Xavier de Paula - USPI María Lúcia de Freitas· UNESP
O provão nos cursos de História no contexto da. políticas institucionais de avaliação do ensino superior
A pesquisa fundamenta-se em estudos sobre as poIíücas de Avaliação Institucional do Ensino Superior brasileiro no interior do Ministério da Educação - MEC - nos últimos
10 anos (1993-2002). Debate a implementação do Exame Nacional de Curso nos Cursos - ENC - mas conhecido como Provão, nos cursos de História, e procura
compreender a avaliação no contexto dos modelos de avaliação adotados no Brasil e orientados por organismos internacionais como Banco Interamericano de
Desenvolvimento -BIRD, Fundo Monetário Intemacional, - FM I e Banco Mundial- BM - referenciando-nos em duas concepções: a primeira a concepção de avaliação
orientada apartir das políticas neoliberais para o ensino superior, baseadas na classificação, na meritocracia e no rankiamento de cursos e instituições; a segunda baseada
no sistema de avaliação interpares adotado principalmente pela França, e no Brasil com o PAIUB, que como filosofia utilizava a avaliação intema ou extema de pares que
avaliava as IES a partir de sua "missão publica', cujo modelo contrapõe-se ao proposto pelo ENC.
.
Cláudia Regina Kawka Martins· UFPR
O ensino de História no Paraná, na década de setenta: as legislações e o pioneirismo do Estado nas reformas educacionais
Este trabalho éparte da dissertação de Mestrado intitulada Oensino de História no Paraná, na década de setenta: legislações epráticas, defendida em dezembro de 1999
no Curso de Pós-graduação em Educação, Setor de Educação, da Universidade Federal do Paraná, sob orientação da professora doutora Serlei Maria Fischer Ranzi.
Neste trabalho apresentamos a questão da implantação da Reforma de ensino de 1971 no Paraná, privilegiando o ensino de História, e a idéia do pioneirismo do Estado
nas reformas educacionais, a qual aparece nos discursos oficiais dos g0vernadores e secretários de educação da época estudada. O problema investigado foi a
especificidade na implantação da reforma no Paraná e principalmente a situação do ensino de História da 58 a88 série.
Rilma Suely de Souza Melo· UFCG
A formação "continuada" e o ensino de História
A insuficiente formação, as precárias condições de trabalho e o baixo prestígio dos professores motivaram, nos anos 90, a criação de políticas públicas para amelhoria da
qualidade da educação brasileira, em relação áqualificação e à profissionalização do magistério. Orecorte deste estudo são os 'Parâmetros Curriculares Nacionais' de
História e os 'PCNs em Ação', objetivando entender como os professores do 1Qe 2Q ciclos do Ensino Fundamental receberam esses programas; como acontece a
formação continuada dos PCNs e como os professores têm instrumentalizado as propostas pedagógicas veiculadas pelos PCNs. A pesquisa tem como cenário os
municípios de Remígio e Algodão de Jandaira-PB, caracteriza-se como participante. Os instrumentos de coleta são a observação e as entrevistas semi-estruturadas.
Constatou-se que a formação continuada é insuficiente em relação ao aprofundamento dos conteúdos teóricos, metodológicos e didáticos. Observou-se também que
existem quatro categorias de docentes: aqueles que "aceitem' a proposta e não mudam sua pràtica; os que 'rejeitam', mas transformam suas ações; os que "aceitam',
mudando o seu fazer pedagógico e os que "rejeitam', permanecendo com sua prática docente. Espera-se que este trabalho contribua para reflexões crítiéas destes
programas pelos professores, formadores e gestores públicos.
Pedro Geraldo Tosi - UNESP I Benjamin Xavier de Paula· USP
Racismo e Educação: Desafios para a formação docente no 3° milênio
Pretendemos no presente estudo debater no contexto da Educação os crescentes indicadores de exclusão de pí'lrcelas consideráveis da juventude negra da sociedade,
tal como afalta de perspectiva da juventude negra da cidade de São Paulo, como se daráo processo de exclusão desses jovens do acesso ao emprego que em última
instância significa também aperca do direito acidade e aprópria cidadania, fenõmeno este com dimensão,intemacional, mas com caracteristicas determinadamente locais, .
fundamental para acompreensão desse fenõmeno na sociedade pés-moderna. Desta forma ,pretende-se ,dentro do espirito do que está sendo para nós a pés-modemidade,
buscar em experiências, elemento para a compreensão do tema proposto que deverá ser estudado em sua amplitude fragmentária: as transformações na Educação e no
Mundo do Trabalho. Procurando compreender a sociedade em sua dupla dimensão: na sua complexidade e na sua totalidade.
Raimunda Rodrigues Moreno da Silva - UFMA
Um novo olhar de currículo para a Escola de Aplicação da UFMA, dentro das novas exigências contemporãnea
Este novo Século impõe ao Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão a necessidade de reafirmar a sua importâf1cia e o seu significado social a
responsabilidade de implementar, ousar econsolidar o projeto de EscoIa-Laboratório de pesquisa e extensão de referência, interagindo com o ensino superior, com um novo
projeto politico pedagógico, novas orientações curriculares científica e pedagógica, esteios indispensáveis para a pr'odução de um novo ciclo de vida. Uma escola que
incorpore ensino de qualidade como qualidade cientifica comprometida ç:om resolução dos problemas cotidianos eestruturais da sociedade brasileira. Instituição formadora
alicerçada no pluralismo e na eqüidade; que anuncie adisseminação do conhecimento científico-tecnológico do sistema escolar maranhense e brasileiro; que imprima a
pedagogia da inclusão, garantindo.o acesso, a permanência e o sucesso escolar dos alunos; que contribua na atualização, formação e aperfeiçoamento dos seus
profissionais da educação básica. E preciso reorientar o currículo, cuja concepção englobe ações e relações dentro e fora da instituição, que ele seja a síntese dos
processos que ocorrem no interior e fora dela, e que a sua concepção não se constitua num meio neutro de transmissão de conhecimentos desinteressados, mas num
mecanismo essencial de construção de identidades individuais e sociais.
Luciano Accioly Lemos Moreira· UFAL
Formação do Professor para a Lógica do Mercado: Empregabilidade ou Emancipação Humana?
Não é de hoje que a educação vem sendo discutida em vários meios da sociedade, seja na midia, nas universidades, nos partidos políticos e como não poderia deixar
de ser, nas escolas. Todos apontam, na maioria das vezes, para problemas existentes como: má remuneração do professor; despreparo intelectual; alunos desinteressados;
pais ausentes na vida escolar do aluno, péssima estrutura fisica das salas de aula, entre outros. Estes problemas na maioria das vezes são vistos de maneira isolada e .
as soluções tomadas não conseguem ter sucesso, pois são pequenas ramificações de uma estrutura política, econõmica e social que se utiliza de seus poderes
assegurados pelas instituições capitalistas para sempre fazer da educação uma fonte de controle ideológico, afim de dar continuidade aos seus interesses. Esse controle
se mantém através de "reformas' pol íticas, econõmicas que historicamente são necessárias ao capital. Do conjunto dos problemas levantados no campo da educação,
iremos nos deter na formação do professor. Sendo assim faremos uma reflexão sobre áformação do professor dentro de urna perspectiva do mercado neoliberal, procurando
constatar quais as concepções e interesses desse novo mercado em relação ao profissional da educação, utilizando como ponto de partida a análise das Diretrizes para
a Formação inicial de professores da Educação Básica, em cursos de nível superior, elaborado pelo Conselho Nacional da Educação - CNE, aprovada em 8 de maio
de 2001. Paralelamente a esta análise, utilizaremos outros instrumentos legais do governo como a nova LOB 9394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais, Bem como
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critica sobre as categorias poIitica, educação etrabalho intrínsecas àanálise.
Jânio Jorge Vieira de Abreu - UFPI
Homens, escola normal e profissão docente: Teresina (PI)- (1970-2000)
Opresente trabalho analisa o ingresso de homens na Escola Normal de Teresina (PI), com o objetivo de identificar e compreender os fatores que motivaram a opção de
masculinos pela docência primária, um campo de trabalho feminino. Dessa forma, professores e alunos normalistas egressos do Instituto de Educação 'Antonino Freire',
constituíram os sujeitos da pesquisa. Além destes também foi pesquisada a documentação preservada no arquivo da escola. Os instrumentos utilizados foram:
questionários e entrevistas (histórias de vida). Orecorte histórico (1970-2000) justifica-se pelo fato deste período compreender um aumento da procura de homens pela
Escola Normal de Teresina (PI). Oestudo realizado nos permitiu inferir que os homens encontram dificuldades de inserção no trabalho-docente com crianças eaopção dos
mesmos pela docência primária, na maioria dos casos, está relacionada ànecessidade de inserção ou ascensão social e não ao desejo de trabalhar com·crianças. Assim,
aproposta de estudo deste trabalho nos remete ás discussões em tomo dos conceitos de masculinidade, feminilidade e profissae> docente. Oestudo tem como base teórica
'Educação e Gênero' e a 'História Cultural' através de autores como: BOURDIEU(1999); BUENO(1998); CARVALHO(1988); CONNEL(1995); LOURO(1997);
SCOTT(1988) e outros.
Norma Patricya Lopes Soares - UFPII Maria do Amparo Borges Ferro -UFPI
Escola normal no Piaui - seu processo de consolidação
AEscola Normal do Piauí passou por várias tentativas de implantação no período de 1864 a 1888, finalmente têm-se no ano de 1910 aefetivação deste empenho através
da Oficialização de uma Escola Normal criada em 1909 por uma instituíção não govemamental aSociedade Auxiliadora da Instrução. A Escola Normal Oficial, destinada,
a princípio, exclusivamente ao sexo feminino ao preparo das candidatas ao magistério público primário, tinha afinalidade de capacitar as mulheres para combater o
analfabetismo, disciplinar acontratação dos professores e, extinguir aidéia de ser a profissão docente o refúgio dos 'deserdados da fortuna'. Oprocesso de Consolidação
da Escola Normal no Piaui aconteceu àmedida em que esta se adequava às reformas do ensino ecorrespondia ás expectativas dos administradores que no ano de 1925,
como reconhecimento pelo importante papel que vinha desempenhando na educação piauiense, construíram um prédio com as instalações desejáveis e necessárias ao
preparo das docentes eousado para oestilo arquitetônico piauiense, porém seguindo uma tendência das edificações das EsroIas Normais dos centros mais desenvolvidos.
Oestudo será fundamentado na História Cultural, considerando ocontexto da época, e se guiará porfontes primárias e oficiais, registros de memória, fotos e livros.
Claudia Cristina da Silva Fontinelles - UFPUUESPI
1990: um ocaso na educação do Piauí?
Opresente texto visa analisar como aperda do ano letivo nas escolas públicas estaduais do Piauí - ocorrida em 1990 - foi sentida pela sociedade piauiense. Para tanto,
utilizamos como fonte de pesquisa documentos oficiais (portarias, circulares e mensagens do govemadordo Estado enviadas àAssembléia Legislativa), jornais locais,
além de entrevistas com alguns atores sociais envolvídos nas greves que provocaram aanulação do ano escolar no período analisado. Através desta pesquisa foi possível
ainda detectar muito das repercussões causadas por esse acontecimento nos demais integrantes da sociedade piauiense, da mesma forma como tentamos investigar como
foi possivel um Estado que acabara de presenciar aelaboração de duas Constituições - a nacional, em 1988, e aestadual, em 1989 - defrontar-se com desrespeito de
tamanha dímensão aambos os textos legais no concemente a um direito tão precioso ao cidadão como o da educação escolar. Nosso trabalho utiliza~se da história do
presente, estando portanto passível atodos os riscos que esse tipo de história apresenta - riscos apontados inclusive por um de seus mais entusiastas defensores: o
historiador René Remond. Assim investigamos sobre tal acontecimento em virtude de sua importância para a história da educação de nosso Estado.
Ana Cláudía Ribeiro de Souza - CEFET-AM
A legislação federal para o ensino profissional no período de 1909-1942
Nesta pesquisa elucidaremos o surgimento da política do govemo federal no que diz respeito ao ensino p'rofissionalizante do País. Essa se insere no período de transição
da Monarquia à República, onde as relações educaçãoltrabalho apontam para uma mudança estrutural. Ecriado em cada uma das capitais dos Estados da República uma
'Escola de Aprendizes Artifices', por meio do Decreto-lei nO 7.566 em 23 de setembro de 1909, assinado pelo presidente Nilo Peçanha, que determinou que ali fosse
ministrado ensino profissional primário egratuito. Em cumprimento aesse Decreto-lei, as Escolas de Aprendizes Artífices foram instaladas no ano de 1910, em 19 Estados
da Federação.
Rozenilda Maria de Castro Silva - UFPI
Companhia de Aprendizes Marinheiros da Província do Piauí: história de uma instituição educativa
Este trabalho tem como tema a Companhia de Aprendizes Marinheiros da Província do Piauí, no período de 1874 a 1889. A partir de produções sobre a temática em
algumas regiões do país e das contribuições da pesquisa documental em andamento no Píauí, o artigo traz à discussão, algumas questões básicas, na tentativa de se
compreender esta Companhia, enquanto instituição educativa. O perfil da classe social atendida, as formas de acesso a este estabelecimento, a dinâmica do
funcionamento íntemo, os significados que tinha essa educação dentro do contexto da época, os sujeitos envolvidos no processo (professores e alunos), oensino oferecido
e ademanda aser atendida pela Companhia são os enfoques apresentados ao longo da produção.
Maria das Graças de Loiola Madeira -UFC
A educação pela caridade no imperio em Fortaleza - o abrigo de crianças na Colônia Cristina
Otexto aborda a criação da Colônia Orpaneologica Christina na década de 80 pelo governo provincial cearense, cuja função era abrigar, amparar e educar órfãos e
desvalidos, atíngidos pelos efeitos das secas e epidemias que devastavam a Província. Com base em documentos oficiais efontes jornalísticas, o texto insere aquela
instituição entre outras criadas em Fortaleza, a exemplo do Colégio dos Educandos, da Santa Casa de Misericórdia edo Colégio Imaculada Conceição. Nelas governo
e elite tentavam promover o recolhimento da população desamparada ecom isso obter prestígio econômico e social, dado o largo espaço que ações dessa natureza
ganhavam em matérias da imprensa local e nacional. Por depender em grande parte de doações, a Colônia Cristina sofreu várias conturbações de ordem financeira, que
levaram ogovemo a reformular as primeiras diretrizes criadas para oestabelecimento, especialmente a suspensão do abrigo de órfãs.
Sandra Regina Rodrigues dos Santos - UFMA
Gestão Colegiada e Projeto Político Pedagógico: Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão (1989 -1996).
Oestudo é uma tese de doutoramento, ainda em processo, que analisa aGestão Democrática, temática que se implanta a partir de 80. Para entender os fatores decisivos
de sua implementação, examino o processo de construção e instalação do Colegiado e do Projeto Político Pedagógico na realidade do Colégio Universitário- COLUN
-da UFMA, escola na qual trabalho. Com esse objetivo, a pesquisa desenha em quatro etapas o seu caminho metodológico. Na primeira etapa, parto dos estudos de
Gramsci, Norbert, Elias, Chaui e Sácristan, buscando entender o processo de participação e de autonomia que se estabeleceu no Colégio com a criação do Colegiado
e do Projeto Político Pedagógico. Na segunda, a partir de uma revisão bibliográfica e de uma coleta de documentos, elaboro um inventário histórico dos Colégios de
Aplicação, analisando aconjuntura atual e recuperando o processo de criação destes, em 1948 à luz das orientações escolanovistas. Na terceira, analiso antecedentes
históricos intemos eexternos da criação do COLUN em 1968, sua reestruturação em 1980 e as alterações a partir de 1986, com base nos documentos entre 68 a88. Na
quarta, ofoco se dirigirá para o período entre 1989 à 1996, ocasião em que é instituído na gestão da escola, um processo mais democrático e de maior autonomia, buscando
perceber as divergências e convergências no funcionamento da Gestão Colegiada e do Projeto Político Pedagógico.
Ariza Maria Rocha Lima - UVA
A disciplina de História nos cursos de graduação em Educação Física
Este ensaio é uma reflexão do ensino da História da Educação Física nos Cursos de Graduação em Educação Física no Ceara. Acompanhando alguns programas
curriculares da disciplina em algumas Instituições Cearenses, observou-se o gigantesco programa a ser estudado em um semestre. Aextensão de abarcar todo este
conhecimento vai de encontro à profundidade que se almeja na formação de professores. Ressalta-se, ainda, o uso apressado de alguns elementos historiográficos, a
eXemplo da presença da educação cavalheiresca, sendo considerada por alguns como aúnica man~estação lúdica da Idade Média da Europa Ocidental. Em contraposição
aqU~e pensamento, juntamos aqui alguns dos fragmentos retirados deAriés (1981), Rodrigues (1999), Gímpel (1975), Huizinga (1993) que revelam praiicas corporais que
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fogem a lógica da educação do cavalheiro e do "Obscurismo' da época. Questiona-se, então, aquele ensino na formação de professores, pois explorar os aspectos
históricos da área em estudo seria uma oportunidade do professor reaver o corpo numa perspectiva histórica.Neste contexto, a valorização desta disciplina estaria alem
da formalidade curricular, pois, extrapolaria determinados marcos de conhecimentos reiteranternente repetidos na produção bibliográfica.

Silvana de Sousa Pinho - UFC
Oalcance das teorias educacionais na sociedade cearense de 1922
Um dos objetivos do projeto de pesquisa 'O Alcance das Propostas de Reforma Educacional Cearense de 1922', desenvolvido no Núcleo de História e Memória, do
programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do Ceará, é analisar a participação da sociedade cearense nessa reforma. Tal proposta se opõe à
tradicional versão personalista da referida Reforma, que considera o educador paulista, Lourenço Filho como 'cérebro e executor da Reforma'. Esse personalismo se
apoiava na afirmativa de que no "Ceará não havia pessoas qualificadas', ou seja, com odomínio de conhecímentos sobre a "moderna pedagogia'. Na época, oconjunto
das teorias educacionais foi classificado como "Escola Nova". Lourenço Filho, reconhecido como catedrático de psicologia e didática, representava tal qualificação, uma
vez que se apoiava na teoria de Jonh Dewey, para expressar e sintetizar a reforma proposta. Como pretendemos identificar, através da análise dos jornais da época, se
a sociedade cearense representava um sujeito ativo na Reforma, toma-se prioritário investigar acerca das bases teóricas, que fundamentavam aconcepção de educação
por eles defendida.
Salânia María Barbosa Melo IRoberto Kennedy Gomes Franco - UFPI
Escritos antropohistoriograficos da educaçâo pública piauiense
Objetivamos elaborar uma descrição que caracterize o percurso histórico que orientou o Ensino Público no Piauí no período de 1930/60. Temos por base teórica e reflexiva
uma perspectiva antropohistoriográfica, alimentada pelas fecundas produções de autores como E. P. Thompson, Chartier, Ginsburg, Nagle, entre outros. A aproximação
dos campos história e educação encontram-se perpassadas pelo avanço que a pesquisa histórica !3laborou em sua proposta de atuação, fazendo da abordagem
epistemológica apontada pela História Cultural uma das alternativas de análises interpretativas do real. Ea interseção destes campos o local que pretendemos situar esta
pesquisa. Oresgate destas memórias, metodologicamente são norteados pelo recurso da oralidade como fonte e de sua interlocução com fontes diversas como Estatísticas
do IBGE, Jornais, Mensagens Governamentais, Livros Didáticos, Leis, Decretos, entre outros. Os escritos destas memórias retratam o cotidiano da cultura escolar,
possibilitando esclarecimentos da multiplicidade da História da Educação PiauienselBrasileira, recheado de um capital simbólico de valor precioso, onde acirculação de
serviços como os de Educação, Estradas e Comércio, constroem um novo habitus á existência dos habitantes da região.
Marcelo de Sousa Neto - UFPUUESPI
O ensino no Piauí nos séculos XVIII e XIX: reflexos de um processo colonizador
A relação entre História e História da Educação não tem sido uma das mais harmoniosas, uma vez que educadores e historiadores debatem as competências de fazer
História da Educação. Longe de incursionar por estas discussões, que per si representa tema que demandaria estudos mais amplos, este trabalho é resultado de uma
tentativa de colaborar para entender mais sobre a História da Educação do Piaui, associando estudos feitos por educadores e historiadores para traçar um perfil da educação
no estado do Piau í durante o período colonial e imperial. Estado que sofre um processo de colonização sui generis, tem sua educação diretamente relacíonada a seu
processo de ocupação, educação esta marcada pelO signo da falta de recursos e da carência de professores habilitados para exercer as atividades do ensin9 formal,
freando, portanto, aimplantação de uma educação escolar nesta região. Capitania em que oensino jesuíta mostrou-se muito limitado, abusca de alternativas ao ensino oficial
também foi uma constante. Mesmo em uma sociedade na qual aeconomia, baseada na pecuária, não demandava formação de mão-de-obra através da escola, florescem
experiências altemativas, ligadas em especial ao meio rural. Discutir como isso se manifestou e influenciou ahistória do Estado do Piauí éo propósíto do presente trabalho.
Antônio de Pádua Carvalho Lopes - UFPI
Temas, problemas e soluções na ação reformadora dos governos da primeira república piauiense:elementos para a reconstituição histórica da educação
pública primária piauiense.
Oestudo da constituição da rede escolar piauiense implica acompreensão da ação reformista dos Governos. Opresente trabalho analísa o período correspondente à
primeira republica, com recuos ao periodo imediatamente anterior à proclamação da República. Todo discurso reformista possuía, inclusa em sua proposta de educação,
uma visão sobre o Piauí eo piauiense. Desse modo, propor reformas educacionais era principalmente, demonstrar ter entendido em que se constituía o Piauí e saber como
transformá~o. Durante o período analisado, quatro temas estiveram presentes de maneira dominante OOS discursos reformistas na transição império/república: o docente real
e o ideal; a municipalização do ensino; aobrigatoriedade escolar e os prédios escolares. Desses temas, analisaremos, especialmente, a relação municípi9 e governo
estadual na responsabilização pela educação. Dentre outras conclusões, percebe-se que, as concepções acerca do papel dos municípios e das famílias no processo de
escolarização da sociedade piauiense procuravam minimizar o papel do Governo Estadual, responsabilizar os municípios e culpabilizar as famílias situação educacional
do Piauí, definida como fracassada. Utilizou-se como fonte adocumentação preservada no Arquivo Público Estadual Piauiense.
Simpósio Temático n. 35 A educação e a formação da sociedade brasileira (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Wenceslau Gonçalves Neto
José Carlos Souza Araújo - UFU
A formação do professor na imprensa de Uberlândia, MG, nas primeiras década~ do século XX
Aformação do professor é um tema caro á Modernidade. Instaurada em fins do século XVII na Europa, no Brasil é inaugurada ainda na primeira metade do século XIX,
expandindo-se paulatinamente pelas provincias do Império. Em Minas Gerais, ao final do século XIX, nove eram as escolas normais. Em Uberlândia, MG, municipio do
Triângulo Mineiro, o debate sobre aformação do professor é intenso nas primeiras décadas do século XX. Embora se encontrem algumas louvações á política educacional
mineira, as avaliações críticas se assomam significativamente sempre centradas na inadequação da formação prática e teórica do profissional da educação escolar.
Antonietle Camargo de Oliveira I Carlos Henrique de Carvalho - UNIPAM
Considerações sobre aeducação uberabense através da imprensa (Uberaba-MG, 1889-1929)
Esta pesquisa objetiva apresentar algumas considerações em torno de questões ligadas ao campo educacional, bem como levantar e avaliar quais eram as preocupações
sociais e ideológicas, presentes entre 1889 e 1929 na imprensa de Uqeraba, MG. Neste sentido, foram levantados, transcritos e categorizados artigos de colaboradores
e articulistas de dois periódicos: Lavoura e Commercio e Gazeta de Uberaba. As informações sobre educação encontradas nos respectivos jornais, enquanto fontes de
pesquisa, não deixam de ser uma referência indicativa das idéias que circularam na cidade. No entanto, enquanto maneira de ver elou de conceber o processo educacional
no período, os artigos devem ser entendidos como a representação de quem os escreveu, uma categoria social específica (intelectuais, jornalistas, profissionais liberais,
enfim, as lideranças locais mais ilustradas); que deixava transparecer suas próprias reflexões, intepretações e idealizações, enquanto um grupo que acabava por
estabelecer uma ligação entre as idéias que circulavam a nivel de Brasil e sua veiculação numa situação particular e localizada. Percebe-se em tais fontes algumas
polêmicas em tomo, por exemplo, da positividade ou não do ensino religioso, bem como ern relação à necessidade de que os;bacharéis edoutores; tivessem uma formação
também manual. Fica evidenciado, apartir dos editoriais, informativos eartigos em geral de ambos periódicos, a vontade de transformação da realidade no sentido de afirmar
os ideais republicanos.
Marlus Bessa Mendes da Rocha
A exclusão dos analfabetos na constituição da república no Brasil
Arepública se constituiu entre nós herdando do império aexclusão dos analfabetos. Tratou-se de manter ocritério da exigência da educação do povo como justificação do
afastamento eleitoral. As razões argumentativas dessa exclusão, entretanto, foram de natureza inteiramente diversas das que se fizeram no contexto político das reformas
eleitorais de 1881. Busca-se neste trabalho a percepção do significado profundo da manutenção do critério seletivo na política republicana. Para tal, faz-se oconfronto dos
dois contextos históricos marcados por aquela exigência: odo império e oda república. Oconfronto nos ajudará na caracterização do campo de cultura política que vem
se estabelecendo nas últimas décadas do império, que Roque Spencerde Barros chamou de 'ilustração brasileira'. Onovo contexto cultural e político, que assinala os
primórdios da república, bem se revela nos argumentos de Rui Barbosa de aceitação da exclusão dos analfabetos, já na reforma eleitoral de 1881.
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Presença/ausência da população de cor na escola paulistana, na virada do século XIX para o XX: tensões e significados
Pretendemos, nesta comunicação, discutir o significado da presença da população negra na escola no final do século XIX, na cidade de São Paulo. Para isto, utilizaremos
duas vertentes aserem exploradas. Nossa primeira hipótese éque adiscussão acerca da educação aser direcionada aos negros estaria no âmbito da construção da nação,
da importância de um povo educado: 'o modelo educativo da província [de São Paulo] se construirá nesse encontro das muitas formas efronteiras contidas nos discursos.
Aeducação será sinônimo de disciplinarizaçâo do trabalho, sinônimo de moralização. Fazendas escola, fábricas escola, educação profissional, idéias que pretendem a
docilizaçâo de um povo criança e ainda nâo conduzido (00')' (Giglio, 2001, p. 26). Idéias que parecem se aplicar muito bem a essa camada social que estaria sendo
preparada para a liberdade. Passando dessa 'necessidade' de educar o povo, que é voltada principalmente para educação de pessoas negras, temos ooutro lado da
relaçâo: anegação do acesso àeducação sofrida por essa populaçâo. A questão que se coloca é como as elites brancas reagem ante a massa de libertos que, perante
alei, seriam todos cidadãos brasileiros, sem distinção. Aceitariam essa 'igualdade'? Como nesse momento aescrita é vista como um conhecimento que passa aestruturar
a sociedade (Moysés, 1995), temos como segunda hipótese de discussão que, para as elites, barrar o acesso à cultura letrada significaria manter a diferença, a
superioridade, acidadania como atributo dos brancos. Portanto o impedimento do acesso áescolarização dos negros pode ser entendido como uma resposta branca à
suposta 'igualdade' desses novos cidadãos quando acontece a abolição do sistema escravista.

Lucinete Marlúcia Vitor Araújo - Centro Universitário do Triângulo / Décio Gatti Júnior - Centro Universitário do Triângulo/UFU
A Escola de Engenharia de Uberlândia no processo de interiorização da educação superior na sociedade brasileira
Trata-se da comunicação dos resultados de pesquisa sobre a Escola de Engenharia de Uberlândia. A abrangência temporal da pesquisa está demarcada entre o ano de
1961 - ano de sua criação -, até 1969 - quando se forma a primeira turma. No tocante às fontes, teve-se acesso à farta documentação, tais como: livros de ata,
correspondências com o Ministério da Educação erepresentantes politicos da região; fotos de época; jomais de época, atas da Câmara; bibliografias referentes à História
das Instituições Educacionais, da História da Educação Brasileira eas que retratam o Brasil no recorte temporal da pesquisa. Oresultado da pesquisa aponta que agênese
dessa escola pertence aum momento próprio da formação da sociedade brasileira -aindustrialização eocrescimento urbano, incrementados pela poIitica desenvolvimentista
de Juscelino Kubitschek e pelo fomento de faculdades de engenharia. Por conseguinte, as fontes indicam que a Faculdade de Engenharia instalada em Ubertândia, Minas
Gerais, coaduna-se ao contexto de formação de pessoal técnico para atuar, se não de imediato, pelo menos acurto prazo, no projeto de composição da infraestrutura
necessária para atender aexpansão urbano~ndustrial, e resulta de esforços de representantes politicos da região, das elites locais edos jovens que almeja,m uma formação
universitária.
Norberto Dallabrida - UDESC
O Grupo Escolar Arquidiocesano São José a (re)produção das classes populares em Florianópolis
Resumo: OGrupo Escolar Arquidiocesano São José foi fundado pela Igreja Católica, em 1915, na cidade de Florianópolis. Na década de vinte, foi equiparado aos grupos
escolares e o Governo do Estado de Santa Catarina passou a remunerar os seus professores. No presente trabalho, procura-se analisar a caixa-preta dessa escola,
focalizando as operações de seleção eorganização dos saberes escolares, os dispositivos de transmissão e avaliação desses saberes eo perfil do alunado. Em relação
aos saberes escolares, busca-se perceber como eram ressignificados pelo corpo diretivo edocente da escola, atentando para a utilização da 'Série Fontes', o conjunto
de livros didáticos produzidos pelo professor Henrique da Silva Fontes. Entre os dispositivos de transmissão e avaliação desses saberes, ganham relevo os exames, a
classificação epremiação dos alunos, ocontrole do tempo, oesquadrinhamento do espaço, avigilância panóptica, as devoções religiosas, os castigos morais. Operfil do
alunado aponta para apredominância de crianças oriundas das classes populares urbanas de Florianópolis e de São José. OGrupo Escolar Arquidiocesano São José,
que ajudava aproduzir as classes populares, contribuía para reproduzir desigualdades sociais.
Sonia Maria de Castro Nogueira Lopes - PUC - Rio
Instituto de Educação do Rio de Janeiro: fragmentos da memória revisitada (1932-45)
Entendendo amemória como um movimento de reconstrução psíquica e seletiva de um passado vivido coletivamente, parece-nos pertinente perceber aescola como um
dos locais mais representativos para amanutenção esocialização da memória de uma comunidade. Partindo dos referenciais teóricos da História Cultural, este artigo tem
como objetivo revisitar amemória de uma instituição escolar, cuja importância simbólica ainda hoje se faz presente na paisagem e na memória coletiva da cidade do Rio
de janeiro. Inicialmente concebido para ser anova sede da antiga Escola Normal da Corte,o prédio do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, inaugurado em 1930, abriga
na gênese de sua história ocruzamento das mudanças políticas decorrentes do movimento que instituiu achamada Era Vargas eo papel desempenhado pelos intelectuais
da educação vinculados ao Movimento da Escola Nova. No âmbito desse projeto de reconstrução educacional, a Escola Normal seria elevada àcondição de Instituto de
Educação, unidade composta pela Escola de Professores em nível superior e escolas anexas, que serviriam como campo de pesquisa e aplicação aos futuros
mestres. Entretanto, ocrescente autoritarismo do estado brasileiro após 1935, que culminou com a implantação do Estado Novo (1937-45), inviabilizariÇ! este ambicioso
projeto de investir na qualidade de formação do professorado.
Márcia Santos Ferreira - USP
Pesquisa científíca e aperfeiçoamento de educadores: as atividades do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo no periodo de 1956 a
1961.
Este trabalho propôe-se a apresentar uma descrição das atividades desenvolvidas no Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo (CRPElSP), durante
o período de 1956 a 1961. Esta instituição, que entrou em funcionamento através de um convênio estabelecido entre o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP)
e a Universidade de São Paulo, destinava-se ao oferecimento de cursos de aperfeiçoamento de educadores e à realização de pesquisas sociais e educacionais que
colaborassem para achamada 'reconstrução educacional', entendida como fundamental para atender às necessidades do desenvolvimento econômico e social brasileiro
da época. Iniciando suas atividades no auge da ideologia desenvolvimentista etendo como responsáveis figuras de destaque no cenário político eintelectual brasileiro, como
Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, o CRPE/SP fez parte de uma rede de instituições cuja originalidade era vincular a formação de educadores e a realização de
pesquisas científicas às necessidades objetivas de revisão das práticas educacionais ede elaboração de uma nova política educacional para o país.
Ana Waleska P. C. Mendonça - PUC / RIO
A Pós-Graduação como Estratégia de Reconstrução da Universidade Brasileira (a GAPES dos anos 1950/1960)
Otrabalho se remete à pesquisa intitulada A Formação dos Mestres: a contribuição de Anísio Teixeira para a institucionalização da pós-graduação no Brasil, que se
debruçou sobre a política desenvolvida por Anísio Teixeira àfrente da CAPES (Campanha de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, atual Fundação, vinculada
ao Ministério da Educação), nos seus anos iniciais de funcionamento (1951-1964). Os resultados da pesquisa confirmaram nossa hipótese inicial de que a atuação de Anísio
Teixeira àfrente dessa instituição foi fundamental para dar aela aconfiguração que acabou assumindo, tomando-a um instrumento de promoção dos estudos pós-graduados
no Brasil. Dessa perspectiva, aCAPES desenvolveu, nos seus anos iniciais, um conjunto de iniciativas e políticas, que tinham como pressuposto básico a idéia de que
a.pós-g~aduação se constituía na principal estratégia d~ reconstrução d~ Un!versidade Brasileira, para adequá-Ia ao processo de desenvolvimento nacional, numa dupla
dlmensao: enquanto locus adequado para odesenvolvimento da pesquisa Científica eenquanto espaço de formação do professor universitário.
Luciana Beatriz de Oliveira Bar de Carvalho I Carlos Henrique de Carvalho
Da "Incivilidade" aos Templos de Modernidade: Os Grupos Escolares em Uberabinha (1911-1929)
Busca-se compreender ainfluência do grupo escolar Júlio Bueno Brandão, na consolidação do ideário republicano na cidade de Uberabinha (hoje Uberlãndia), pois a
educação, na República Velha, surge como uma das vias de 'civilização', ao formar o cidadão para a República 'democrática', projetando para o país a possibilidade de
estar junto às nações desenvolvidas. Com relação às fontes, realizamos levantamentos nos principais jomais da época, nos quais buscamos identificar aS'representações
sociais construídas em relação ao grupo escolar. Os periódicos pesquisados foram: OProgresso, A Tribuna, A Notícia, Triângulo Mineiro, que expressam a vontade da
elite e também do povo de Uberabinha para aconstrução de um grupo escolar. Analisamos ainda as atas do referido grupo, além de realizar um levantamento bibliográficc
sobre o tema. Assim, como conclusões preliminares desse estudo, podemos afirmar que os grupos escolares foram um símbolo para a República, ao fazer emergir essa
relação intrínseca, da escola como adifusora dos valores republicanos ecomprometida com aconstrução eaconsolidação do novo regime: 'é escola da República e paré
a República'. Não sendo diferente em Uberabinha, já que o Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão era considerado, nas representações difundidas pela imprensa sinônimc
de civismo, verdadeiro templo da modernidade.
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Abdeljalil Akkari - HEP-BEJUNE & Universidade de Fribourg (Suíça) I Rossana Valéria de Souza e Silva - UFU
Formação de professores: análise histórica e comparatíva entre a Europa e o Brasil
A presente comunicação tem como objetivo analisar, histórica ecomparativamente, a formação de professores na Europa, especificamente na França, Suíça, Bélgica e
Espanha, e no Brasil. Adelimitação temporal situa-se do final do sérulo XIX aos dias atuais. A formação de professores nesses dois contextos está intimamente ligada ao
desenvolvimento do sistema de educação pública, do fim do século XIX, eá necessidade de formar professores capazes de introduzir os alunos na cultura escrita eequipálos dos meios necessários para assumir o papel de cidadão. Nossas análises, levaram em consideração, tanto para o contexto europeu, quanto para obrasileiro, três eixos
norteadores acerca da formação de professores, quais sejam: a) as origens desse processo; b) as principais reformas educacionais e seus impactos; c) as implicações
neo-liberais da globalização econômica. Os resultados do estudo evidenciam as principais similitudes ediferenças concementes àformação de professores, ocorridas no
Brasil e na Europa.
Macioniro Celeste Filho - PUC/SP
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Reforma Universitária
Com a Reforma Universitária da década de 1960 a universidade ganha novos propósitos e sua forma adapta-se ao que lhe é incumbido como novas funções do ensino
superior no país. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC - não esteve alheia aeste processo. Este trabalho pretende seguir as discussões na SBPC
sobre o tema. De reivindicações corporativas passou-se ádiscussão do papel das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Já que a LDB de 1961 não condicionava
mais aorganização da universidade em tomo desta faculdade, por que as diversas Ciências deveriam continuar agrupadas numa instituição formadora de professores para
o ensino secundário? Organizar-se em Institutos de Ciências foi o passo seguinte nos argumentos da SBPC para a Reforma Universitária. Faculdades de Educação
credenciariam profissionalmente os cientistas que desejassem lecionar no magistério secundário, assim como também aos egressos da Filosofia, Letras e Ciências
Humanas. Auniversidade ganha então nova organização e novos propósitos. Continua formando advogados, médicos, engenheiros, profissionais enfim. Passa agora a
formar cientistas profissionais; desvinculados de uma visão das ciências sob a égide aglutinadora da Filosofia, antiga mãe de todo o saber.
Carlos Henrique de Carvalho
Educação e Modernidade: a edificação da ordem em Uberabinha-MG (1910-1915)
Trata-se de um estudo arespeito da temática educacional, na cidade de Uberabinha-MG, hoje Uberlândia, no período compreendido entre 1910 e 1915, tendo por objetivo
identificar nas atas da Câmara Municipal, as discussões em torno da educação, sendo ela considerada a responsável pelo engedramento de alguns valores, tais como:
ordem, progresso, civismo e cidadania, dentre outros. Além do mais, foi possível perceber apreocupação dos vereadores com o problema da organização social no
município, em decorrência do crescente processo de urbanização, estando reservada àeducação amissão de ordenar edisciplinar a população, alcançando o progresso
eda civilidade, elementos imprescindiveis àconsolidação da modernidade. Portanto, cabia àeducação a responsabilidade da formação do indivíduo, tornando-o apto, no
sentido de promover o progresso dessa mesma sociedade, tanto material quanto moral.
Silvia Helena Andrade de Brito - UFMS
Opapel da educação na nacionalização das fronteiras: o caso de Mato Grosso (1930-1945)
Esta comunicação objetiva expor o conteúdo das políticas do governo brasileiro em relação às regiões de fronteira do país entre 1930 e 1945, bem como analisar as
possiveis interferências destas políticas nos rumos tomados pela sociedade é educação no estado de Mato Grosso. Considerando-se o ideário nacionalista vigente nestes
anos, uma das preocupações era exatamente a nacionalização das áreas fronteiriças. Visto que no campo educativo tais preocupações estiveram voltadas essencialmente
para aconformação de uma educação em bases nacionais, oprocesso de expansão do ensino, principalmente primário, parecia suficiente para atender asdemandas por
escolarização existentes àépoca, inclusive nas regiões de fronteira. Tendo em vista estes parâmetros, foi discutida aescola pública mato-grossense, durante o primeiro
governo Vargas, com o inicio da conformação de uma rede de ensino no estado, organizada apartir de critérios de âmbito nacional. Em Mato Grosso, deu-se especial
atenção para odebate em torno da expansão eda unidade pedagógica eorganizacional das escolas isoladas. Mesmo alocalização privilegiada do estadC' ':lnquanto região
de fronteira, que seria propícia, em princípio, para otrato da temática educacional de forma diferenciada, não chegou a ser um fator definidor de políticas públicas para esta
parcela do país.
Carla Víllamaina Centeno - UEMS/UNIDERP
A Educação no Sul de Mato Grosso Fronteira com o Paraguai (1930-1947)
Este trabalho tem como objetivo analisar o papel da educação na fronteira de Mato Grosso com o Paraguai durante os anos de 1930 a 1947. Essas datas circuf.lscrevem
o períodO analisado, marcado por um rigoroso controle efetuado pelas políticas de nacionalização do Estado Novo. Verificou-se que essa região, ricas em ervais e pastos
para criação de gado, passa areceber levas de imigrantes, sobretudo paraguaios egaúchos, após a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870).A maior parte dessa populàção
era constituida de trabalhadores rurais e poucos tinham acesso à educação formal. Contudo, após adécada de 1930 as autoridades passam a se preocupar com as
singularidades regionais e justificam uma educação 'diferente' para a população. A fronteira sofre um controle mais rigoroso do governo federal, através de seus
interventores ede vários decretos visando atender à política de Nacionalização da fronteira eColonização do Oeste. Observou-se'que esse novo contexto se reflete na
produção historiográfica que se traduz em obras de cunho nacionalista eque o papel atribuido à educação passa aser o de nacionalizar afronteira. Para tanto, consultouse obras da historiografia efontes oficiais.
Lúcia Helena Moreira Medeiros Oliveira -UEMG/UFU I Décio Gatti Júnior - UFU
Confessionalidade eformação da sociedade brasileira: o colégio Santa Teresa de Ituiutaba (1939-1942)
Esta comunicação trata do papel do Colégio Santa Tereza de Ituiutaba, em Minas Gerais, no processo de formação da sociedade tijucana, observando, sobretudo as
motivações para sua criação, sua infra-estrutura, seus discentes, docentes, práticas esaberes construídos. Oestudo se inicia em 1939 - época da criação do Colégio e
vai até 1942 - época da conclusão da primeira turma. Na investigação foram consultadas bibliografia nacional intemacional sobre o assunto, o arquivo de documentos e
acervo iconográfico do Colégio, jornais da época e depoimentos colhidos junto aex-alunos e professores do Colégio Santa Teresa. A gênese e consolidação do Colégio
Santa Teresa ocorreu em um momento que a Igreja Católica atuava na tentativa de recuperar acatolicidade brasileira ese firmar, através da imigração de congregações
estrangeiras e ainstalação de suas respectivas escolas. Deste modo, os resultados alcançados demonstram que acriação do Colégio integra-se aum projeto mais amplo
da Igreja Católica no Brasil. Além disso, foi possível apreender que o motivo da fundação do Colégio não foi aquestão migratória, mas sobretudo, para atender as famílias
católicas etradicionais da cidade e região: uma referência educacional para aformação das moças, futuras mães e professoras.
Vera Lúcia Abrão Borges - UFU
Aformação do professor em Minas Gerais, na Primeira República. 1889 a 1930
Pretende-se, neste ensaio realizar um ligeiro mergulho na formação de professores no Estado de Minas Gerais, no periodo da Primeira República (1889 a1930). Aanálise
respaldou-se na pesquisa em fontes primárias (periódicos da educação - Revista do Ensino e pronunciamentos de políticos) e secundárias. Objetivou-se a reconstrução,
pela fala da elite mineira, da forma como foi pensada essa formação no Estado, no periodo delimitado. Pelo cruzamento das evidências retiradas das análises, foi possível
entender o caráter ideológico inerente ao discurso da elite mineira em prol da formação de professores para a rede de ensino primário. Alguns resultados puderam ser
extraídos: primeiro, que o interesse do governo em intervir no ensino primário acarreta o movimento em prol da formação do professor; segundo, que a reforma do ensino
normal pregada pela elite teve em vista aformatação do professor com base nos novos valores pleiteados pela sociedade urbano-industrial que se insurgia no país. Enfim,
que os periódicos de educação evidenciaram-se instrumentos proficuos na recuperação da história da educação em Minas e no país.
Armando Martins de Barros - UFF
Práticas discursivas do olhar: sociabilidade e educaçào na cidade do Rio de Janeiro ao inicio do século XX
Oestudo objetiva analisar aconfluência de formações discursivas, ao inicio do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, a partir de três eventos transcorridos em 1908:
a Exposição Comemorativa dos 150 anos da abertura dos Portos; o surgimento do cinematógrafo e seus impactos na educação; a difusão da fotografia com motivos
escolares. Enquanto fundamentação teórica, oestudo incorpora os estudos pós-estruturalistas, foucautianos, especialmente marcados pela Análise de Discurso, sob prisma
de Peuche e Orlandi. No âmbito dos estudis historiográficos de base iconográfica, baseia-se nos trabalhos de Mauad, Duboi, Samain, Ussovisky.
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Dalva Carolina de Menezes Yazbeck - UFJF I Ana Maria Beraldo Crespo - Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora
A(Re)significação para os dias atuais de algumas concepções sobre educação e sociedade formuladas nos primeiros tempos do Brasil Republicano
Otexto evoca algumas das principais concepções da educação nas primeiras décadas do período republicano, recuperando sobretudo as idéias de Rui Barbosa, que se
basearam nos paradigmas CIVILIZAÇÃO ECULTURA em que a importância da escola se voltava para aformação do cidadão apto a participar da ordem republicana
liberal. Tais idéias foram retomadas e ampliadas na década de 30 pelos educadores da Escola Nova.Compreender atrajetória dessas idéias nas três primeira décadas do
período republicano além de registrar uma parte da História da Educação, permite também levantar questões que possam suscitar novas discussões para velhos
problemas.
Ednéia Regína Rossi UEM/UNESP-Assis
A instituição escolar e a construção da identidade nacional brasileira nos anos 20 do século XX - um recorte a partir do estado paulista.
As reflexões que apresentamos fazem parte de nossa pesquisa de doutoramento, ainda em desenvolvimento. Optamos por apresentar nossas reflexões apartir do "Anuário
do Ensino do Estado de São Paulo', nas publicações referentes aos anos de 1917-1920, e de depoimentos de sujeitos atuantes no ensino no Estado de São Paulo nos
anos 20, recolhidos através da enquête realizada por Femando de Azevedo sobre oensino público de São Paulo em 1926. Entre aheterogeneidade de questões presentes
nesta documentação, nosso propósito é ode assinalar as articulações eos esforços despendidos, através da escola, na construção de uma identidade nacional nos anos
20. Pretendemos acompanhar as atividades organizadas eos espaços configurados pela instituição escolar paulista, dos quais emergiam as intenções do projeto de
homogeneização cultural das elites, alicerçado á idéia de formação da identidade nacional. Os empreendimentos, nesse momento, de ordem pública, para que todas as
crianças fossem colocadas nas escolas, aliavam-se aos objetivos de uma padronização dos hábitos evalores. Quando o aluno aprendia a ler e aescrever, fazia-o dentro
de manuais e lições distintas, todas carregadas de preceitos morais, cívicos e patrióticos. Seria nos bancos escolares que essa tradição seria disseminada, passando pelo
currículo assim como pelas festas e comemorações. Ocotidiano escolar, seu espaço físico, assim como os momentos de lazer escolar, contribuiriam para esse fim.
Maria Helena Cãmara Bastos - PUC/RS
As conferências pedagógicas dos professores primários do município da corte. Permuta de luzes e idéias (1873-1886)
No século XIX, as conferências disseminam-se -conferências populares, públicas, literárias, pedagógicas ou de professores -, etêm caráter educativo emodemizante de
vulgarização do conhecimento, com aintenção de difundir as luzes da instrução eas modemidades educacionais vinculadas á um projeto republicano de educação. No
Brasil, em 1854, aReforma Couto Ferraz institui as conferências pedagógicas, mas somente são regulamentadas em 3de agosto de 1872 (Regulamento anexo ao Decreto
n. 1331, de 7de fevereiro de 1854). Apartir de 1873, realizam-se nove conferências. Oestudo analisa o significado políticCHlducacional das conferências pedagógicas dos
professores primários do Município da Corte e a apropriação que representantes da ilustração brasileira fazem da cultura escolar francesa do período da IlI a República
Francesa, cujas idéías são veiculadas nesses eventos através das teses defendidas edos trabalhos práticos de pedagogia - demonstração de aulas-modelos. Analisa os
temas, autores e obras citados pelos conferencistas. Oestudo situa-se na perspectiva de uma história das idéias pedagógicas e da construção social do discurso, com
vistas a uma análise da construção e apropriação das idéias através do tempo edo espaço - particularmente das práticas discursivas na transição do Império áRepública
brasileira.
Amarilio Ferreira Jr. - UFSCar I Marisa Bittar - UFSCar
O Padre Antonio Vieira e a pedagogia da escravidão
Oconceito de escravidão do padre Antonio Vieira fundamenta-se nos principais pensadores que engendraram aconcepção cristã de mundo, ou seja: São Paulo, Santo
Agostinho e São Tomás de Aquino. Na esteira dessa tradição, Vieira declarou nos seus Sermões: "( ... ) a gente preta tirada das brenhas da sua Ethyopia, e passada ao
Brazil, conhecera bem quanto deve a Deus (... ), por este que pOde parecer desterro, captiveiro, e desgraça, e não é senão um milagre, e grande milagre!". Mas, o
pensamento de Vieira apresentava aspectos contraditórios. Ao mesmo tempo em que combatia aescravidão indigena, o pregador jesuíta procura justificar a escravidão
africana comparando-a com o sofrimento de Jesus: "Christo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, os nomes affrontosos, de
tudo isso se compõe avossa imitação, que se for acompanhada de paciência também terá merecimento de martyrio'. Aescravidão dos negros desafricanizados, para
Vieira, estava em consonância com os próprios interesses econômicos professados pela Companhia de Jesus, ou seja, de grande proprietária de terras e escravos A
postura assumida por Vieira nos seus Sermões aos "pretos da Ethyopia' tomou aforma de uma preleção pedagógica, ou seja, o jesuíta propugnava, a um só tempo,
inculcar na mente dos escravos aconcepção cristã de mundo e transformá-los em instrumentos de acumulação primitiva do capital.
Flávio César Freitas Vieira I Wenceslau Gonçalves Neto - UFU
Legislação Educacional e profissão docente em Uberabinha (1892-1930)
Ofinal do século XIX, assim como o inicio do XX, são marcados por profundas mudanças no Brasil, que afetam a população e, em particular, o professor. Propostas e
reivindicações consubstanciam-se em leis, decretos, regulamentos -rastros da modemidade, inputando aos professores, por meio de uma legislação educacional ede uma
ideologia redentora da educação, grande responsabilidade na construção da nação. Esta legislação possibilita acompreensão do processo de profissionalização docente,
bem como a busca dos próprios sujeitos históricos aos quais a mesma se refere. Arecuperação da profissionalização do professor, como ocorrida em Uberabinha-MG,
na Primeira República, constitui oobjetivo central da pesquisa. Fundamentou-se amesma em autores que abordam o processo político brasileiro, a profissão docente eem
fontes primárias: jornais locais, Atas da Câmara de Uberabinha, entre outras. Verificou-se que alegislação educacional na cidade de Uberabinha norteou e impôs aos
professores aincumbência de serem agentes potencializadores para aformação do cidadão republicano, de certa forma, referendando as mudanças s6cio-político-culturais
por que passava o país. Oresultado foi aconstrução de um novo perfil ao professor, superando ovoluntarismo do tio-padre pela ação dos normalistas, materializando nestes
profissionais, assim, parte do ideal de modernidade.
Sandra Cristina Fagundes de Lima - UFU
Educação, História e Política: Jerônimo Arantes em Uberlãndia.
Oobjetivo desta pesquisa é investigar atrajetória intelectual do professor e historiador Jerônimo Arantes, problematizando a relação que ele estabeleceu entre atividade
intelectual, produção da história, educação epolítica em Uberlândia, durante os anos de 1918 a 1961. Algumas das questões que conduzem esta investigação podem ser
assim resumidas: Quais eram os liames estabelecidos por ele entre aeducação e o poder político local? Como situar a sua produção historiográfica, caracterizada pelo
emprego de depoimentos colhidos junto aos "tipos populares', em um periodo marcado pela historiografia positivista? Havia nos seus escritos espaço para se pensar
criticamente as mudanças pelas quais passava acidade, levando-se em conta agradativa emergência de novos Sujeitos políticos? Empregamos como fonte as Atas das
Reuniões Escolares; liv-')s de sua autoria (monografias históricas, romances, poesia e literatura escolar), diários de classe; jornais e revistas; documentos do Serviço de
Educação e Saúde do Município; correspondência pessoal; fotografias e depoimentos orais. Concluímos que Arantes sempre esteve próximo da política, sobretudo
daqueles que ocuparam o poder executivo no Municipio, seja por meio de suas atividades educacionaís ejornalísticas, seja por intermédio de suas incursões no campo
da produção da história local.
Eva Cristini Arruda Câmara Barros I Marta Maria de Araújo - UFRN
Oensino secundário na província do Rio Grande Do Norte como instância de instrumentalição da sociedade imperial (1834-1852)
Durante o regime Imperial, aênfase na educação escolar esteve presente nos discursos de ministros, conselheiros e Presidentes de Províncias visando áformação de
um estado-nação dotado de esferas públicas semelhantes ás das sociedades modernas. Oobjetivo do trabalho éevidenciar aforma escolar colegial como modalidade
pedagógica moderna de organização da instrução secundária na província potiguar de 1834 a 1852. Anoção de forma escolar de socialização é utilizada para explicar
práticas educacionais de ensino eaprendizagens culturais. Deseja-se elencar saberes, competências edisciplinamentos postos em prática pelo Alheneu, com fins de formar
uma geração de jovens para assumir funções públicas e privadas no seío da sociedade potiguar na alvorada da formação do Estado nacional brasileiro econstituição de
uma sociedade civil. Oano de 1834 corresponde ácriação do Atheneu pelo Presídente da Província Antônio Basílio Torreão que reuniu as Aulas Maiores de Humanidades
-Filosofia, Retórica, Geometria, Francês e Latim. Eoano de 1852, diz respeito ao seu fechamento pelo Presidente José Joaquim da Cunha. Ressalta-se que esse modelo
de Colégio, implantado na província potiguar em 1834, somente em 1854, com a reforma do Mínistro do Império, Couto Ferraz, é que foí adotada nacionalmente. Os
Estatutos das Aulas do Atheneu eos Relatórios de Presidentes da Província foram ás fontes selecionadas.
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Ivana VerIIcIo - UEM
~fisenham a trajetória do ensinonaapltan.deSio ~1o(t79M802)
Na COIle&pilildênciae nas duas Memórias escritas pelo ~ralAAlónio Manuel de Melo Castro eMencIcnça; governaEIcrdacafitania de São Paulo de 1797 a
1802, estãl registfa10s movimentos de aproximação.ede dista1ciamento entre Estado e 1geja Católica. As ~ealteessas duas instituições e entre
seus maiores representantes na capitél'lia, ogovemador e o bispo (O. Mateus de Abreu Pereira), influenciaram, sobremaneira, a1rajetória do ensino. As luzes foram
ofuscadas, em Portugãe na capitania de São Paulo, pela preservaçao da monarquia e pelas relações instáveis entre a Coroa e a·lgreja. A combinaçao de costumes
tradicionais (monarquia, religião) com as inovações pretendidas pelo espIrilo iluminista explica anAo intervençaGda Coroa portuguesa nas contendas entre o governador
e o bispo da captaaiadeSAo Paulo. Oarfim aos conflitos significaria,. ao nosso ver, extenninarnAo só os estlarlhaTlailos, mas também as aproximações e, nessas, a
Coroa tinha marcado interesse, uma veztjue contribuiam para justificar o poder divino do rei.

Valter Martins - PUClPR
.O dlfícU caminho das primeiras letras. Campinas, primeira metade do século XIX
Abordando aprimeira metade do século XIX, este estudo recupera, de fonna paoorâ'nica, aeduccção ern Campinas, localizada na então provincia de São Paulo. Naquele
período, além de poucos, os professores enfrentavam difICUldades para exercerem seu oficio, tais como, alonga jornada de trabalho diário eos salários baixos. Quanto
ao rt*odo de ensino, os mestres de primeiras letras das aulas régiaseASinava1l seus alunos aler, depois do que passavam afazer cópias e mais cópias de textos a partir
de livros adotados para o uso nas escolas. As operações aritméticas básicas vinham em seguida. A limitaçã> à educaçao era grande e generalizada mas atingia
principalmente as mulheres que, em geral, só sabiam costurar, cozinhar e realizarlêrefas domésticas. Como havia poucas pessoas que sabiém ler eescrever, oconsumo
de livros era pequeno. Essa realidade pode ser percebida pelos inventários da época. Raras eram as pessoas que deixavam livros aos seus herdeiros. Assim, este texto,
aborda, em linhas gerais, odificil inicio da educação pública, tanto para mestres quanto para professores na Campinas da primeira metade do Oitocentos.
Wenceslau Gonçalves Neto. UfU
O poder municipal e Q desenvolvimento da educação em Uberabinha, MG, 1892-1_
No final do século XIX, discussões significativas chegam às pequenasooades do interior: ordem, progresso, civilização, nação, etc. Neste debate, aeducação ocupará
lugar privilegiado, como a instituição capaz de controlar oanafabetismo, difundir idéias republicanas, formar uma nova sociedade, aproximar o Brasil dos paises mais
avançados, promover adesbarbarização do homem brasileiro. Nas atas da Câmara de Uberabinha (Uberlandia, a partir de 1929), é possível perceber que aelite local
devotava boa parte de seu tempo aquestões relacionadas com higienização, trabalho, disciplinamento e educação, considerada a instituiçaG redentora do passado e
formadora do presente. Para que se tenha uma idéia da riquezadsdiscussões queocorriannaCânara, basta lembrar que aprimeira lei republicana do estado de Minas
Gerais relativa àeducaçao éa reforma Afonso Pena, de agosto de 1892. Mas a Lei n° 1de Uberabinha, de abril de 1892, já dispunha sobre aeducaçao pública na cidade.
Esla lei eos regulamentos que lhe sucedem, até o CI'lO de 1905 (esta data é usada corro termo em função da reforma João Pinheiro, em 1906, ter estabelecido uma nova
fase para aeducação mineira, com aimplantação dos grupos escaares), serão anaisados JXOClIranOO-se estabelecer contraponto entre ordem social e projeto educacional.
Carlos Lucena - UFU
A Petrobrás: trabalho, história eformação dos seus trabalhadores
Esta pesquisa aponta os impactos das transformações estruturais do capitalisrrio monopolista nos trabalhadores·da Petrobrás. Analisa aformaçao dos operadores de
petróleo da Estatal e os processos históricos de (des) qualificação profissional aos quais estão sendo submetidos. Demonstra aconsolidação da (des) qualificação
profissional como instrumento para conter a resistência às mudanças na organização técnica da produção. Debate as noções de qualificação e capacitação p(Ofissional
contrapondo-se às concepções dos homens de negócios que as concebem como sinônimas. Defende aqualificação corno portadora de uma dimensão m.aior que ada
capacitação profissional. Aqualificação profissional transcende as fronteiras do tecnicismo, pois além do dominio da máquina, é um processo poIitico construído através da
história do trabalho de uma categoria profissional.
Talvanes Eugênio Maceno -UFAL
Estrutura educacional: rupturas e permanências.
Aestrutura educacional do Municipio de Porto de Pedras é permeada por relações de poder originárias de sua formaçao histórica colonial, ainda nAo rompidas, apesar das
transformações sociais, politicas e educacionais ocorridas nos últimos anos. Nela se evidencia a permanência de certas práticas coloniais, como o mandonismo, o
nepotismo, afalta de prestação de contas à sociedade, o autoritarismo, oempreguismo, a invasão da dimensão do público pelo privado e oassistencialismo. Aeducação
formal em Porto de Pedras surge atrelada ao pragmatismo politico e ao cJientelismo e não auma demanda qualitativa econsciente da sociedade civil. Toda mudança na,
educação do Município ocorre por fatores exógenos aela. São as determinações pragmáticas e politiqueiras que orientam agestão da educação em Porto de Pedras. A
ausência de uma sociedade civil organizada que ao menos faça valer o cumprimento dos avanços já estabelecidos nas legislações encontra sua resposta na teia de
dependência familiar da população de Porto de Pedras com poder local, que limita e impede oexercicio de uma cidadania mínima. Esta realidade encontra sua matriz na .
dependência existente na Porto de Pedras colonial. Desse quadro decorre afalta de compromisso poIitico ede competência pedagógica dos prdessores do Municipio de
Porto de Pedras.
Ana Glória Cornélio Madruga - UFPB
A desconstrução da memória Geográfica, na história da vida escolar dos alunos na zona rural
Oque chamamos de desconstrução da Geografia, parte do principio de que há, ou houve uma construçaG, oque pode parecer uma contradiçao, quando oterna que vamos
desenvolver, trata da ausência de algumas informações na formação escolar, da disciplina Geografia. Oque acontece éque, partimos do pressuposto de que a presença
de qualquer espaço ocupado pela sociedade, é percebido e asimilado, mesmo sem oconhecimento de teorias acadêmicas que odefinam, ou historiem sua presença, sua
evolução, ou o seu valor para oterritório nacional. Valor esse, que se apresenta como um dos construtores da formação da cidadCl'lia, uma vez que, não é só o sentimento
nacionalista, formado na consciência de cada um através de simbolos, que vai lhes dar a real dimensão do seu poder enquanto integrant~ de uma naçao. Apesquisa que
nos subsidiou para o desenvolvimento das hipóteses acima, foi realizada no municipio de Bananeiras, na Paraiba, localizado na Região do Brejo, ecorno método de
pesquisa utilizamos otrabalho de campo acompanhado de entrevistas. Já o referencial teórico foi respaldado nos conceitos de Ratzel (1990), e Carvalho (1996). Oobjetivo
de nosso discurso, é chamar aatenção para o papel da Geografia nas escolas de Ensino Fundamental na Zona Rural.
Tânia Maria Teixeira Nakamura - UFU
OProcesso de Instalação e Consolidação da Educação Escolar na Região do Alto São Francisco
Opresente trabalho objetiva através da ampliação de possibilidades de análise e discussões, no campo de atuação de trabalho historiográfico (recortes localizados e
regionais), aimportância da pesquisa sobre a Região do Alto São Francisco no processo de instalação das instituições educacionais mineiras. Teremos dessa forma como
marco inicial de nossa pesquisa acidade de Pitangui, sétima cidade mineira, fundada em 1715, procurando considerar ocontexto histórico das instituiçOes, mas também
procurando visuaizar aquestão arquitetônica, dentro de uma perspectivia arqueológica de sua constituição, resgatando assim dentro dos estudos sobre aEducação e a
Formação da Sociedade Mineira, a importância da cultura material.
Regina Célia Padovan - UNITINS
Memória eformação docente: indícios e registros da identidade educacional na reglio do Bico do Papagaio
Opresente trabalho visa problematizar alguns apontamentos referentes à formaçao de professores e construção de registros e memórias sobre aidentidade docente, na
região do Bico do Papagaio, antigo norte de Goiás, no Tocantins. Oestudo tem como foco de análise os diferentes registros sobre o antigo Centro de Formação de
Proféssores Primários de Tocantin6polis - CFPP, no periodo de 1970 a 1991. Aconsolidação de uma identidade educacional na região, presente tanto nas diretrizes
pedagógicas propostas pelo curso de formação, como também nos diferentes tipos de documentos produzidos no processo de desenvolvimento dos trabalhos, tem
contribuido no enriquecimento do acervo referente ao Centro de Documentação sobre Formação de Profissionais da Educaçao, assim como sustentado uma abordagem
interdisciplinar, na interação da História com a Educação, em favor de uma maior aproximação com atemática e periodo em estudo.
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Formação da sociedade brasileira eescola pública: a Escola Estadual UberlAndla (1929 -1950)
Trata-se da comunicação dos resultados de investigação na área da História das Instituições Educacionais. Ainstnuição em exame é a Escola Estadual de Uberlândia,
sediada em Uberlândia, Minas Gerais. Esta pesquisa objetivou anaiisar opapel da Escola Estadual de Uberlândia apartir de sua passagem à estabelecimento público,
em 1929, na formação da sociedade local e regional até os anos 50. Foram consultadas abibliografia nacionai eintemacional sobre o assunto, os documentos do acervo
da escola, bem como jomais de época, fotografias e documentos do acervo do arquivo público municipal. Além disso, foram muito importantes os depoimentos recolhidos
junto à ex-alunos e ex-professores do colégio. Os resultados alcançados demonstraram que as representações sociais construídas em tomo da Escola Estadual de
Uberlândia conferiram centralidade aessa instituição de ensino público na cidade eregiao do Triângulo Mineiro, o que contribuiu para If3gnimar seus egressos corno Muros
dirigentes dos setores público e privado. Enfim, pode-se perceber que aEscola Estadual de Uberlândia firmou sua imagem de qualidade calcada em um ideário pedagógico
e político conservador, no qual ordem, centralização, disciplina, memorização, civismo enacionaiismo deram o tom e o compasso.
Alessandra Cristina Furtado - USP I FASERT/SP
A presença da cultura escolar católica no nordeste paulista: o papel educacional das sales ianas no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Ribeirão Pretol
~~~~~~

.

Este trabalho éparte de uma investigação histórica sobre oCoiégio Nossa Senhora Auxiliadora de Ribeirão PretolSP, no período de 1918 a 1960. AHistória da Educação
. brasileira éfortemente marcada pela cultura escoiarcatólica, inicialmente com apresença dos Jesuistas eapartir do século XIX, com omovimento ultramontanista, por meio
da atuação das Ordens eCongregações religiosas estrangeiras. Entre ofinal do século XIX eoinicio do século XX, aparticipação da Igreja Católica no campo educacional
cresceu significativamente, devido ainstalação de uma extensa rede de colégios, que se espalharam por todo opais etomaram-se em aigumas regiões fundamentais no
processo de escolarização. Nesse contexto várias escolas confessionais católicas foram estabelecidas no nordeste paulista earegião de Ribeirão Preto, tomou-se uma
localidade de interesse da hierarquia eclesiástica, pelo fato de se destacar com um importante pólo de desenvolvimento da lavoura cafeeeira. OColégio Nossa Senhora
Auxiliadora de Ribeirão Preto, ao ser instaiado pelas salesianas com o propósito de atender às jovens de ciasse média ecom uma proposta de ensino que visava instruir
e educar as alunas se inseriu na cultura escolar brasileira econtribuiu para aeducação eformação da juventude feminina, de um importante centro do nordeste paulista.
Maria da Felicidade Alves Urzedo - UEG I Eloy Alves Filho - UFV
Escola pública etransformação social: Quirinópolis, GO -1945-1971
Considerando que as instituições escolares se constituem em campos de ação privilegiados de sujeitos individuais ecoletivos, este estudo busca traçar um panorama
histórico educacional que se desenvolve na cidade de Quirinópolis, estado de Goiás, no periodo de 1945 a 1971 , na perspectiva de verificar possiveis relações entre as
condições históricas, educacionais, políticas, econômicas, culturais e sociais que possibilitaram acriação do 1 Grupo Escolar, ern 1945, e do 1 Ginásio, em 1964, na
cidade eoprocesso de incorporação do espaço goiano às regiões economicamente mais desenvolvidas do Sudeste do pais. As primeiras análises dos dados coIetados
nos Regimentos Escolares e Planos de Curso, bem como através do registro de depoimentos de ex-professores, ex-alunos e ex-diretores das escolas investigadas
apontam que, desde o contexto do Estado Novo e no regime democrático que lhe sobrevém, se destaca oreconhecimento da educação como elemento estratégico tanto
para aconsolidação do poder como para aexpansão do capitalismo no Estado. Observa-se que ainstalação das primeiras unidades escolares na cidade, nas décadas
seguintes, representam, também, um notável investimento govemamental na formação do homem necessário aos novos moldes de trabalho advindos das formas de
produção que se pretendia difundir.
0

0

Natércia Micheletti Viana -UFMG
Belo Horizonte e o Ginásio Mineiro: Um projeto de civilização para a mocidade (1898-1914)
Esse estudo busca analisar a relação entre acidade de Belo Horizonte eoGinásio Mineiro- escola pública de ensino secundário para moços- no periodo de 1898 a 1914.
Nesse estudo, procura-se compreender: a 'cultura escolar' e a 'cultura urbana' que estavam se formando naquele momento; adimensão do lugar ocupado por essa
instituição no processo de formação de seu público -a mocidade- eafirmação da capital. Através de intensa pesquisa documental, é possivel inferir que oGinásio Mineiro
era visto como um local de formação que se caracterizava pela moralidade eracionalidade, no qual os jovens deveriam ser formados para o exercicio da cidadania. Logo,
épossível pensar que esta escola tinha grande relevancia na constituição da cidade ao mesmo tempo que era influenciada por ela, pois formava um corpus civilizado para
atuação no espaço da urbs, inserida na propaganda de modem idade que caracterizava Belo Horizonte.
Simpósio Temático 37 - Da relação com o saber: condições de produção, transmissão e aquisição do saber histórico escolar (resumos
por ordem de apresentação)
Coordenação: Lana Mara de Castro Siman e Bernadete Corseti
Maria Inez Salgado de Souza - PUC/MG
História, currículo e ensino de História
Otrabalho parte de uma reflexão teórica sobre os alicerces conceituais da História epropostas conceituais que procuram articular os saberes historiográficos aos saberes
epráticas do cotidiano escolar. Assim, temos uma análise empírico-teórica, que traz à discussão ahistória ensinada hoje eaque foi ensinada ontem. Em seguida, o trabalho
procura ver essa trajetória na prática, bem como reconfigurar sua fundamentação na recente evolução dos estudos e saberes dos novos objetos, novas conceituações e
novos métodos de se trabalhar aHistória. Seu escopo final éode ajudar os professores ase apossar dos alicerces teóricos que fundamentam aprática dbcente, bem como
de fornecer-lhes uma critica que contribua para superar o fosso entre os saberes produzidos e os saberes difundidos da História.
Kazumi Munakata - PUC/SP
Histórias da história ensinada: trajetórias de pesquisa
Segundo o texto que comunica a reformatação do Simpósio Nacional de História, o trabalho a ser apresentado 'deve ser resultado de pesquisa em andamento ou
concluida'. Esse regra, no entanto, admite uma única exceção: 'Para os simpósios sobre ensino de história, além de trabalhos de pesquisa, serão aceitos trabalhos
referentes aexperiências e outras atividades especificas da atuação do magistério'. Essa observação explicita uma situaçao corriqueira nas discussões sobre ensino de
história: abordam-se sobretudo questões didático-pedagágicas fazendo abstração da historicidade d~sas mesmas questões. Em outras palavras, é bastante comum a
abordagem não-histórica do ensino de história. Essa conciusão resulta da análise da bibliografia pertinente edos trabalhos apresentados nos vários fóruns arespeito, em
que se rastrearam as modalidades de abordagem ediscussão que neles ocorrem. Ela faz parte de um projeto de pesquisa de maior ampiitude, sobre ahistória das disciplinas
escolares e do livro didático, desenvolvido no âmbito do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, integrando docentes ediscentes.
Berenice Corsetti - UNISINOS
Política educacional e ensino de História: algumas reflexões
Otrabalho proposto trata da política educacional desenvolvida no Brasil na última década,particularmente nos dois governos de Femando Henrique Cardoso, bem como
dos seus desdobramentos no campo do ensino da História. Para tanto, apresenta os principais aspectos que caracterizam a política educacional no periodo, seus
pressupostos teóricos, suas relações com as orientações traçadas pelas agências internacionais para aeducação nos paises em desenvolvimento, buscando identificar
os desdobramentos na educação brasileira, especificamente no ensino da História. Asedimentação da nova ordem mundiai tem, no Banco Mundial eoutros organismos
multilaterais, importantes articuladores, sobretudo no que tange ao campo educacional. Nesse contexto, buscamos abordar os elementos orientadores das poIiticas públicas
para aeducação que resultaram na reforma educacional brasileira dos anos noventa, realizada em todos os niveis emodalidades, com diretrizes curriculares, parâmetros
curriculares, sistemas de avaliação, etc. Aformação de professores, de maneira particular, sofre reflexos significativos que procuramos apontar. Tratamos de compreender,
através de nosso estudo, as decorrências mais relevantes da poIitica educacional que interessam especificamente aos profissionais do ensinoda História.
Maria Therezinha Nunes - PUC/MG/UNI-BH
Ensino de História e formação de professores para o Ensino Fundamental
Aproposta da comunicação é ade discutir oensino de história nos recém-criados cursos normais superiores. Esta modalidade de curso tem como objeto aformação de
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governamentais, justifica a discussão de questões que podem ajudar a pensar aformação histórica dos alunos licenciados neste curso. Sabe-se que aformação de
professores é uma questão complexa econstitui um desafio, ainda maior, quando se pensa em lidar com a organização do conhecimento nas séries do ensino fundamental.
Neste caso, parece ser necessário, formar professores que tenham como tarefa básica alfabetizar, ensinar competências de aprendizagem e, ao mesmo tempo, lidar com
diferentes conteúdos demandados como fundamentais à escolarização. Quando pensamos aformação dos professores acreditamos na necessidade de ensinar as didáticas
relativas às disciplinas que compõem ocurrículo da Escola Fundamental. Mas fica aquestão: como conviver epistemologicamente com os conteúdos sem acompreensão
dos alunos do campo conceitual, a produção científica, as questões fundamentais de cada uma das disciplinas escolares? Como realizar atransposição didática dos
conteúdos, selecioná-los e produzir saberes escolares sem conhecimento iniciais?
Marta Margarida de Andrade Lima - FAFIRE
Mudança e inovação nas representações dos professores
Opresente texto tem por objetivo refletir sobre as formas como os professores de história das escolas da rede, pública estadual de Pemambuco, localizadas na cidade de
Recife e em sua região metropolitana, pensam as mudanças e as inovações inseridas na prática do ensino deste componente curricular, a partir das perguntas: oensino
de história mudou nos últimos 10 anos do século XX? Em quê? E, o que não mudou? Esta reflexão é parte da pesquisa desenvolvida durante o Mestrado em Educação
na Universidade Federal da Paraíba, concluído em 2002, com a dissertação: O ensino de história e as histórias do ensinar: currículo e prática pedagógica nas
re presentaçães dos professores. A partir das exigências postas pelo atual contexto eodesejo de inovar seu saber-fazer pedagógicos, o professor termina por não relacionar
os elementos que constituem suas ações, como: acompreensão histórica; os conceitos e as questões espaço-temporais; a metodologia; e, os recursos didáticos. Assim,
procuramos refletir a partir do entendimento do professor acerca das condições dessas mudanças, bem como, seu próprio significado, visto que, convive-se com o
paradoxo da diversidade de experiências vivenciadas em sala de aula que trazem como objetivo ainovação eo continuismo de um ensino de história tradicional, com
professores que convivem constantemente com o sentimento de insegurança e aexpectativa da superação.
Ângela Maria Cyrino de Andrade - PUC/MG
A formação continuada do professor de História -Relato de uma experiência em atualização de docentes no CERP
Otrabalho tem como objetivo apresentar ediscutir alguns aspectos da formação continuada dos professores de História da rede pública estadual, que atuam nas séries finais
do ensino fundamental, em Belo Horizonte. Focaliza aformação continuada oferecida no Centro de Referência do Professor/SEE-MG, através de atividades desenvolvidas
durante cinco anos no Laboratório de História. As atividades ali desenvolvidas procuravam ser bem diversificadas contribuindo fundamentalmente para uma reflexão sobre
a prática pedagógica dos professores, no cotidiano da sala de aula, por meio de releituras historiográficas e de novos enfoques metodológicos da História inseridos nas
vivências de sala de aula.
Rita de Cássia da Rocha Cavalcante - UEPB
Novas práticas em contexto conservador: dilemas no ensino de história
Adefesa de novas práticas pedagógicas, na contemporaneidade, frente ao cenário de conservadorismo em educação, possibilita apreender os dilemas enfrentados por
educadores no processo de ensino-aprendizagem de História. Para tanto, realizamos uma investigação, no último ano letivo, em duas escolas públicas estaduais do estado
da Paraiba, a saber: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. José Soares de Carvalho e Escola Estadual de Ensino Fundamentallsaura Fernandes,
situadas nos municí pios de Guarabira e Itapororoca, respectivamente. Constatou-se que, os dilemas se instauram pela preservação dos seguintes aspectos: precarização
das condições de trabalho pelo abandono do investimento em infra-estrutura fisica (ver, aquisição insuficiente de material didático-pedagógico, desqualificação do trabalho
pedagógico (contrato de trabalho docente, em situação de sub-emprego) aliado ao afastamento de profissionais habilitados para trabalhar em sala de aula na educação básica
(algumas vezes, funcionando em sistema de implementação parcial) e oagravamento das dificuldades de realização de processo avaliativo, considerando as dimensões
sociais eculturais da'Comunidade escolar (ênfase na relação de quantidade).
Paulo Afonso Zarth - UNIJuí
Culturas históricas e o ensino de História
A pesquisa trata das culturas históricas ensinadas nas escolas efora das escolas, considerando as relações memória-história, no Noroeste do Rio Grande do Sul, região
constituída apartir da imigração de diversos povos europeus, que se somaram àpopulação já estabelecida. composta de povos indígenas, de mestiços ede descendentes
de africanos. Analisamos diversos textos sobre ahistória local, produzidos por autores locais eadocumentação disponível nos arquivos de escolas ede outras institui,ções
locais. Resultados: os diversos grupos étnicos que se estabeleceram na região estabeleceram uma longa discussão para afirmar sua participação na História ensinada na
perspectiva de afirmar sua preponderância na construção da memória coletiva eda identidade regional. Diante das pressões do estado para impor uma identidade nacional'
brasileira, os grupos de origem estrangeira estabeleceram conexões entre um passado idealizado construido apartir do exterior e a participação positiva na construção
da nação brasileira. Desta forma, esses grupos identificam-se com anação brasileira sem desfazer-se totalmente das características culturais que imaginam ser constitutivas
de sua identidade étnica. Nessa disputa pela preponderância na construção da memória eda história regionàl, alguns grupos são silenciados pela hegemonia de grupos mais
ativos e melhor situados economicamente.
.
Sérgio Onofre Seixas de Araújo
Projeto Escrevendo a História
Buscamos apartir do presente desenvolver, em sala de aula, uma atividade pedagógica que possibilitasse, na medida do possível, uma ampla reflexão sobre asociedade
indígena.A proposta, direcionada para alunos da 5" série do Ensino Fundamental, busca criar condições para refletir e exercitar a possibilidade de estudar e produzir
trabalhos e textos historiográficos a partir de outras fontes que não o livro didático, buscando neste instrumento um posterior aprofundamento da temática. Mais
especificamente buscamos: Refletir sobre o modo de vida e aorganização social dos povos indígenas: suas relações com o meio, entre si, ecom outros povos e nações
e com o'homem branco'; Incentivar a produção de textos corno um exercicio de reflexão ecorno uma possibilidade do desenvolvimento das potencialidades e habilidades
individuais, numa atividade interdisciplinar. Pretendemos ainda, confrontar os conhecimentos inicialmente produzidos, nossa visão ecompreensão daquela sociedade, com
aprodução científica de diversos autores. Pretendemos ainda, ultrapassar avisão romântica do 'bom selvagem', refletindo sobre a problemática indígena na atualidade:
sua vida; suas lutas; resgate, afirmação e preservação de sua cultura.
Ana Clara Bortoleto Nery - FCLAraras/SP
Práticas escolares em revista: o escotismo
Este trabalho é parte da tese de Doutorado intitulada A Sociedade de Educação de São Paulo: embates no campo educacional (1922-1931). Os conflitos no campo
educacional paulista envolvendo membros da Sociedade de Educação de São Paulo são pontos de partida para aanálise de periódicos da área publicados no período. Este
trabalho pretende reconstruir as várias feições que a prâtica do escotismo assume no período indicado a partir dos artigos dos mensários Revista Escolar eEducação,
ambos de caráter oficial. Dentre as práticas escolares descritas pelos periódicos educacionais paulistas, nas décadas de 20 e 30, sobressai-se o escotismo. Implantado
apartir da reforma de 1920 nas escolas primárias do Estado de São Paulo sofre várias alterações de principios emétodos conforme as orientações impressas pelas gestões
da instrução pública. A prática ora éapresentada como atividade de nacionalização, ora como militarização. Os instrutores são em determinados momentos professores
civis eem outros militares. Agestão de Pedro Voss na Diretoria Geral da Instrução Pública (1925-1927) evidencia a importância do escotismo através das publicações
oficiais. A Revista Escolar(1925-1927) e oAnuário do Ensino (1926) apresentam várias indicações da prática escoteira, além de várias fotos das atividades nas escolas
~.
.
.
Geraldo Magela Magnani - UFMG
Opapel dos conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino-aprendizagem da história
Otrabalho se refere a uma pesquisa empirica realizada numa turma de terceiro cido da rede municipal de ensino de Belo Horizonte. Inicialmente a pesquisa foi motivada
por questões tais como: de que são constituídos os conhecimentos prévios dos alunos? No caso da tentativa de se estabelecer um diálogo entre estes conhecimentos e
o conhecimento histórico, quais as implicações disso para o processo de ensino-aprendizagem da História? Quais são os facilitadores edificultadores presentes nas
situações em que se busca um diálogo entre os dois tipos de conhecimento? Uma vez realizado odiálogo, como evitar que haja um empobrecimento do conteúdo da História
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estamos utilizando diferentes contribuições teóricas: ateoria das representações sociais (na perspectiva da psicologia social) para caracterizar os conhecimentos prévios;
acaracterização do conhecimento histórico escolar a partir do conceno de transposição didática; estudos da psicologia sócio-históricai! a análise do discurso visando
identificar como os significados são criados e desenvolvidos na sala de aula por meio da linguagem e outros modos de comunicaçao.

Antonia Terra de Calazans Fernandes - UNIFIEO/Osasco·SP
Produção didática na licenciatura de História
Pretende-se apresentar a experiência realizada na disciplina Produção de Recursos Didáticos, do curso de licenciatura em História, do Centro Universitário FIEO OsascolSP. Adisciplina tem como proposta orientar os alunos na confecção de materiais didáticos para oensino de história, relacionados aproblemáticas locais e utilizando_
documentos históricos. Otrabalho tem sido desenvolvido em parceria com o Centro de Documentação Histórica de Osasco, ligado ao Departamento de História do
UNIFIEO. Orelato da experiência é importante para divulgar um trabalho que tem propiciado aos estudantes a aprendizagem de novos domínios históricos e didáticos e
reflexões acerca das relações entre história nacional e história local, currículo de ensino econteúdo escolar. Além disso, as produções didáticas estão, pouco a pouco,
constituindo um acervo aser organizado e disponibilizado para acomunidade escolar local.
Maria Luciana Brandão Silva - UFMG
Prática docente: um estudo sobre aformação, aexperiência eos saberes de professores de HIstória dos munlclpios de Timóteo e Coronel Fabriclano (MG)
Abusca de respostas para odistanciamento entre ateoria e a prática no comportamento de muitos professores pode levar acondusõe5 rápidas que carecem de melhor
sustentação teórica. Percebê-Io em sua complexidade eem suas várias dimensões éentender as questões relativas àprofissão docente que envolvem aprática em sua
relação com aformação, as experiências eos saberes construídos pelos professores. Os relatos individuais de 11 professores de História atuando na Educação Básica,
revelaram-se em importantes descobertas, diante da diversidade das caracteristicas dos entrevistados, se constituindo como essenciais à melhor compreensão da
realidade que envolve os professores de História. Permitiu ainda outros olhares e uma melhor compreensão sobre acomplexidade que envolve a prática docente. A
pesquisa evidenciou aexistência da permanente relação entre experiências, formação e saberes docentes que resultam em práticas pedagógicas ou representações que
os professores têm de suas práticas. Mostrou ainda que aconstituição da prática docente écomplexa, se processa de forma dinâmica na relação de cada professor com
sua realidade social caracterizada pelo permanente processo de trocas, aquisições edoações, sonhos erepresentações, crenças, valores, sonhos, limitações efrustrações
que o professor constrói sobre a realidade na qual está insere e sobre si próprio.
Roberto Abdala Jr - UFMG
Ouso da linguagem fílmica no processo de ensino· aprendizagem da História
Aapresentação discute o uso do filme como ferramenta pedagógica na construção do conhecimento histórico, apontando algumas chaves teóricas que podem nortear a
'leitura' de filmes como elemento problemalizador no processo de ensino-aprendizagem de História. Nessa perspectiva, buscaremos iluminar as relações entre os
universos construídos pelo Cinema e pela História, a partir das abordagens de campos de conhecimento que os consideram como discursos que atribuem significados ao
'real'. Nosso foco se voltará para os elementos da linguagem cinematográfica que podem ser apropriados e problematizados pelos professores ao buscarem construírem
um conhecimento histórico em sala de aula.
Dilma Célia Mallard Scaldaferri - GT Ensino de História e Educação de MG
Oconceito de tempo: da abordagem cognitiva à perspectiva sócio·interacionista
A noção de temporalidade histórica vem sendo abordada por dnerentes escolas históricas dentre as quais se destacam as correntes: Positivista, Historicista, Marxista e
dos Annalles. Há, entre os pesquisadores, múltiplos pontos de vista, assim como tentativas de articulação das concepções oriundas dos diversos ramos das ciências. O
presente trabalho foi elaborado com aintenção de analisar aquestão da temporal idade histórica como objeto de estudo do Ensino de História. Tomando-se por referência
as teorias da psico-pedagogia, utilizadas na renovação do Ensino de História, procura-se fazer uma articulação das idéias de Jean Piaget com as idéias sócio interacionistas
de Vygotsky. Assim, com a progressiva construção das noções de tempo, busca-se atingir o conceito abstrato-formal do Tempo Histórico.
Élcía de Torres Bandeira - UFRPE
A construção do saber histórico: o livro didático em discussão
Aconstrução do livro didático como veículo do saber histórico na sala de aula requer um olhar crítico sobre os paradigmas teóricos e metodológicos que atualmente
direcionam o material em circulação no mercado editorial. Aformação dos laços de identidade do sujeito histórico enquanto indivíduo eenquanto coletividade também
derivam da sala de aula edos recursos didáticos utilizados pelo professor. Rever aapresentação da obra, alinguagem utilizada easua articulação com aera da globalização
permite avaliar suas potencialidades quanto àcontribuição que oferece à inserção do indivíduo no grupo edeste na sociedade facilitando ainteração do sujeito na história.
Paralelamente aanálise da metodologia empregada no diálogo com oacervo iconográfico eescrito possibilita observar como os autores do livro fomentam odesenvolvimento
das inteligências múltiplas e sugerir propostas altemativas de atividades.
Araci Rodrigues Coelho - UFMG
Escolarização do tempo histórico pelos livros didáticos da História para crianças
Otrabalho visa apresentar adissertação: Escolarização do tempo histórico pelos livros didáticos da História para crianças: uma análise dos livros didáticos de História
(10 a4° anos) do PNLD 200012001. Sua pesquisa situa-se no campo do Ensino de História e dos Saberes Escolares, com oobjetivo de descrever e analisar como otempo
- categoria central do pensamento histórico - está sendo construído como um saber escolar pelas três Coleções de livros didáticos de História de 1" a 4" séries,
selecionadas pelo PNLD 200012001. Investigou-se essa construção, entendendo-a como um processo de escolarização, apreendendo os elementos que ocondicionam
e aIs) proposta(s) de seu ensino para crianças que esse termina por construir. Apartir da análise realizada podemos afirmar que otempo histórico tem-se constituído como
conteúdo central de ensino da História escolar, pois tal categoria se apresentou nas três Coleções pesquisadas como objeto de temas, seqüências didáticas e situações
de aprendizagem previstas para serem abordadas nas aulas de História dos quatro primeiros anos do Ensino Fundamental. Otrabalho ainda aponta para aexistência de
uma tendência de escolarização adequada do tempo histórico pelos livros didáticos selecionados pelo PNLD 2000120001.
Thamar Kalil de Campos Alves - UFMG
Abordagem da Inconfidência Mineira nos livros didáticos de História e sua contribuição para o desenvolvimento da cidadania
Opresente trabalho tem como objetivo discutir acontribuição da abordagem feita nos livros didáticos de História no Ensino Fundamental, para o desenvolvimento da
formação da cidadania, esse termo será empregado ao longo do trabalho, estando associado ao conceito de sujeito-histórico, aquele que se conhece enquanto agente
participativo eem suas escolhas e opções se reconhece, não aceitando passivamente oque osistema, o mercado ou as instituições impõem, citando Paulo Freire( 21 :1996
) 'reconhecer que a história étempo de possibilidades e não de determinismo, que ofuturo, permita-se me reiterar, é problemático e não inexorável'. Oestudo em questão
relaciona a representação simbólica da Inconfidência Mineira -1789, pois éuma das idéias mais ao se falar em herói nacional, principalmente associado ao ideal de liberdade
com oprocesso de formação do sujeito-hist6rico, seu Iocus enquanto cidadão, sua identidade. Ressaltando que aInconfidência Mineira éuma abordagem notória em termos
de História do Brasil.
Rosangela Mourão Veras • UFPI
A Balaiada no Piauí: uma análise a partir do livro didático de história
Oobjetivo deste trabalho é estudar e analisar, a partir do Livro Didático de História de Ensino Fundamental e Médio, o movimento balaiense. A questão central é saber:
por que os livros didáticos enfocam aBalaiada somente no Maranhão, mantendo oenvolvimento do Piauí na obscuridade? Além de outros questionamentos, ou seja: Como
o movimento balaiense, no Piaui, se insere ou não nos livros didáticos de Ensino Fundamental e Médio? Até que ponto uma visão parcial do movimento contribui para seu
esquecimento? Com o intuito de responder aessas questões que norteiam este trabalho, selecionamos dez autores, de cunho nacional elocal. Ofato de o Livro Didático
fazer uma transposição do saber acadêmico para o saber escolar, tomou necessária uma análise da historiografia sobre aquestão, a mesma nos mostrou que, apesar de
já existir uma preocupação, entre os estudos recentes sobre a Balaiada, no Piauí, estes, ainda, ficam restritos às universidades e não conseguem influencia significativa
em outros niveis de ensino.
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As concepções sobre o estado nacional brasileiro em alguns livros didáticos de história e geografia para o ensino médio no período de 1960 a 1990
Este trabalho procura apontar as formas e o discurso sobre o estado nacional ea nação brasileira presentes em alguns livros de história e geografia adotados no ensino
médio, entre 1960 e 1990, em Belo Horizonte, MG. No processo de escolarização formal, tanto a história quanto a geografia, apresentam elementos ideológicos e
materialidade discursiva capazes de assegurar, para amplas parcelas populacionais, uma identidade eum território comuns. Desse modo caberia aparentemente á história,
explicitar fatores que deram origem a um determinado povo ('o seu povo'), e como, ao longo dos tempos, aquela nação ('sua nação') surgiu, cresceu e se fortaleceu.
Portanto, a história abordaria os 'mitos fundadores' (Chauí:2000) políticos e humanos da nação e do estado nacional. A geografia apresentaria, por sua vez, as
características físicas ou naturais, aconfiguração territorial, as riquezas e o modo de organização do espaço 'nacional', em suma, conferiria materialidade ecorpo á nação
eao estado nacional. Qual o discurso sobre a nação eoestado nacional brasileiro presentes nos livros de história e geografia durante a vigência da ditadura militar e nos
anos de distensão e abertura? Esse discurso corrobora ou critica os pressupostos ideológicos e poIiticos do regime militar? Qual Brasil aparece nesses manuais?

Washington Tourinho Júnior- UFMA
Do uno ao múltiplo: teoría subversão e sentidos no livro didático de História
Do uno ao múltiplo estuda otranscurso da teoria desde asua formulação até a sua difusão nos meios escolares; tomando o livro didático como um instrumento responsável
pela inculcação de valores vigentes e um elemento através do qual aação pedagógica se concretiza, realiza uma extensa análise do livro didático de História, partindo de
três eixos: o processo de apropriação das concepções teóricas de cada teoria; ocontexto de elaboração edifusão do livro didático de História ea reprodução feita por cada
autor destes pressupostos. Adota-se, para a realização deste estudo o método da análise de discurso; partindo da concepção de prática de leitura etomando texto didático
como um espaço de produção e subversão dos sentidos teóricos. Aobservação da multiplicação eda subversão dos sentidos teóricos é feita em cada tendência do livro
didático de História, sendo que, dentro de cada tendência é observado como cada livro éformulado equais pressupostos são elencados na formulação do seu texto.
Luciana Calissi - UFPE
O livro didático e o ensino de História
Ouso do livro didático e aopinião sobre asua função e importância, são motivos de polêmica. Primeiramente porque não se trata de uma produção homogênea e univoca.
Além disto, alguns autores acreditam que sua importância varia de acordo com o leitor ou com o local onde estiver sendo utilizado. Sem desprezar estas considerações,
deve-se observar que na maior parte das escolas, este tipo de literatura, adidática, é uma das responsáveis pelo conhecimento histórico dos alunos e, muitas vezes,
compreende a base do conhecimento e das aulas de grande parte dos professores. Neste sentido realizo uma análise no que se refere á composição e ás propostas
metodológicas explicitas ou nâo em alguns livros selecionados. Oque se objetiva aqui é discutir a importância deste tipo de produção didática na prática educacional
instigando um olhar critico sobre o livro didático e provocando o diálogo entre oaprendizado acadêmico e ahistoriografia didática.
Manoel Alves de Sousa - UECE
A arte de ensinar: entre adeusa-mãe Mnêmesis e a deusa-filha Clio
Oconhecimento histórico, advindo da investigação metódica e sistemática da realidade social, é divulgado etransmitido na sociedade através da educação, do ensino
escolarizado e de outras modalidades de ensino, como também, através dos movimentos sócio-politicos-culturais e dos meios de comunicação. A pesquisa 'A Arte de
Ensinar: entre a Deusa-Mãe Mnêmesis e a Deusa-Filha Clio' que significamos àqui pela educação patrimonial, tem como mundo real de investigação as colinas da escola
eos 'lugares da memória' ecomo representação os documentos, a produção cientifica, o Curriculo escolar e o Plano de Aula do professor de História. Partindo dessas
considerações, aponta-se nessa pesquisa, fundamentos e implicações da educação histórica no cotidiano escolar, pelo panorama dos 'lugares da memória', pu seja, pela
perspectiva da educação patrimonial enquanto objeto de ensino e'enunciado' dos professores nas escolas cearenses. Educação patrimonial entendida aqui, como
possibilidade de utilização do patrimônio cultural, enquanto objeto de ensino, de discussão da relação História-Memória.
Janice Pereira da Costa
Reflexões em torno da função educativa em Museus Históricos
Oconceito de museu que possuimos hoje teve suas origens no final do século XVIII com acriação dos grandes museus históricos nacionais.A função educativa desses
espaços sempre se apresentou como uma das suas principais atividades. Atualmente o interesse pela discussão em torno do desenvolvimento de práticas pedagógicas
e o papel do museu tem crescido significativamente. A reflexão arespeito dos museus, suas práticas esua inserção na relação com outros espaços sociais demandam
um aprofundamento desta temática. Ao longo da apresentação pretendemos analisar opapel do museu na produção de conhecimento, situando seu processo de construção
historicamente e sua relação com aeducação.Esse trabalho é fruto de estudos desenvolvidos no período da graduação dentro do Projeto Museu Escola FAElUFMG e
que continua aser debatido durante a pesquisa do mestrado. Pretendemos aqui discutir a maneira como os museus tem sido usados como espaços nos quais desenvolvese permanentemente um certo discurso e legitima-se determinadas versões do passado por meio de símbolos e imagens.
Ana Maria de Almeida Santiago I Helena Maria Marques Araújo
Ouso dos espaços educativos não-formais e a formação do professor de História
Este Projeto faz parte do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino (LPPE) do IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro(UERJ). Busca a articulação com a nova LDB, os PCN's de Ensino Fundamental e Médio e as novas Diretrizes Curriculares para Formação de Professores.
Pretende articular ensino e pesquisa nos cursos de licenciatura; inserir os espaços educativos não-formais no horizonte universitário e pedagógico e fundamentar, no plano
teórico-metodológico, o trabalho de entendimento e preservação da memória sócio-histórica.Dentre as preocupações do projeto, destaca-se oestabelecimento de uma
contrapartida da Universidade para com asociedade brasileira através da divulgação para os professores de Ensino Básico do material teórico e metodológico elaborado.
Maria Aparecida Bergamaschi I Sônia Maria dos Santos Marques - UFRGS/Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Ensino de história e identidades étnicas: um estudo a partir da escola de uma comunidade remanescente de quilombo
Opresente trabalho é parte da pesquisa 'Reflexões didático-metodológicas -buscando novas formas de ensinar" desenvolvida na Faculdade de Educação Universidade
Federal do Rio Grande do Sul no ano de 2002, envolvendo diversas áreas do conhecimento. Areflexão sobre o ensino de história que apresentamos refere-se á análise
das atividades realizadas em uma turma de quarta série do Ensino Fundamental de uma escola, situada no interior do Rio Grande do Sul, em uma comunidade reconhecida
hoje como Remanescente de Quilombo. Aescola éfreqüentada por alunos negros, na sua quase totalidade e, até ofinal de nossas observações todos os professores eram
brancos. Onosso olhar deteve-se no desenvolvimento didático-metodológico de uma proposta de ensino de história que teve corno objetivo aconstrução das identidades
étnicas dos alunos, colocando o negro como foco principal das ações de ensino. Analisamos algumas das atividades, destacando as possibilidades que oferecem como
potencializadoras de identidades étnicas (em nosso caso das crianças negras), e visualizando o conhecimento histórico sendo construido concomitante áafirmação da
comunidade como remanescente de quilombo e afro descendente, se reconhecendo como 'comunidade de memória' (Dominique Bome).
Lana Mara de Castro Siman - UFMG
Opapel das representações sociais na formação das identidades sociais e na construção do conhecimento histórico pelos alunos
Atemática racial sempre foi considerada central para acompreensão do Brasil eda questão da identidade nacional. Atualmente, no quadro de consolidação da democracia
da sociedade brasileira ede articulações com o atual contexto de globalização cultural exige-se da educação e, em especial da educação histórica, odesafio de repensar
as bases identitárias da nação edos sujeitos sociais. Trata-se de investirmos na propagação de outras memórias- até então pouco presentes na memória histórica ecoletiva
da sociedade brasileira e, em conseqüência adesconstrução daquelas memórias que tem contribuído para formação de visões preconceituosas eestereotipadas do outro,
do diferente.Discutiremos resultados oriundos da pesquisa 'Construção do conhecimento edesenvolvimento do raciocínio histórico e cidadania coordenada por nós,
desenvolvida no Centro Pedagógico da UFMG (Escola Fundamental), na qual vimos buscando problematizar visões consagradas pela historiografia tradicional nacional,
visando, dentre outros objetivos acompreensão do trânsito sempre problemático entre aquisição de novos conhecimentos e as representações sociais que os alunos
mobilizam no momento de suas aprendizagens. Esta compreensão tem sido construída á luz da teoria das representações sociais e psicologia histórico- social soviética.
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Opapel dos mediadores culturais na aprendizagem da História
Aeducação histórica para crianças não pode prescindir do desenvolvimento da noção da temporal idade histórica -dimensão estruturante deste campo do conhecimento.
Mas, a noção de tempo não parece ser de fácil compreensão para as crianças dada a sua complexidade e o seu nível de abstração. Corno afirma Whintrow, o tempo é
um construto mental que precisa ser aprendido. Nesta comunicação, discute-se autilização de objetos da cultura material como mediadores no processo de desenvolvimento
das dimensões da temporalidade histórica em crianças. Esses objetos -testemunhos da história e portanto, dotados de memória e significados históricos - são tomados
como instrumentos mediadores no ensino aprendizagem da história, afim de promover transformações na estrutura cognitiva da criança, possibilitando odesenvolvimento
da noção de temporalidade histórica. Apresentaremos os dados de uma pesquisa realizada com crianças de 10 e 11 anos, onde discutiremos as possibilidades e limites
apresentados porelas no desenvolvimento da temporalidade histórica.
Simpósio Temático - 38: Os desafios do cotidiano na sala de aula: experiências, propostas e projetos (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Kátia Maria Abudl Selva Guimarães Fonseca
Selva Guimarães Fonseca - UFU
Práticas de ensino, saberes e culturas escolares
Este trabalho tem como objeto de investigação adidática ea prática de ensino de História no contexto acadêmico eescolar brasileiro. Otexto focaliza dimensões do ensino
de História, experiências, saberes e aprendizados no exercicio da prática docente no ensino fundamental, médio e superior. Oobjetivo geral do trabalho écontribuir para
a reflexão acerca dos processos de formação inicial e continuada dos professores de História eos impactos desses processos no cotidiano da sala de aula.
Maria de Lourdes Ferrão Castelo Branco - Secretaria de Educação de Pernambuco Diretoria Executiva de Educação Recife Sul
Uso da imagem através de um trabalho interdisciplinar
Oestudo em questão teve como objetivo apontar diretrizes para um trabalho interdisciplinar e propor aconstrução de um projeto, de subsídio à prática pedagógica, intitulado
"Retratos do Novo Mundo: o legado de Albert Eckout'. Tal trabalho teve como eixo temático apluralidade cultural, haja vista adiversidade étnica, cultural e botânica da
obra do citado artista plástico, e envolveu um grupo de professores, das diversas áreas do conhecimento, da Equipe de Ensino da Diretoria Executiva de Educação Recife
Sul corno, também, Professores dos Ensinos Fundamental e Médio de escolas sob jurisdição desta Diretoria. Quanto à metodologia, a atividade em questão compreendeu
três momentos: no primeiro, os professores da Equipe de Ensino juntamente com os professores das escolas, por área de conhecimento, contextualizaram as obras de
Eckout e construiram a leitura destas imagens; no segundo, os professores de história participaram de oficinas onde trabalharam conceitos como permanências e
mudanças, exclusão social e circularidade cultural, adiversidade étnica ealteridade cultural, e atransposição da imagem da obra de Eckout; e, finalmente, no terceiro
momento, esses professores realizaram avisita acitada exposição. As considerações finais apontam à necessidade de um maior número de atividades interdisciplinares
na escola como, também, discussões teóricas acerca desta ação pedagógica.
Everson Melquiades Araújo Silva - UFPE
Oensino de história nas séries iniciais da escolarização: refletindo sobre as concepções dos professores e sua prática pedagógica
Esta pesquisa buscou verificar quais as concepções de ensino de História estão presentes na prática pedagógica desenvolvida nas séries iniciais do Ensino Fundamental,
tendo em vista as mudanças impulsionadas pelo planejamento governamental e pelas pesquisas da área. Ofoco analítico foi direcionado para aapreensão dos conteúdos
de ensino edas estratégias didático-metodológicas utilizadas pelos professores. Foram realizadas observações de aula eentrevistas com os professores das redes de
ensino municipal e particular do Recife ede Olinda. Os resultados apontaram que, apesar de alguns avanços apresentados nos discursos das professoras, os conteúdos
de ensino ainda têm se limitado ao estudo das festividades cívicas e à demarcação cronológica de fatos da "história oficial', mediante uma metodologia que tem privilegiad9
oensino de história a partir da exposição oral, do trabalho com o livro didático, da resposta aquestionários e a implementação de atividades de enriqueci"1ento cultural. E
possivel concluir que as concepções de ensino de História desses professores ancoram-se centralmente pelos pressupostos teérico-metodológicos tradicionais, apesar dos
avanços ocorridos na última década nas tendências da historiografia, da psicologia cognitiva eda didática dos conteúdos específicos.
Patrícia Gonçalves Fonseca - Museu da Vida/FIOCRUZ
O ensino da História Através do Museu da Vida
Um museu caracterizado também como um espaço de produção em educação diferente da escola, apresenta-se como unídade pedagógica, um lugar de conservação e
organização de informação por meio da elaboração de um discurso expositivo e práticas pedagógicas. Este trabalho procura demonstrar a possibilidade de ensinar história
utilizando-se de um espaço não formal de ensino. Assim, otema decorre da observação e aplicação do conteúdo histórico institucional da Fiocruz durante avisitação no
Espaço Passado e Presente do Museu da Vida que possui uma pedagogia baseada no construtivisrno, priorizando odesenvolvimento continuado ea multidisciplinariedade.
A produção do discurso neste espaço especifico do museu, consiste numa proposta que possibilita apresentação de um conteúdo que aborda a História do Brasil e da
Ciência focalizando aHistória Institucional, no início do século XX, pondo o público escolar em contato direto recursos efontes históricas, ausentes na sala de aula, podendo
ser utilizados pela escola estabelecendo, portanto, uma relação de apropriação do conteúdo.
Regina Maria de Oliveira Ribeiro Lima - USP
Opapel educativo dos museus - Projeto Descobrimentos: uma aventura no Museu Paulista da USP
Aimportância da função educativa dos museus ede corno implementá-Ia tem sido debatida por museélogos, historiadores eeducadores. Omuseu não pertence ao domínio
da educação formal, oque podemos chamar de práticas educativas dentro dos museus se processam, na maioria das vezes, de forma não regular esistemática, no entanto,
no caso de museus como o Museu Paulista da USP, um museu de História e Cultura Material, a relação com aeducação formal através da presença predominante do
público esoolartem sido continua. Ao entrar no museu, ovisitante espera vivenciar uma experiência única, encontrar algo diferente do cotidiano, que lhe desperte admiração.
Porém, visitar uma exposição pode ser mais que a satisfação de uma curiosidade. Em uma sociedade carente de espaços de reflexão sobre o conhecimento histórico,
os museus são espaços privilegiados. Nesse sentido, concebemos o roteiro Descobrimentos: uma aventura no museu, um projeto de ensino centrado na visita à exposição
Descobrimentos Imaginados do Museu Paulista da USP. Oroteiro é composto de três momentos: I. Pré - Visita: atividades realizadas na escola, numa perspectiva
interdisciplinar; 11. A Visita: atividades realizadas no encontro com os objetos e representações expostos no Museu; 111. Pós - Visita: momento de análise e síntese das
atividades anteriores e produção de trabalhos que reflitam os conceitos construídos.
André Chaves de Melo Silva· USP
Ensino de História, Cinema, Imprensa e Poder na Era Vargas (1930-1945)
Esta pesquisa se insere em um projeto sobre o ensino de História e aformação da identidade nadonal brasileira, coordenado pela professora Kátia Maria Abud. Trata-se
de uma análise sobre as relações entre oensino de História, a imprensa eocinema enquanto instrumentos de manutenção, propaganda econtrole do regime varguista sobre
a s~iedade bra~iI~i~a ba.seadas na estratégia de form?ção de uma identidade nacional que atendesse aos seus interesses. Oestudo se concentra sobre os programas e
curnculos de Hlstorla Criados pelas Reformas FranCISco Campos (1930) e Gustavo Capanema (1937) e suas relações com os discursos veiculados em órgãos de
imprensa ofidais e não oficiais. Para melhor delimitar nosso campo de estudos nos concentramos sobre os dnejomais do acervo da Cínemateca do Estado de São Paulo,
num total de 433 volumes sendo que, desses, 230 ou 53,11 %apresentam temas relacionados com os programas ecurrículos do ensino de História, oque deixa daro a
relação entre imprensa eeducação enquanto instrumentos disseminadores da ordem social vigente. Atualmente, estamos em fase de análise dos dnejomais, por meio da
uma metodologia que se baseia em técnicas de análise fílmica ena comparação dos conteúdos presentes nessas obras e previstos nos programas de ensino de História
e sua utilização como ferramentas de construção de uma nova identidade nacional.
Milton Joeri Fernandes Duarte - USP
Reflexões sobre as representações da cultura jovem da década de 60 em sala de aula
Aescolha do tema cultura jovem decorre da organização edesenvolvimento de um curso para alunos do Ensino Médio da rede pública do período noturno (ano letivo de
1988), cujo principal objetivo era motivá-los para as aulas fazendo-os sentir a importância do jovem no processo histórico contemporâneo da segunda metade do século
XX. Adificuldade de material adequado para o curso, pais amaior parte dos textos era de natureza acadêmica, acabou determinando aelaboração de uma apostila em
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parceria com outro professor (Antonio Carlos Brandão), que seria transformada em um livro paradidático: 'Movimentos cuHurais de juventude' (CoIeçã) Polêmica), Ed.
Modema, 1990. Essa experiência pedagógica possibilitou o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, em andamento, que visa esclarecer algumas dúvidas que
surgiram ao longo desses treze anos de sala de aula, procurando refletir sobre as representações acadêmicas utilizadas para entender os anos 60 em confronto com o
imaginário cultural dos alunos do Ensino Médio de hoje.
Suelídia Maria Calaça - Escola Municipal Zumbi dos Palmeiras/João Pessoa - PB
Negritude e alteridade - a contribuição do ensino de história para a construção da identidade negra.
Este trabalho tem o objetivo de discutir a contribuição do ensino de História no processo de reconhecimento ou construção da identidade negra dos meninos e meninas da
Escola Municipal Zumbi dos Palmares. A referida discussão baseia-se na minha experiência pessoal como professora de História do município. A EscoiaZumbi dos
Palmares por causa de seu nome e da inclinação do seu corpo docente e administrativo, tem assumido apostura de se tomar um lugar-espaço para aatuação do Movimento
Negro da Paraíba. A inserção nesse meio ampliou minha visão a respeito da necessidade de se fazer com que nossos alunos e alunas se apropriem do conhecimento
sobre a vida, resistência e luta dos negros e negras no Brasil colonial eno Brasil atual. A minha ação enquanto professora está voltada para a colaboração e participação
da Semana da Consciência Negra que acontece todos os anos na Escola. Nesse sentido, auxiliamos o Movimento Negro da Paraíba no trabalho preliminar de veicular
as informações junto aos alunos, centralizando como foco das discussões afigura de Zumbi dos Palmares. Nesse trabalho, percebe-se que muitos são os entraves para
a reconstrução ou reconhecimento da identidade negra dos alunos e alunas; o primeiro desses entraves é aherança cultural da sociedade coIoniai brasileira arcaica e tão
presente, que incute em nossos jovens alunos (auto) preconceito e(auto) discriminação contra negros e negras.
Maria do Socorro de Deus - UEG
História das Festas e Religiosidades em Goiás: o estudo do Regional em temas paradidáticos
Faz-se cada vez mais urgente que as novas pesquisas apreendidas no ambiente acadêmico estejam ao alcance da escola. Oestudo de temas relacionados ao Regionai
e ao Local, por exemplo, é assunto sempre desejado no ensino básico, tão difundido pelas variadas concepções e propostas de ensino como PCNs, teoria sóciointeracionista, ciclos de desenvolvimento humano e tantos outros. Foi pensando nessa necessidade de subsidios que norteassem a História Regional de Goiás que
pesquisadores do assunto transformaram suas dissertações da UFG em obras rescritas e adaptadas, em forma de livros paradidáticos, para o ensino básico. Ao toda, são
seis volumes da Coleção intitulada 'Histórias de Goiás", um deles, 'História das Festas e Religiosidades em Goiás', será apresentado com profundidade, como
demonstração de subsidio de ensino que valoriza o cotidiano das Festas, tradições, devoções e costumes da história de Goiás. Uma vez que torna-se cada vez mais
freqüente a necessidade da história vivida, construída e identitária na escola.
Francisco Agileu de Lima Gadelha - UECE
Caminhos na construção da Identidade do professor (a) de história: um estudo no curso Magister da UECE
A presente pesquisa enfocar o discurso e o trabalho do professor cursita do Magister-UECE, na tentativa de compreender de que forma ele está vivenciando o impacto
das mudanças na política educacional e como constrói sua identidade de professor de História. Procura compreender os processos que envolvem a sua qualificação, que
éum desafio legal preconizado na Lei 9394196 - LDBEN. Parte da constatação de que o trabalho com as múltiplas identidades do aluno é um dos aspectos requeridos pelas
mudanças educacionais atuais e busca compreender como essa questão tem sido apreendida e incorporada pelo docente em sua vida pessoal e profissional. OPrograma
Magister-UECE habilita professores para a Educação Básica, incluindo o Ensino Médio, qualificando-os em Licenciatura Plena nas áreas de Linguagem e Códigos,
Ciências da Natureza eMatemática e Ciências Humanas. Desenvolve um projeto que possibilita ao professor-aluno o exercicio da reflexão sobre sua prática pedagógica,
contribuindo para a sua profissionalização e cidadania, através de uma dinâmica curricular que integra a formação acadêmica com aformação em serviço. Estão sendo
pesquisadas 12 turmas de História, 509 alunos/professores, em 12 municípios do Ceará, através do levantamento dos objetivos do ensino, dos procedimentos, dos
conteúdos, dos textos, das avaliações e das falas dos professores e alunos do curso.
Maria da Luz Coelho - Professora do Ensino Médio e Técnica em Conteúdos Curriculares da Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei
O impacto das propostas da Escola Sagarana sobre a prática dos professores de História do Ensino Médio
Otrabalho avalia o impacto do projeto Escola Sagarana na prática dos docentes de ensino médio de História lotados na Superintendência Regional de Ensino de São João
Del-Rei-MG. Utilizando como fontes o material produzido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais e enviado às escolas para orientação das discussões
nas reuniões do Sistema de Ação Pedagógica (SIAPE), a observação da dinâmica das mesmas e entrevistas com professores de História do Ensino Médio da rede
estadual em São João del-Rei, pudemos perceber as limitações da concepção da 'formação em serviço', nos moldes de um treinamento dos docentes, das condições
estruturais das unidades de ensino e da permanência de uma abordagem tradicional de um curriculo novo.
Lucinalva Macedo - Faculdade Frassinetti do Recife
Cultura e Cotidiano: superando os limites do preconceito na sala de aula
O projeto/experiência 'Cultura e Cotidiano: superando os limites do preconceito na sala de aula' foi deSenvolvido na Escola Santa Apolônia, em Camaragibe, região do
Grande Recife, na turma de 3a e 4a séries, com alunos fora de faixa, repetentes e com problemas de evasão. Devido aCOPA Mundial de 2002, sediada no Japão e na
Coréia do Sul, acultura desses dois países passou afazer parte do cotidiano dos alunos e fonte de interesse dos mesmos. Observamos que a cultura oriental tornava-se
o centro das conversas e debates, as quais vinham carregadas de preconceitos e estereótipos acerca dos asiáticos. Preconceitos estes construidos ao longo da história,
essencialmente na 1a metade do século XX, quando os orientais foram apontados como imigrantes "indesejaveis' na sociedade brasileira. Trabalhamos então com o
objetivo de desconstruir esta imagem, no sentido de que os alunos entendessem como a construção do preconceito, tornando possivel cair as barreiras da a1teridade e da
exclusão em relação ao' outro'. Trabalhamos então com textos, imagens e visitas a arquivos e bibliotecas. Nas hemerotecas os alunos puderam manusear e pesquisar
as notícias sobre os japoneses nos jomais de época. Agendamos também uma aula com uma historiadora/pesquisadora sobre o acervo da OOPS-PE, no que diz respeito
aos indivíduos apontados pela policia política varguista como "indesejáveis', no nosso objeto de estudos, os japoneses.
Helenice Aparecida Bastos Rocha - UERJ/UFF
O que um aluno já sabe, para dar aulas de História?
Neste texto, apresento relato de experiência realizada no desenvolvimento da disciplina de Prática de Ensino de História: discutindo possibilidades e 6mites da noção de
saber docente, bem como a importância do saber da experiência no conjunto dos saberes do futuro professor de História. Também procuro perceber, numa primeira
aproximação, que influências se mostram mais relevantes na constituição do saber docente desses professores em formação. Nessa experiência, a partir de uma
abordagem compreensiva, elementos diversos se destacaram como atuantes sobre as decisões que os futuros professores tomaram em relação a suas aulas, nos
aspectos em que foram semelhantes ou nos aspectos em que fugiram às tendências gerais no grupo das aulas dadas. Ao final, problematizo formas de apropriação de
noções como as arroladas acima, considerando a necessidade de seu maior esciarecimento no âmbito da formação docente.
Giovani José da Silva - Escola Municipal Indígena "Ejiwajegi" - Polo e UFMS/Dourados
Desafios do ensino de história em uma escola indígena de mato grosso do sul (ou de como os Kadiwéu tomaram-se "antropólogos de si mesmos")
No Território Indígena Kadiwéu, localizado em Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, vivem cerca de 1.400 índios, a maioria Kadiwéu, em cinco aldeias. A
experiência de ensino em História relatada foi realizada na maior delas, a Bodoquena. Desde o primeiro encontro com os Kadiwéu as dificuldades se fizeram presentes,
pelo fato de um não indio estar em contato direto em sala de aula com crianças indigenas. Em relação àdisciplina História, odesafio sempre foi econtinua sendo ode mostrar
o quanto acultura indigena é importante, revelando modos de ser e sentir dessas sociedades. Aexperiência de ensino Como os Kadiwéu viviam antigamente rompeu com
aidéia de que aescola era lugar somente para se aprender conhecimentos dos não indios. Alunos e alunas sentiram que o conhecimento sistematizado por eles sobre sua
gente tem tanto valor quanto outros. Com isso, identificaram relações sociais no próprio grupo de convivio, na localidade e na região em que vivem. Perceberam, também,
modos de vida muito diferentes que os Kadiwéu desenvolveram em outros tempos e espaços. Puderam compreender que as histórias individuais coletadas eram partes
integrantes da história Kadiwéu e aplícaram procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, em que puderam aprender a observar e a coiher informações,
tomando-se 'antropólogos de si mesmos'.
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Alexandre Rômulo Alves de Amorim • UFPE
Uma proposta para o ensino de história através das excursões históricas e de educação patrimonial
Esta prática apresenta-se como uma proposta para o ensino de história, Fundamental e Médio, baseada nos princípios da Educação Patrimonial com os novos paradigmas
da História, objetivando aconstrução deste conhecimento para aconstrução da "cidadania social". Éa partir das "Excursões históricas ede educação patrimonial', através
dos diversos espaços representativos do patrimônio cultural, nas suas presenças e ausências, que buscamos elementos que possibilitem ao aluno aconstrução de um
conhecimento histórico. Elementos manifestados nas diversas arquiteturas, sejam religiosa, civil emilitar, nos equipêJllel1tos públicos urbanos, nas manifestações artisticas
diversas, nas tecnologias diversas presentes no cotidiano, no senso comum do povo, nas manifestações populares, nas brincadeiras e brinquedos, nos lazeres, entre
outras. Este conhecimento histórico, em construção pelo aluno, está fundamentado nos seguintes aspectos: na compreensão dos seus conceitos-chat'es; no confronto
ideológico das suas representações; na percepção de outras formas de leitura da história (pelo e para além do livro didático); na valorização da história local, com o
afloramento das tramas sociais e na relação com a História nacional e mundial, para uma (re)construçãode nossa Identidade.
Elizabeth Salgado de Souza - UESC
Andando na cidade· construção do conhecimento histórico
Andando na cidade é um projeto de extensão para atender ademanda eexpectativa de alunos e egressos em exercício profissional e étambém pesquisa, considerando
a prática das atividades que suas ações desencadeiam. OLAHIGE tem reconhecido seu papel fomentador na produção de material didático-pedagógico e na promoção
de ações educativas de incentivo a atualização do profissional de História e Geografia. A proposta de tomar o LAHIGE um centro de referência para o desenvolvimento
de ações educativas com enfoque na metodologia e prática do ensino de História, em muito contribuirá para que aprodução de material didático seja concomitante com
o pensar eo construir o conhecimento histórico, uma exigência dos novos parâmetros educacionais.
Ubiratan Rocha· UFF
História, curriculo e cotidiano escolar
Oensino de História é analisado - na investigação desenvolvida -levando-se em conta dois subsistemas decisórios: oque envolve aelaboração e implementação de
propostas curriculares oficiais eo que inclui o curriculo construido na sala de aula. Otrabalho parte de uma perspectiva temporal: o contexto econômico e ideológico do
periodo ditatorial em que os Estudos Sociais são implantados eem que se dão as lutas pelo retomo da disciplina Hislória ao curriculo. Oprocesso de reforma curricular
desenvolvido nos anos 80 e 90, no municipio do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, é analisado ressaltando-se possíveis influências de alguns professores na
elaboração, tanto das propostas curriculares municipais, quanto das estaduais. Alguns dos pressupostos da psicologia genética eo entendimento de que o conhecimento
histórico se organiza em tomo de determinados conceitos-chave perpassam essas propostas curriculares. Mudanças de 'partidos políticos no govemo" são relacionadas
á ruptura ou mudanças de rumos em projetos, de reforma e de implementação curricular, em curso. Oestudo da vertente sala de aula do currículo partiu de informações
coletadas em turmas, do ensino fundamental e médio, de escolas da rede pública estadual, em Niterói. As listagens temáticas contidas nas propostas curriculares
elaboradas no Rio de Janeiro transfere, pela sua amplitude, aseleção dos juízos sobre o processo histórico, ao professor. Aseleção que este promove é influenciada pela
sua visão de mundo - que inclui a sua concepção de História, de aprendizagem eoentendimento do alcance do seu papel, enquanto professor -e pela dlsponibilidade de
recursos didáticos em que possa basear as suas aulas. Os conteúdos selecionados, que passam acompor ocurriculo real, são introduzidos, basicamente, através de duas
formas: aescrita, em suporte de papel, usada para veicular os conteúdos já sedimentados na "historiografia escolar', que são os normalmente cobrados nas avaliações
escritas, eaoral, responsável pela inserção de conteúdos do tempo presente, sobretudo os apresentados pelos meios de comunicação de massa edos temas da chamada
História Nova.
Katia Maria Abud - USP
Oensino de História: sala de aula como espaço da construção curricular
Este trabalho tem como documentação privilegiada os relatórios de estágio de prática de ensino dos alunos de Metodologia do Ensino de História, do curso de Ucenciatura
em História da Faculdade de Educação da USP. Os relatórios transmitem as ocorrências assistidas pelos estagiários durante o primeiro semestre letivo de cada ano e
elucidam como os documentos curriculares são incorporados á prática pedagógica, qual a abrangência que assumem, propiciando renovação curricular na História
ensinada. Do mesmo modo, permitem que se percebam os principais pontos de resistência ás mudanças e indicam alguns dos motivos de permanência de práticas
pedagógicas econcepções de história já superadas pelas ciências da educação e pelas novas tendências historiográficas. Na sala de aula, se esclarece aestrutura de
pensamento mediante aqual, os professores concebem a história eforjam as novas concepções que passarão acompor o universo mental do alunado.
Alarcon Agra do Ó- UFCG
Memória e Formação Docente
Otrabalho aqui apresentado foi produzido a partir da realização de uma atividade junto a concluintes da Licenciatura em História do CH da UFCG. Nosso objetivo era
permitir a construção de um entendimento diferente -talvez mais denso, talvez mais maduro -daquilo que vivemos (ou não), em busca de uma desnaturalização de
estereótipos, dos tantos que nos enredam nos modelos explicativos do senso comum (como, por exemplo, avocação docente, o necessário caráter feminino da docência,
a autoridade indiscutível do professor etc.). Foram relatadas as suas experiências como alunos de história na escola básica, e a partir disso e do trabalho com certa
bibliografia discutimos: as tensas relações entre ahistória e a memória; os possíveis significados do "lembrar" edo "esquecer' na construção da subjetividade; o papel da
memória na formação docente.
Ronaldo Cardoso Alves - USP
"Aprender ou Apreender História" - o pensamento histórico em alunos do ensino fundamental e médio.
Otrabalho estuda afigura do aluno brasileiro, mergulhado num contexto de diferentes condicionantes s6cio«ooômicos eculturais e inserido num novo milênio, pósmodemo eglobalizado, onde a informação tem sobrepujado aformação, em que cada vez mais o tempo tem sido usado contra areflexão histórica, e asuperfICialidade dos
fatos tem deixado de lado oolhar crítico edialético entre passado e presente. Ou seja, onde as pessoas não se importam em pensar historicamente. Nesse contexto, apartir
de pressupostos teóricos eempiricos, procuramos verificar de que forma arelação dialética entre aeducação formal (entendida como arealizada pela escola) e aeducação
informal (entendida como a realizada pelas diferentes mídias) atua na maneira dos alunos conceberem o ser e ofazer histórico. Através deste processo, criaram-se
condições para avaliarmos as diferentes variantes que possibilitam ou impedem o aluno de apreender história, ou seja, assimilar mentalmente o que lhe étransmitido e resignificá-Io apartir de sua vivência enquanto individuo participante eagente da história.
Emanuel Pereira Braz - UERN
OEnsino de História voltado para o Exercício da Prática Docente: uma experiência no espaço da formação inicial.
No campo específico do processo ensino-aprendizagem da História, no terceiro grau, temos nos inquietado com otratamento linear que tradicionalmente atribuimos aos
conteúdos e, principalmente com anecessidade de revermos oenfoque didátiCQiledagógico que permtta articularmos teoria e prática para ofuturo exercício profissional do
professor. Portanto, esta pesquisa objetivou montar um programa de ensino com vistas a superar alinearidade dos conteúdos na disciplina de História do Brasil I, assim
como ousamos o exercicio de novo enfoque didático-pedagógico (com a participação de colega especialista no ensino de Psicologia Educacional) para favorecer a
compreensão do complexo processo de ensino-aprendizagem. Apesquisa tem um perfil empirico, cujos instrumentos metodológicos compõem-se da exploração de
vocabulário técnico, produção de mapas mentais, elaboração de textos, montagem de projetos de ensino, diário reflexivo, dentre outros. Aexperiência aqui evidenciada
nos permite afirmar que otratamento didático-pedagógico atribuído no ensino de História possibilitou (aluno eprofessorformador) significativos momentos de reflexão frente
as atividades por nós desenvolvidas.
Maria do Amparo Alves de Carvalho - UFPI
Ensaios da educação biocêntrica para o ensino de história
A Educação Biocêntrica está inserida no novo paradigma das Ciências Humanas - o 'Principio Biocêntrico', que tem como eixo aconexão com avida e aimagem de
um ser humano como um ser de relações, cósmico e ecológico. Nesta perspectiva, é possível pensar o Ensino de História voltado para a expansão e conservação da
vida, uma vez que se tenha como ponto de partida ofortalecimento da identidade pessoal ecomunitária. Esta proposta se integra às tendências pedagógicas evolucionárias,
juntamente com as tendências dialógicas, construtivista e holística, ambas se assemelham pelo comprometimento com a vida e pela solidariedade na construção de uma
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visão ética política. Esta abordagem pedagógica é uma possibilidade de libertação das máscaras, dos preconceitos, do individualismo e da alienação. No campo da
História, privilegiariamos os conteúdos que retratassem as experiências humanas vinculadas à vida, iniciando pela construção da memória histórica da vida pessoal de
cada aluno/pessoa. Esse recurso da história pessoal seria o impulsionador para acompreensão e valorização da micro-história e conseqüentemente da história enquanto
construção da identidade coletiva de um povo.
Maria Elizabeth Melo da Fonseca
História de minha vida: uma experiência em sala de aula
Outrora a história era vista como ciência que estudava o 'passado' das civilizações, e era transmitida como a tal, a matéria 'decoreba'. Atualmente os resquícios deste
pnH:onceito ainda existem, sendo um dos desafios dos professores de história. Para desmitificar aHistória Tradicional e valorizar ahistória como fonte de ligação que nos
auxilia acompreender o presente através de seus acontecimentos, que surgiu aidéia do trabalho História de Minha Vida; Para dissolver aidéia de que história não é aquela
dos heróis, dos grandes ... Mas sim, que todos nos somos agentes da História. Na construção da 'História de Minha vida' houve o estimulo à pesquisa, a leitura e
interpretação, como também, acriatividade, a valorização da história (resgate de fatos familiares), a localização geográfica, oestimulo aauto-estima entre outros. Deparamonos com a memória, a fantasia, o sentimento, os valores morais, a instituição família e até um outro tipo de História, que de forma geral pouco se fala, a História Orai. O
envolvimento dos familiares e o interesse individual ecoletivo dos discentes garantiram o êxito do trabalho.
Isamarc Gonçalves Lobo
RPG e História: experiências e projetos
Asala de aula é um espaço de edificação do conhecimento, tendo como principais agentes alunos eos professores. Este raramente é um espaço de diversão e instrução
ao mesmo tempo. Nossa experiência mostra o contrário: a sala de aula pode e deve ser um espaço de diversão e instrução. Como? Jogando Role Plaing Game um
instrumento poderoso para aliar educação ediversão, sobretudo história ediversão. Mais o que seria RPG? O RPG é um jogo inventado na década de 1970 nos E.U.A.
que alia imaginação, interpretação, socialização e aventura. Normalmente éjogado por um grupo que varia entre três a 10 jogadores, sendo um deles o Narrador (o
encarregado de contar a história). Nossa experiência com o RPG, durante as aulas de história, indica entre outras coisas, que os alunos: passaram a interagir mais nas
aulas expositivas, tirando suas dúvidas ou dando exemplos pessoas; eles passam a se preocupar com a"aula" que servirá depois para abrincadeira, desaparecendo as
conversas edivagações paralelas; os alunos passaram apesquisar sobre os conteúdos vistos e, conseqüentemente, ampliaram sua carga de leitura. Além disso, o RPG
pode ser um instrumento interdisciplinar através dos quebra-cabeças propostos pelo narrador-professor. Odesafio do trabalho com adisciplina Fundamentos e Metodologia
do Ensino de História para aformação do professor no curso de Pedagogia
IIka Miglio de Mesquita - FACEB/lBPAC
O desafio do trabalho com a disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino de História para a formação do professor no curso de Pedagogia
Apartir da minha experiência como professora de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado na formação do professor de História para o ensino fundamental assumi a
disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino de História no Curso de Pedagogia da Facuidade de Educação de Bom Despacho - FACEB. Formar o professor para
adisciplina História para as séries iniciais na Pedagogia passou aser odesafio aser enfrentado. Ocurso não éde História e, no entanto, oprofessor deverá estar embasado
teórico e metodologicamente para lecionar a disciplina História nas séries ou ciclos iniciais do ensino fundamental. Portanto, a análise dos pressupostos teóricometodológicos do ensino da disciplina História articulada àpesquisa eà reflexão sobre métodos eexperiências didáticas no àmbito dos ciclos ou séries iniciais do Ensino
Fundamental passou aser a nossa prioridade. Nesse sentido, o trabalho constituiu na produção de propostas metodológicas ena elaboração de materiais didáticos para
contribuir com o fazer pedagógico do professor das séries ou ciclos iniciais, no processo de inovação do ensino de História com aconstrução de práticas comprometidas
com a formação de sujeitos conscientes do fazer e do saber histórico. Para tanto, organizei o programa de ensino a partir das questões norteadoras: Qual á dimensão
formadora da disciplina História? Quais os pressupostos teórico-metodológicos da disciplina História? Como está sendo ensinada a História nas séries/ciclos iniciais?
Como ensinar História para crianças? Por que ensinar História para crianças? Assim, tenho como objetivo estar refletindo e discutindo no Simpósio Tem:'otico "Os desafios
do cotidiano do ensino de História: experiências, propostas e projetos' aproposta eaexperiência com adisciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino de História, bem
como, traçar estratégias para aformação do professor e para o avanço do ensino de História nas séries iniciais do ensino fundamentai.
Isaíde Bandeira da Silva - UECE
Experíências vividas ememórias compartilhadas - o ensino de história na concepção de docentes ediscentes do curso de história da UECE -(1967 à 1985)
Esta pesquisa tem como objetivo situar na História Social, o processo de experiéncias vividas por professores e alunos do meio universitário, que perpass.am as
normatizações de uma época, através de entrevistas, que favoreçam amanifestação de memórias (construidas eem construção) desses sujeitos, centrando-se na prática
de ensino desenvolvida enquanto ação que permeia o curso como um todo, e não como uma disciplina específica. Que concepções de História foram forjadas no cotidianb
da Universidade Estadual do Ceará, no periodo em questão (1967 -1985)? Como se articulam aformação universitária, construções dos saberes docentes ediscentes,
e as práticas curriculares no ensino de História na Universidade? No período trabalhado dois dispositivos à Lei de Diretrizes e Bases (Lei no. 4.024/61) são implementados,
edão uma nova caracterização ao ensino superior, são as leis denominadas de Reforma Universitária (Lei no. 5.540/68) e aReforma dC1 Ensino Secundário (Lei no. 5.6921
71), da qual surgem os Estudos Sociais. Assim, a análise intenta ajudar a perceber o que está por trás das leis frias e mortas, edescobrir um mundo de práticas que se
constrói no dia-a-dia acadêmico, e favorecer uma compreensão da trama histórica, e desse modo contribuir para a historização do Ensino de História, nos cursos de
licenciatura desta ciência, pois o loeus histórico se processa entre odito eo não-dito, entre acordos e confl~os.
Virgínia Soares - URCA
Imagem, re-f1exão e intersubjetividade na formação do educador: uma abordagem crítico-reflexiva sobre a formação contínua do educador.
A presente investigação teve como objetivo intermediar um diálogo com vistas á possibilidade de auto-reflexão do educador sobre sua prática (capacitador x capacitando)
no processo de formação continuada em serviço, no ensino de história no nível fundamental da Rede Estadual de Pernambuco, através da imagem (registro em video),
procurando perceber as 'razões' do seu pensar e fazer educativo. Nesse sentido, ao invés de apenas cotejar discursos e práticas propomo-nos a fazer com que
capacitando e capacitador se vissem em suas práticas visualizadas, elaborassem discursos sobre as mesmas e se vissem entre si, em conjunto com outros olhares
(especialistas convidados para aferir um olhar sobre aprática do capacitador), com vistas à possível auto-reflexão destes sobre suas práticas. Analisamos os discursos
elaborados pelo educador sobre sua prática 'refletida' à luz das categorias habermasianas (coordenação das ações - a~o comunicativa eestratégica).
Silvaneide Silva Vieira - UFS
liA História Ensinada":O Colégio Atheneu Sergipense como palco para análise do ensino de História(1930-1945)
OColégio Atheneu Sergipense fundado em 1870 na capital representou uma das tentativas de mudança da educação no Estado de Sergipe. De 1925 a 1938, por exemplo,
o colégio estivera equiparado ao Pedro 11 do Rio de Janeiro, devendo seguir todas as suas orientações. Neste sentido, a pesquisa tem como meta central analisar o ensino
de História no período de 1930 a 1945. Objetivamos traçar um panorama histórico daquela instituição identificando as suas diferentes fases; analisar os pressupostos
metodológicos utilizados na disciplina de História e, algumas coocepções de ex-alunos e professores da época. Ametodologia que tem sido utilizada são as fontes escritas,
inclusive da própria instituição escolar (atas, cademetas, boletins de alunos, livros de registros, jomais, impressos, dentre outros). As fontes orais têm propiciado um resgate
da memória histórica das atividades docentes ediscentes da disciplina História no Colégio. Esta pesquisa tem apresentado elernentos que reconstroem significativamente
a História da Educação no inicio do século XX em Sergipe, sobretudo, pelo desmascaramento do cotidiano do Colégio, das metodologias e práticas docentes desenvolvidas
em História. Constatamos ainda, a distância das propostas da Escola Nova para o antigo ginasial e secundário naquela instituição.
Simpósio temático n. 39 - Políticas públicas, mudanças culturais: a busca de alternativas para a produção dos conhecimentos
históricos educacionais. (resumos por ordem de apresentação)
Maria Carolina Bovério Galzerani IRosa Maria Godoy Silveira
Rosa Maria Godoy Silveira - UFPB
A materialização das temporalidades nos currículos de História
Oconhecimento histórico é um componente educativo essencial àcompreensão do tempo presente, mas oestudo de História não é muito apreciado pelos educandos. Entre
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as inúmeras explicações possíveis para essa constatação, uma delas nos parece constituir acentralidade do problema: a forma como, curricularmente -planejamento e
execução -o passado é organizado bem como a desconexão dos conteúdos selecionados com o tempo em vivência dos educandos. Vários critérios de organização
curricular têm sido tentados, todos problemáticos einsuficientes: a) alinearidade cronológica; b) o tempo estrutural; c) o critério do tempo cotidiano; d) acomparação entre
conjunturas diferenciadas, unificadas por um mesmo tema. Tais representações, materializadas nos currículos escolares, não contemplam: 1°) a íncorporação do estãgio
mais avançado do debate sobre aduração, da interrelação entre os diversos ritmos temporais:; 2") as capacidades cognitívas de apreensão do tempo pelos educandos,
segundo suas faixas etárias. Este trabalho busca apresentar respostas para suprir as lacunas das traduções curriculares das temporalidades sob aforma de uma proposta
curricular altemativa.
Ernesta Zamboni - UNICAMP
Lendo e aprendendo história
Opresente texto tem como objetivo analisar o projeto 'Lendo e Aprendendo' desenvolvido pela Secretária da Educação do Estado de São Paulo, durante os anos 2001
e 2002. Este projeto é extensão de um projeto maior relacionado ao Plano Nacional do Livro Didático, ligado ao Ministério da Educação. Os objetivos deste projeto estão
relacionados à Política de Formação de Professores em exercício, propondo altemativas para odesenvolvimento de um trabalho multidisciplinar no interior da sala de aula,
estabelecendo uma relação próxima entre oque se ensina em história e as leituras dos alunos, fazendo-os sentir aleitura como uma prática social eaoportunidade de troca
sobre as múltiplas maneiras de se olhar um texto. Incentivar o hábito de leitura nas aulas de história estimular acriatividade e a possibilidade dos alunos desenvolverem
habilidades operatórias ligadas ainterpretação, aescrita, acapacidade de fundamentar com argumentos as suas opiniões ejulgamentos. Para nós que trabalhamos com
aeducação histórica possibilitar aos alunos como afirma Sefner 'uma leitura histórica densa do mundo, percebendo arealidade a realidade social como construção histórica
da humanidade, obra na qual todos têm participação, de forma consciente ou não.' Este projeto teve três momentos bem distintos mas interligados: 1°-seleção de livros,
não didáticos,- ficção e não ficção- que atenderão os alunos do Ensino Básico, e serão enviados ás bibliotecas de todas as escolas públicas de São Paulo. Neste momento
do projeto discutiremos os critérios de escolha; 2" - oferecer aos alunos outras oportunidades de aprendizagem como aleitura de livros proporcionando situações criativas
e interativas com outras áreas do conhecimento; 3° - refletir sobre o que é ler em história ea importância da literatura, na construção da narrativa histórica. Como modelo
explicativo do que esta sendo proposto analiso os critérios de seleção dos livros, e uma proposta interdisciplinar de atividade com otexto: 'O conto da ilha desconhecida'
de autoria de José Saramago. Esta obra foi escrita apedido do governo português por ocasião das comemorações dos 500 anos dos descobrimentos pottugueses. Neste
texto o autor, com a sua sensibilidade econhecimento da alma humana, enlaça o mito, oimaginário social com apluralidade de saberes produzidos pelo gênero humano.
Neste processo cria sujeitos, sonhos, mitos, desejos, resistências que provocam no leitor odesejo de desvendá-Ios. Ohistoriador investiga nas imagens criadas pelo autor,
os jogos das relações de poder ede resistências.
Maria Carolina Bovério Galzerani - UNICAMP
Políticas públicas, mudanças culturais: a busca de alternativas para a produção do conhecimento histórico-educacional
Trata-se de pesquisa em andamento, cujo eixo fundamental é aanálise das políticas educacionais estabelecidas pelo governo Femando Henrique Cardoso(de 1995 a2002),
relativas especificamente ao ensino de história eáformação de professores(Educação básica). Estas diretrizes estão sendo focalizadas como documentos historicamente
dados, expressão da guerrra de símbolos, das mudanças e permanências sócio-{;ulturais, situadas na contemporaneidade brasileira.Articulam-se, pois, ao avanço da
modernidade capitalista (WalterBenjamin) em nosso pais.Neste sentido, indago até que ponto aracionalidade instrumental, ahierarquização dos saberes, o privilegiamento
das identidades-mesmidades(Paul Ricoeur), permanecem como fios fundamentais nesta tessitura discursiva?Até que ponto as experiências vividas, as memórias e as
narrativas plurais(Walter Benjamin), as produções singulares de conhecimentos histórico-educacionais(E.P.Thompson, L.Vigotski)têm efetivamente lugar nesta teia de
significados,presentes nestes documentos-monumentos(Jacques Le Goff)?
Arlette Medeiros Gasparello - UFF
João Ribeiro e a renovação da historiografia didática
Otexto resulta de pesquisa que teve por objetivo compreender o processo de constituição da disciplina escolar História do Brasil no ensino secundário brasileiro e suas
inter-relações com a produção euso dos livros escolares. As principais fontes do estudo foram os livros didáticos de História do Brasil indicados nos Programas de Ensino
do Colégio Pedro 11, no Rio de Janeiro, no periodo 1900-1920, caracterizado como o "terceiro momento da historiografia didática". Nesse período configura-se numa fase
de renovação do campo historiográfico edo ensino de História no Brasil, marcada pelas contribuições de João Ribeiro eCapistrano de Abreu. Oprimeiro, com uma original
produção voltada para o ensino eo segundo, dedicado pesquisador do nosso passado, ocupam um lugar de destaque na historiografia nacionai. No alvorecer do século
XX, esses dois autores elaboraram originais sinteses históricas, que apresentaram uma nova leitura do passado nacionai. Distanciando-se das interpretações do século
anterior, João Ribeiro, com um inovador compêndio e Capistrano de Abreu, com seus Capítulos, contribuíram para dar visibilidade a novos agentes e práticas que
precisavam ser levados em conta na formação histórica brasileira.
João Batista Gonçalves Bueno
Representações iconográficas e memória nos livros didáticos de História do Brasil
Aótica fundamental deste trabalho éfocalizar as reproduções de imagens de pinturas produzidas por Pedro Américo, Vitor Meirelles eOscar Pereira da Silva, entre outros,
que são utilizadas nos livros didáticos do final do século XIX até os nossos dias. As fontes trabalhadas englobam pinturas históricas, livros didáticos publicados no Brasil,
documentos relativos aos padrões europeus de produção de livros didáticos, documentos de época relativos aos autores, tanto das pinturas como dos livros didáticos.
Procuramos desenvolver este trajeto trazendo átona as permanências e rupturas educacionais/históricas, destas imagens em relação á produção do conhecimento em
história. Para isto nos reportamos aos historiadores W. Benjamin, E. P. Thompson, Jacques Le Goff e C. Ginzburg. No que respeita à História da Arte destaco E.
Gombrich. No que respeita ao conceito de modernidade, destacamos também Peter Gay e os autores brasileiros M. S, M. Brescianni, José M, de Carvalho e N.
Sevcenko, Trata-se de pesquisa concluída em nível de mestrado, desenvolvida na Faculdade de Educação da UNICAMP desde o inicio do ano 2000, sob orientação da
Prof. Ora, Maria Carolina Bovério Galzerani e financiada pela CAPES.
Maria Cristina Dantas Pina - UESB
A escravidão e o ensino de história: historiografia acadêmica e livro didático em confronto
Nas duas últimas décadas, percebe-se mudanças significativas na problematização e produção da historiografia acadêmica arespeito da escravidão, no sentido de construir
uma visão mais plural ecomplexa da trajetória da escravidão no Brasil, no entanto, tais alteraçóes não significaram mudanças na mesma proporção nas representações
produzidas pelos livros 'iidáticos de história, que mantém, com poucas transformações, uma leitura simplificada desta temática, Assim, buscou-se problematizar em que
medida oensino de história, através dos livros didáticos, acompanhou as mudanças ocorridas na historiografia brasileira sobre escravidão, Afinalidade foi identificar como
os livros didáticos de história constroem representações da escravidão brasileira e como essas representações se relacionam com a historiografia brasileira sobre a
temática, através de uma leitura sistemática destes livros, tendo como instrumento metodologias já elaboradas por autores que discutem o livro didático, as quais priorizam
texto escrito, imagens e metodologias de ensino. Com isso identificou-se, entre outros aspectos, oquanto áhistória da escravidão veiculada pelo livro didático de história
ainda está distante dos avanços da historiografia e as implicações desse processo para a visão de mundo construída nas escolas.
.
Karina Ribeiro Caldas - UFGO
A independência do Brasil e a narrativa escolar (1920-1930)
Desde oséculo XIX, o livro didático, tem sido no Brasil oprincipal instrumento de trabalho de professores e alunos no ensino de História, Como recurso pedagógico dispõe
de sinopses, textos auxiliares, ilustrações, quadro cronológicos, questionários e uma série de recursos que integram as técnicas de aprendizagem de uma época, Todos
estes elementos fazem do livro escolar portador de um sistema de valores, representações, ecultura, que articulados ánarrativa histórica passam acompor aconsciência
ememória coletiva de uma sociedade. Assim propõe-se nesta apresentação um estudo sobre formação da tradição republicana apartir da reflexão que os autores dos livros
didáticos tecem sobre a Independência do Brasil, em um momento de redefinição da história brasileira, Os manuais escolares das décadas de 1920 a 1930, ao discutirem
o processo de independência brasileira transmitem para além dos acontecimentos, aformação de uma nacionalidade e seus suportes simbólicos. Refletir sobre atrama desta
narrativa, na articulação de memória e história nacional constitui o eixo de nosso trabalho,
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O saber escolar em José Lins do Rego - O menino de engenho e Meus verdes anos
Esta comunicação se refere ao desenvolvimento de parte do projeto de doutorado -Manual escolar como fenômeno da edição popular e da comunicação didática: do aprendiz
ao escritor -sob aorientação da Prof. Dr". Jerusa Pires Ferreira. Como omeu foco de investigação é ofenômeno da edição escolar como matriz cultural e vetor de comunicação
proponho analisar apresença do livro escolar nas obras de José Lins do Rego eGraciliano Ramos. Para tanto, dividi oprojeto em três etapas: a) Do aprendiz da leitura ao escritor;
b) Felisberto de Carvalho e Abílio César Borges (Barão de Macaúbas) um fenômeno da edição popular e da comunicação didática; c) aeditora como difusora e matridal de
imaginário -o exercícío editorial (discurso oral/ escrito e imagem). Oque apresento agora são as primeiras análises sobre o momento de aprendizagem e de leitura do texto
escolar representado por José Lins do Rego nos livros: OMenino de Engenho (32aedição. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora. 1983), Doidinho (Rio de Janeiro:
Livraria José Olympio Editora.1983). Meus Verdes Anos (Ficção Completa. Vol. 11. Rio de Janeiro:Editora Nova Aguilar S/A, 1987).
Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro - FE/UFRJ
Ensino de História: entre saberes e práticas. Narrativas e narradores
Aquestão da narrativa histórica tem sido objeto de polêmicas ediscussões desde a segunda metade do século XX. Avançando em relação' as críticas apresentadas pela
Escola dos Annales 'a História Narrativa, debates aprofundaram a análise do caráter narrativo dos textos historiográficos. Este artigo, elaborado com base em pesquisa
realizada para atese de doutoramento, traz o debate para o campo do ensino de História. A investigação realizada sobre os saberes e práticas de quatro professores de
História teve como referencial teórico contribuições de autores que utilizam os conceitos de saber escolar e saber docente, bem como aqueles que discutem a narrativa
hist6rica.Buscou-se investigar como os professores desenvolviam suas explicações, e se as aulas constituíram construções narrativas, nas quais os professores agiam,
e se viam, como narradores. Foi possível verificar que os saberes ensinados configuravam construções complexas, num contexto de autonomia relativ.a, no qual se
interrelacionavam sujeitos, saberes e práticas da cultura escolar, e do contexto social mais amplo, com conhecimentos do campo disciplinar. Construções narrativas
originais que, sem recair no ficcional, traduziam para o saber escolar a especificidade do conhecimento historiográfico.
Luis Fernando Cerri - UEPG
A construção de um saber histórico escolar: o "Brasil" e seus aniversáríos
A investigação em questão aborda a produção de significados para anação, a identidade e o passado nacional em momentos fortes da nacionalidade, ou seja, as grandes
festas civicas nacionais, como as comemorações da independência e do descobrimento em cifras "redondas" (centenários e sesquicentenários). Essa abordagem permite
uma análise comparada de contextos diferentes em que essas práticas se desenvolvem, e portanto uma reflexão sobre a influência desses contextos no uso da história
que fazem os diferentes personagens. Essa fase descrita acima procura estabelecer elementos gerais da tradição que compõe os saberes históricos escolares: a fase
seguinte éo estudo da consciência eda memória que professores ealunos têm sobre essas temáticas, em termos de conhecimentos adquiridos teoricamente ou diretamente
vivenciados, de modo a apreender o trânsito dos conteúdos entre a história erudita ou institucional, a história ensinada, a história midiatizada e a história efetivamente
aprendida.
Alexsandro Oonato Carvalho - Rede Pública Estadual do Rio Grande do Norte
O tempo histórico na representação dos professores do ensino fundamental do 1° e 2° ciclos
A elaboração da noção de tempo se apresenta como um dos principais problemas do ensino de história. São grandes as reclamações por parte de professores da
complexidade e,. para alguns, da impossibilidade de se ensinar história nas séries iniciais do Ensino Fundamental, devido ádificuldade dos alunos de compreender anoção
de tempo. Essa comunicação objetiva estabelecer um debate envolvendo a noção de tempo no ensino de história, apartir da representação de tempo para os professores
do Ensino Fundamental do 1° e 2° ciclos, da cidade de São José de Campestre/RN.
Luiz Carlos Barreira
Teares parados tecem a escola do amanhã: a lula dos tecelões sorocabanos, no início do século XX, pelo direito à educação
Nesta comunicação, apresento resultados de pesquisa sobre o tema 'Escola, periodismo e vida urbana: educação popular e imprensa operária em São Paulo (1888-1925)".
Esta pesquisa tem por objetivo, dentre outros, apreender os nexos estabelecidos por operários e suas lideranças, no final do século XIX einício do XX, entre escola emundo
do trabalho. Mais, especificamente, arelação entre escola emodos de viver e pensar no Brasil, sobretudo em detemninadas regiões do Estado de São Paulo, que possuiam
caracteristicas acentuadamente urbanas. Nesse período, algumas cidades dessas regiões começavam ase industrializar e vivenciavam um processo bastante acelerado
de transformação social, eo operariado é um agente social de fundamental importância para a compreensão dessa transfomnação. Também a imprensa operária, um lugar
de memória privilegiado para uma leitura compreensiva de determinados aspectos da sua vida cotidiana. Atrama, o cenário e os sujeitos da história que aqui será contada
são: o movimento grevista de tecelões sorocabanos. no inicio do século XX, pela redução da jornada de trabalho, para que pudessem freqüentar as escolas no~urnas locais.
A leitura e interpretação desse movimento serão feitas com base no jornal "O Operário", semanário de orientação socialista, editado em Sorocaba, que circulou entre julho
de 1909 e dezembro de 1913.
Arnaldo Pinto Júnior - UNICAMP
Imprensa, história e memórias: a construção da Manchester Paulista (1903-1914)
Este trabalho apresenta as reflexões realizadas sobre a produção de almanaques e revistas que foram editados na cidade de Sorocaba entre 1903 e 1914. Buscando ampliar
acompreensão da história cultural dessa cidade, analisei as tensões e a pluralidade de visões.existentes em torno dos símbolos de modem idade que as edições impressas
registraram nesse periodo. Considero as fontes citadas canais importantes para a difusão de novas idéias que procuravam instituirconcepçães do progresso capitalista na
localidade. Priorizando aspectos da modernidade, os editores desses documentos acabaram silenciando vozes dissonantes, através da homogeneização dos discursos,
da hierarquização dos saberes e da desqualificação dos sujeitos comuns. Para resgatar vozes esquecidas nesta história local, relaciono as especificidades do discurso da
modernidade com as memórias coletivas de moradores não contemplados pelos olhares excludentes. Memórias que redimensionam as relações entre os sujeitos, revelam
práticas culturais diversas e podem contribuir para as discussões do ensino de história. Assim, a busca da produção de conhecimento histórico educacional é atendida na
medida em que se focaliza as potencialidades da história local na relação com as memórias coletivas dos sujeitos diretamente envolvidos em sua construção.
Sonia Regina Martim - PUC/SP
Osubúrbio, a escola e os imigrantes: Os primórdios da "Escola Preliminar Mixta da Estação de Osasco" -1900/1910
Opresente trabalho bus~a recuperar arotina da primeira escola local e, apartir dela, conhecer a sociedade que começava a se formar nos arredores da Estação de Osasco
- hoje região metropolitana da Grande São Paulo -, na primeira década do século XX. Este resgate foi elaborado apartir de documentos escolares - listas de chamada
e atas de exames finais - buscando servir-se de informações fragmentadas e que, em alguns momentos, nos parecem superficiais, mas que com atenção, nos
possibilitam vislumbrar - além da escola - a formação do subúrbio, bem como, o fluxo de imigrantes para o local. Em síntese, a partir de documentos escolares pudemos
recuperar a escola que existiu na, então, Vila Osasco, entre 1900 e 1910, e a paltir dela, resgatar a formação da vila que gemninava no subúrbio da cidade de São Paulo
e que, naquele periodo, recebia inúmeros imigrantes - na maioria italianos, confirmando o pressuposto de que qualquer documentação, por mais superficial que nos pareça,
pode sempre fornecer preciosas informações.
Alexandre Felipe Fiuza
Arte e Educação: o embate político frente ao estado novo português
.
~ste artigo tem o intuito de refletir sobre o processo político português durante aditadura salazarista, em particular, visa estudar a ação da ditadura frente aos mais diferentes
campos, como o cultural, o político, o educacional eointelectual. Perceber como o govemo criou, progressivamente, estruturas de cooptação, de divulgação e de repressão
na sociedade portuguesa. Como, por meio das políticas educacionais, o govemo centralizou opoder frente às escolas, diminuiu o tempo da obrigatoriedade escolar eutilizouse dos manuais escolares para disseminar seus ideais de devoção á Pátria, à ordem e ao culto do dever militar. Entre 1926 e 1974, no tocante às artes, pesquisar como
amaior parte da produção cultural passou pelo crivo dos órgãos de censura ede propaganda da ditadura. Analisar afreqüente ingerência para que a arquitetura, amúsica,
o teatro e o cinema refletissem as caracteristicas atribuidas a Portugal pela ditadura salazarista, em seus diferentes periodos. Refletir sobre os valores incutidos nestas
políticas tais como: a monumentalidade, atradição, amoral cristã e o nacionalismo. Por fim, contribuir na produção historiográfica brasileira sobre ahistória contemporânea
portuguesa e na reflexão sobre ahistória brasileira do mesmo per iodo.
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Maria de Fátima Guimarães - UNICAMP
História, memória e Iconografia de professores em periódicos paulistas (1900-1930): fios entrelaçados na produção do conhecimento histórico-educacional
Apesquisa situa-se na confluência de questões metodológicas voltadas à análise da produção, uso e veiculação de iconografia em diferentes periódicos, entre 1900-1930,
no país, Iconografia que permite a leitura de diferentes representações, concepções e percepções do corpo do professor primário, Operiódico privilegiado na pesquisa é
a Revista Escolar (1925-1927), publicada no estado de sao Paulo, pela Direcforia Geral da Instrocção Publica, Pretende-se cotejar tal publicação e sua iconografia com
demais periódicos da época, sob aperspectiva da medicalização do cotidiano, à luz da Inspeção Médica Escoiar. Considera-se que os periódicos ea respectiva iconografia
nao sao espelhos fidedignos, nem reflexos invertidos dos acontecimentos, posto que aimprensa e as imagens já têm seu papel e poder reconhecidos. A Revista Escolar
destinava-se aos professores, foi editada no contexto de propostas de mudanças da instrução pública em sao Paulo, trazia uma formatação e diagramação tímidas em que
chama atenção aausência da iconografia. Fato digno de atenção, pois São Paulo era propagandeado eapresentado ao mundo como a locomotiva do Brasil, havia sediado
aSemana de 22, berço da propalada industrialização do Pais, cartão postal da modemidade capitalista brasileira.
Eglê Betânia Portela Wanzeler - UFAMlAM
Çairé: nos Rios do Imag!nário, a Construção da Identidade Cultural
Esta pesquisa aborda alguns aspectos importantes sobre o imaginário eo simbólico da Festa do Çairé, que ocorre na Vila de Alter do Chão - cidade de SantarémlPA há
pelo menos quatro séculos. Compreender essa festa pelos rio do imaginário foi atarefa principal da pesquisa, ora porque se apresenta de um universo simbólico próprio,
ora porque se constitui como um movimento constante de renovação, transformação, recriação e flexibilidade, permitindo o desenvolvimento de uma cultura que,
efetivamente, conduz avida das pessoas na Vila de Alter do Chão e cria espaço para reelaboração da identidade cultural. A abordagem teórica histórica antropológica
perspectivada nesta pesquisa, indica alguns caminhos possíveis para o processo de reinvenção do Çairé que írá contribuír efetivamente para aconstrução da identidade
Borari. Trata-se, portanto de refletir acerca do processo de transformação e transfiguração da Festa e suas implicações na cultura da Amazônia.
Maria Silvia Duarte Hadler • UNICAMP
Trilhos de memória e de cultura urbana
Opresente trabalho visa apresentar aspectos significativos de uma cultura urbana que se constitui, em especial, na cidade de Campinas (SP),em tomo de um eixo cultural
marcado pelo avanço da modem idade capitalista, de um lado, e, por outro, pelas diversas interferências socio-culturais produzidas pelos bondes no cenário urbano, entre
fins do século XIX e início do século XX. Os bondes, tanto os movidos atração animal, como os elétricos, parecem ter surgido sob o signo do progresso, da expansão
urbana, da modem idade dos novos serviços, de novas formas de convívio social e de novas tecnologias. Sua introdução no espaço urbano está associada atodo um
quadro de transformaçôes socio-culturais em curso entre as décadas finais do século XIX eas iniciais do século XX. Neste trabalho interessa vê~os como emblemáticos
de todo esse processo de transformação urbana, acompanhar os sínais da sua interferência no ritmo da cidade, e de sua participação na configuração de novas
sensibilidades e de novas formas de sociabilidade urbana. A pesquisa está sendo desenvolvida sob a orientação da prof.a Ora Maria Carol'lna B. Galzerani.
Maria Helena Bittencourt Granjo • Centro Universitário Fundação Santo André
I Grupo Escolar de Santo André: trabalhos e folguedos enquanto a cidade cresce
Trata-se do resultado parcial da pesquisa que me tem ocupado e para aqual conto com acolaboração de professores e alunos da Fundação Santo André. Otrabalho tem
como fonte principal um conjunto de quinze entrevistas com antigos alunos, professores ou funcionários do I grupo Escolar de Santo André. Os depoimentos foram colhidos
por pesquisadores do Museu de Santo André, em 1990, durante exposição de fotografias em que foram exibidas imagens da cidade e da escola. (I Exposição- Memória
do I Grupo: o capuz transparente da memória) As entrevistas, inicialmente gravadas edepois transcritas, referem-se ao período compreendido entre as décadas de 1910
e 1960. Na análise dos depoimentos esteve presente aidéia de que o documento é sempre intencional. Ointeresse esteve voltado para aforma pela qual as populaçôes
urbanas se utilizaram dos espaços edos tempos na riqueza de seu viver.
.
Cláudia Prado Fortuna· UNISAL I UNICAMP ,
Memórias de Professores: Tecendo Alternativas para a Produção do Conhecimento Histórico·Educacional
Opresente trabalho tem como objeto de pesquisa investigar algumas relações entre Memória e História, Memória e Esquecimento, Memória Involuntária e Memória
Voluntária, apresentando como cenário apequena cidade mineira de Caldas, de 13.000 habitantes, no sul de Minas Gerais. Através da metodologia da história oral e de
um trabalho com diferentes fontes escritas não-oficiais, estarei procurando analisar como acomunidade constrói oseu passado, tendo acidade como objeto de lembranças
ede narrativas. Odiálogo interdisciplinar com a Memória tem como dois dos seus objetivos principais definir um processo de construção de conhecimento histórico junto
a um grupo de professores da cidade e apontar camínhos para sua formação. Neste sentido, oobjetivo deste trabalho éo de reescrever adimensão biográfica da cidade
efazer atessitura entre as singularidades e o todo social, entre a Memória individual e acoletiva. Este trabalho dialoga teoricamente com Benjamin que, em muitos dos
seus ensaios, procurou preservar, por meio do registrei escrito, a Memória da sua cidade natal, antes que ela fosse destruida. Para Bolle (2000:300), Benjamin foi o primeiro
aexplorar a micro-história, construindo as suas crônicas entre a História coletiva e aexperiência biográfica. Ocaminho utilizado, nestas reconstruções, é o tempo da
Memória onde a Memória do eu e a Memória da cidade se sobrepõem, não sendo possível desenhar um sem o outro.
Maria do Socorro Ideião Bezerra Martins I Maria Sales do Nascimento - Professoras da Rede Pública Municipal de João Pessoa
O lixo urbano (Temas tranversais)
Desenvolver temas transversais constitui, hoje, uma necessidade no processo ensino-aprendizagem, bem como, uma exigência derivada das novas diretrizes
curriculares, tais como: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases em vigor. OMeio Ambiente e o Lixo Urbano são dois temas que merecem
toda aatenção das escolas e Comunidade Escoiar. (entende-se por comunidade escolar corpo diretivo, professores, especialistas em educação, funcionários, alunos e pais
ou responsáveis de alunos). O discente, estudando os problemas que envolvem a comunidade em que a Escola está inserida, contribui e amplia seu universo de
conhecimento, melhora o nível de compreensão de sua realidade e passa a integrar uma nova visão de mundo mais eficaz e produtiva. Nessa perspectiva, trabalhamos
juntas. Eu e a prol". Maria Sales da área de geografia, otema Lixo Urbano, com alunos de 8" série, organizados em quatro grupos: o primeiro pesquisou sobre as doenças
causadas pelo lixo; o segundo pesquisou como ele era tratado em um Mercado Público; o terceiro visitou o Lixão do Roger eo quarto pesquisou econfeccionou objetos
recidados do Lixo Urbano. Essa proposta de trabalho foi bastante satisfatória por conta do envolvimento dos alunos, resultando em uma campanha em pról da urbanização
e higienização na própria Escola.
Silvia Meire Martins Barbosa - Anpuh I CE
Fortaleza - Praças, Parques e Monumentos
Opresente trabalho trata do minicurso ministrado por três professores, atítulo de prática de ensino, da disciplina 'Prática do Ensino de História'. Ominicurso realizou-se
nos dias 19,20,21 ,23 e 25 do mês de novembro de 2002, na E. E. F. Jesus, Maria eJosé, eteve como público alvo, alunos do TAM (tempo de avançar do ensino médio)
do turno noite. As aulas ministradas foram divididas em quatro aulas teóricas e uma aula de campo realizada no centro da cidade de Fortaleza, onde visitamos o Museu
do Ceará e várias praças, parques e monumentos. A escolha do tema pelos monitores do minicurso se deve ao reconhecimento da necessidade de proporcionar aos
educandos um conjunto de informações e reflexões do acervo histórico ecultural da cidade de Fortaleza, como também, viabilizar uma melhor compreensão das mudanças
ocorridas, colaborando para aconscientização da preservação do patrimônio histórico e cultural para o bem-estar coletivo.
Maria Rosangela Siqueira de Farias - Anpuh - CE
Colonização do Ceará
Opresente trabalho viabiliza aanálise da colonização do Ceará eas repercussões nas relaçôes de poder manifestadas sobre o povo cearense, as origens do nosso Estado
e do seu povo. Aescolha do tema pelos autores do projeto do minicurso deve-se ao fato de ambos reconhecerem mudanças e permanências nas vivências humanas,
presentes na sua realidade. Opresente trabalho também se constrói na tentativa de passar para os seus apreciadores como se deu o minicurso, que ocorreu em três
sábados consecutivos, nos dias 09,16 e 23 de novembro de 2002, o mesmo foi realizado na E.E.F.M. Prol" Tecla Ferreira, no Município de Fortaleza; sendo ministrado
por uma equipe de quatro professores orientados pela professora da disciplina Prática do Ensino de História Isaíde Bandeira. Quanto aescolha do público alvo optou-se
em trabalhar com alunos do ensino médio.
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Alexandre Antônio Gíli Náder- CE/UFPB
História da Educação Superior Brasileira Contemporânea: que teoria?
A partir de uma revisão historiográfica sobre otema, na qual foram detectadas diversas insuficiências- de fundamentação e metodológicas- do ponto de vista da hist )ria,
etendo em vista as mudanças ocorridas nos últimos tempos, que são eminentemente culturais mas atingem as variadas esferas da existência humana,este trabi Ilho,
desenvolvido como tese de doutoramento no PPGH/UFPE-UFPB,busca construir uma perspectiva de abordagem (epistemologia, teoria e metodologia) para ()sse
problema histórico, tendo como hipótese nuclear as correspondências entre epistemologia eestrutura, teoria econjuntura emetodologia e acontecimento.
Iracema Oliveira Lima - UESB
O ensino superior brasileiro sob a tutela dos organismos internacionais
.
Pretende-se neste simpósio temático discutir como as funções da universidade brasileira vêm sendo redefinidas de acordo as orientações de organismos intemacie 11ais
acerca das poIiticas públicas para o ensino superior. Analisa-se como as poIiticas educacionais implementadas nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, ~êm reflellndo
as orientações sinalizadas pelo Fundo Monetário Intemacional (FMI); Banco Mundial; Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD); Organização Intemacion,1 do
Trabalho (OIT) que, mesmo priorizando as discussões eorientações para aeducação básica têm lançado severas críticas ao ensino superior brasileiro. Segundo Sguis! .ardi
(2000:57), no relatório La Enseiianza Superior: las leceiones derivadas de la experiencia (EI desarrollo en la práctica), do BIRD/Banco Mundial (Washington, D. C., 1f 194),
há uma recomendação para ofomento amayor diferenciación de las instituciones, incluindo el desarrollo de instituciones privadas considerando que o modelo tradicional
das universidades de pesquisa (modelo humboldtiano) tem se revelado caro epouco apropriado para países em desenvolvimento, sugerindo, então, que nestes pé ises
estas instituições restrinjam sua função ao ensino.
Sílvia Helena Nascimento Giffoni. - PUC-SP
A construção das relações sociais e étnicas na educação
Otrabalho visa analisar como são construídas as relações sociais étnicas na educação, refletindo como é trabalhada aquestão étnica, identidade e cultura na escola
percebendo-a como um espaço de interação social. Pretendemos fazer uma discussão sobre a relação História e Educação, pois ambas têm em comum o estu<j,) do
homem, suas representações, suas relações com o universo em que está inserido. Neste sentido, analisaremos como o processo educativo influencia aconstrução da
identidade de um indivíduo e nas suas ações cotidianas. Como odocente formado em História trabalha essas questões em sala de aula ecomo os gestores, funcion~ Iios,
professores e alunos percebem esses relacionamento no ambiente escolar.
Paulo Heimar Souto - UFS e José Genivaldo Martires - UFS
Entre sonhos, pesadelos e angústias: concepções e expectativas dos discentes do colégio de aplicação· CODAP da universidade federal de Sergipe -IIFS,
para a avaliação de história no processo seletivo seriado (PSS) da UFS/2003
Compreender aimportância prática do ensino da História; concepções avaliativas, e, em específico na disciplina da História; niveis de expectativa em relação ao procllsso
seletivo seriado sâo os objetivos desta pesquisa desenvolvida nas turmas da 1" série do Ensino Médio no CODAP/UFS. Para tal, foram aplicados 80 questionálios,
sendo 40 na semana que antecedeu a realização das provas do PSSIUFS/2003, contemplando os itens sobre as suas expectativas em relação ao PSS e, em desta IlIe,
adisciplina de História. Os demais foram aplicados na semana posterior à rea.lização das provas do PSS/UFS/2003, com itens que contemplaram: o grau de dificuldi Ides
nas resoluções das questões da prova de História; a importância do ensino da História para a sua formação; as contribuições dos instrumentos avaliativo$ do cm I/I,P/
UFS, e, em específico, os aplicados na disciplina de História, bem como as críticas e propostas dos discentes desses instrumentos avaliativos. Através dos déldos
coletados constatou-se, entre outras questões, que os resultados apontam na direção de uma urgente reflexâo por parte das Instituições de Ensino quanto aos curríclllos,
práticas pedagógicas, metodologias em todos os níveis de ensino, para aconstrução de uma História critica ecidadã.
Cláudia Denardi Machado - Centro Universitário Salesiano de São Paulo
Reforma curricular e ensino de História: o projeto do Centro Paula Souza
Criado em 1969, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) é uma autarquia que tem como objetivo oferecer ensino técnico e tecnológic') de
nível médio e superior no estado de São Paulo. No final da década de 1980 a instituição, por meio da coordenadoria do ensino técnico, provocou uma discussão s Ibm
reforma curricular propondo reformulações nas diferentes disciplinas das escolas técnicas. Em relação ao ensino de História a nova proposta curricular normatiza0. I na
instituição previa a organização do conhecimento histórico através de temas. Tendo como referência' os estudos sobre o currículo que o consideram como um ca i1pO
atravessado por múltiplos agentes, entre eles os professores que intervém na configuração dos significados das propostas curriculares, pretende-se discutir as disti'llas
maneiras como os professores se apropriaram da proposta de História temática do Centro Paula Souza, mostrando as diferentes configurações que a proposta assll~liLJ
em sala de aula. Essa abordagem, que o currículo ao mesmo tempo que molda os professores étraduzido na prática por eles que íntervém nos significados das propo ,Ias,
pode possibilitar um maior entendimento sobre reformas dos programas das disciplinas escolares e sobre o papel dos professores nesses processos.
José Edinardo de Sousa Lima - Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará / Prefeitura Municipal de Horizonte
Oprocesso de elaboração e implementação da reforma curricular da disciplina História: apontando algumas questões e desafios para a escola pública de
Ensino Médio do Ceará
Neste estudo identifico ediscuto algumas questões edesafios que surgiram em tomo do processo de elaboração eimplementação dos Referenciais Curriculares B~ II.OS
de História para o Ensino Médio no Ceará. Ametodologia de pesquisa consistiu na aplicação de entrevistas e questionários semí-abertos com professores de Histón I da
rede pública estadual etécnícos da Secretaria da Educação Básica do Estado.Neste sentido, a partir da análise do discurso destes agentes sociais e do meu refere I1 :ial
teórico, aponto alguns elementos da realidade da escola pública de nível médio de nosso estado, situando-os dentro da história da pOlítica educacional brasil 'ira,
caracterizada pela desarticulação de ações, programas e recursos entre as esferas públicas e pela falta de diálogo com asociedade civil, sem esquecermos de que dl'~ide
o Império o Estado buscou quase sempre estabelecer'parâmetros' de controle sobre adisciplina história e seu currículo, os quais refletem os interesses politico-so< Idis,
econômicos e ídeológicos dos grupos hegemônicos. Deste modo, argumento que estamos diante de uma Refonna Currícularfundameniada segundo os novos paradigl1l3s
do sistema produtivo capitalista, os quais são sutilmente colocados para asociedade através de um discurso oficial legitimador na nova ordem, o qual propõe um currilulo
nacional agora baseado em competências e habilidades.
Stela Pojuci Ferreira de Morais - UNAMA
Professores de História e contadores de suas histórias:a memória docente como um dos indicadores para que se reflita sobre a formação iniclul e
continuada dos professores
Opresente estudo tem como objetivo central refletir sobre aprática de ensino do professo«a)de História, no Ensino Médio, frente aos desafios propostos pelas n,,;as
abordagens teórico -metodológicas da sua ciência de referência, e presentes nas prescrições curriculares em vigorDar voz aos professores, através de suas históric' I de
vida, constituí a relevância desta pesquisa, que buscou, na análise de suas narrativas, identificar as mudanças presentes na sua prática, como decorrência das mudall',as
nos paradigmas da escrita da História.A partir do trabalho de vários pesquisadores, que têm como temática aformação do professor, sugere-se acriação de uma pror.' ,sta
de formação continuada desse profissional.
Elison Antonio Paim - UNOCHAPECÓ
Olhares de professores de História sobre sua formação
Oobjeto desta pesquisa é a Experiência de professores de História sobre o processo de passagem da universidade para asala de aula. Como fontes documentais trat, Ilho
com depoimentos gravados etranscritos de 20 professores de história, bem como os materiais didáticos e institucionais utilizados para o ato de fazer-se profess(II na
academia e no cotidiano escolar. Trabalho com os professores de História graduados pela Universidade Comunitária Regional de Chapecó-UNOCHAPECÓ, buscéli Ido
apreender como estes profissionais desenvolvem suas práticas e refletem sobre a experiência vivida ao iniciar as atividades como docente de ensino fundamental e m ulio.
Esta pesquisa é uma tese que vem sendo. desenvolvida junto a Faculdade de Educação da UNICAMP-Grupo Memória. A área de abrangência da pesquisa é ado C,II:,O
de História da UNOCHAPECÓ, Oeste de Santa Catarina, Norte do Rio Grande do Sul e Sudoeste do Paraná. Estou buscando como estes professores vivencialll o
inico de carreira, como, o que e onde ensinam, em que ocurso contribuiu para suas práticas, entender como refletem sobre suas práticas e experiências desenvol~illas
no cotidiano das escolas de ensino fundamental e médio. Afundamentação teórica esta pautada em E.P. Thompson, Walter Benjamim, Vigotsky ...
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'--------------------------------~~~--------------~-------------Leonardo Rodrigues de Moraes - Universidade Salgado de Oliveira- Goiânia
História, Educação e Cidadania: saberes e poderes na formação de Professores de História em Goiàs ( 1999/2002)
O presente estudo, resultado da dissretação de mestrado, defendida em setembro último no Programa de Pós Graduação em História da UnS, objetiva refletir sobre a
política de formação de Professores de História em Goiás, por meio do Programa Estadual de Qualificação Docente, intitulado 'Universidade Para os Trabalhadores da
Educação - Licenciatura Plena Parcelada", desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade Estadual de Goiás e a Secretaria Estadual de Educação, As
análises realizadas bucaram fazer uma relaçao entre o ensino de história com a prática da cidadania, bem como como ressaltar as práticas docentes apartir do cotidiano
escolar. Um outra perspectiva trabalhada foi a partir das experiências dos professores pereceber uma outra prática, as relações de poder presente na escola, na
universidade e, em especial no Ensino de História, percebendo como se articulou a experiência dos professores em sala de aula, o aformação universitária em serviço
e sua múltiplas relações.
Marli Pinto Ancassuerd - Centro Universitário Fundação Santo André
Tecendo lembranças: memória e experiências de professoras primárias no ABC Paulista
Pensar aconstrução social do trabalho docente, a partir de histórias de vida, representa um esforço na elaboração de novas propostas para a formação de professores, Este
trabalho tem como objetivo recuperar amemória e experiência vividas e partilhadas por professoras primárias do ABC Paulista, analisando o impacto do intenso processo
de industrialização vindo pela região e das políticas públicas para a educação (locais e estadual), Trata-se de resultado parcial de pesquisa para a qual conto com a
colaboração de professores e alunos do Curso de Pedagogia da Fundação Santo André, Foi adotada metodologia de natureza autobiográfica (histórias de vida) e, como
fonte principal, um conjunto de trinta entrevistas realizadas com professoras (mini mo de quinze anos de experiência docente) consideradas 'boas professoras' pelos alunos
eJou comunidade,
Evandro Mangueira de Sousa - Professor da Rede Pública Municipal de João Pessoa
Relato de Experiência
Diante da realidade nacional do processo de ensino aprendizagem, procuramos a cada dia novas formulas para apreendemos o interesse do nosso aluno que vêem a
História apenas como um relatos de acontecimentos edatas ecuja afunção do aluno é apenas decorar. Trabalhamos no turno da noite na Escola Municipal do Ens. Fund,
Duque de Caxias, no conjunto Costa eSilva -João Pessoa - PB, Para0 aluno possa adquirir um estimulo maiore tornarmos as aulas mais dinâmicas, utilizando o espaço
comum da escola, isto é, fora da sala de aula, onde o alunado fica sentados em circulo e em silêncio, começamos com a leitura do conteúdo utilizando o livro didático
adotado pela escola ou textos extras, em seguida fazemos uma explanação do assunto de forma interativa, procuramos relacionar o conteúdo com avivencia prática do
aluno, Assim, essas aulas ao ar livre proporciona um maior conforto ao aluno em virtude da circulação do ar, e do panorama diferente daquele da sala tão comum ao aluno,
Também utilizamos em nossa prática didática a utilização de filmes, documentários e músicas. Quanto a avaliação dos métodos aplicados utilizamos a produção de textos
historiográficos das aulas ao ar livre, nesta avaliação observamos que o aluno tem um rendimento melhor, haja vista que, o aluno absorve melhor o conteúdo que na sua
maioria tem uma linguagem accessível a sua realidade.
Elizete Gonçalves Pinho Venâncio - Professora da Rede Pública Municipal de João Pessoa
Atividades Práticas de Campo numa Perspectiva Interdisciplinar: Um Entendimento do Lugar Vivido
As modificações ao longo do tempo enas últimas décadas tem solicitado uma redefinição de abordagens no ensino de geografia, que considerem as dimensões subjetivas
e portanto singulares que os homens estabelecem com anatureza, procurando compreender as relações entre a sociedade e anatureza e como ocorre a apropriação desta
por aquela, trabalhando com diferentes noções espaciais etemporais bem como com os fenômenos sociais, culturais enaturais que são características de cada paisagem
permitindo não só identificar como também relacionar o que na paisagem representa as heranças das sucessivas relações no tempo, considerando que esse estudo deve
ser realizado de forma conjunta ede que tanto professores como alunos devem entender que sociedade enatureza constituem abase material ou física sobre aqual o espaço
é construído. Nessa perspectiva as atividades práticas de campo interdisciplinares vêm sendo desenvolvidas pela rede municipal de ensino de João Pessoa através da
Comissão de Ensino ligada a Divisão de Ensino Fundamental- DIENF no sentido de capacitar os professores da rede de 1" a 8" série a fim de que os mesmos possam
desenvolver junto aos alunos um entendimento das múltiplas relações existentes no mesmo, bem como utilizar com conhecimento os elementos da cartografia frente as
novas abordagens didáticas tendo por base o que marca afase de campo que constituem as observações geomoriológicas e as observações geoambientais,
Helenice Ciampi Ribeiro Fester - PUC·SP
A escrita de uma outra história
A exposição objetiva analisar as questôes colocadas pela produção do conhecimento histórico e suas articulações com a prática pedagógica, Procura refletir sobre os
desafios colocados na tessitura dos saberes históricos escolares e seus encaminhamentos. Expressa a permanente pesquisa para adequar os princípios teóricos
metodológicos da produção do conhecimento histórico ao processo de ensino aprendizagem, Recupera ahistoricidade da prática efetiva de um profissional de históriaWagner Pinheiro- desenvolvida na 6" série da Escola Municipal Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos, São Paulo em 2001. A reflexão recupera alguns principios
e conceitos desenvolvidos, tais como: concepção de história (sujeito histórico, temporalidade, fonte, verdade);metodologia (aluno como sujeito do conhecimento, professor
como orientador, problematização); competências e habilidades (leitura, escrita, pesquisa, observação, comparação, interpretação, argumentação, levantamento de
hipóteses); contrato didático. Aexposição procura acompanhar, ao mesmo tempo, o processo de desmontagem do discurso oficial, e a construção pelos alunos de uma
outra história. Os textos construídos pelos alunos, foi organizado num livro intitulado: Obairro, a escola, minha vida, minha ... história? Socializar esse trabalho significa
reconhece-lo como expressão do estudo e pesquisa de um educador e profissional de história.
Simpósio Temático 40 • História e História da Educação (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Geraldo Barroso/ Cecília Cortez
Wojciech Andrzej Kulesza - UFPB
Em torno dos condicionantes educacionais da histórias
A criação da Sociedade Brasileira de História em Educação (SBHE) em 1999 institucionalizou definitivamente esta área de conhecimento nos meios acadêmicos.
Concebida inicialmente no interior do Grupo de Trabalho de História da Educação da ANPEd, aidéia da SBHE foi reforçada durante a realização dos Congressos lberoamericanos e Luso-brasileiros de História da Educação, bem como pelas discussões havidas, durante a década de 90, em eventos locais, regionais e nacionais
relacionados com a áre2. notadamente aqueles promovidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 'História, Sociedade e Educação' (HISTEDBR). Como se tivesse sido
liberada uma demanda até então reprimida, já em novembro de 2000, no Rio de Janeiro, no I Congresso Brasileiro de História da Educação organizado pela SBHE
surgiram 284 propostas de apresentação de trabalhos, sendo selecionadas 231 para o evento, números que contrastam vivamente com os 12 trabalhos apresentados no
GT da ANPEd no mesmo ano (Catani e Faria Filho, 2002). Confirmando esta tendência explosiva, o número de trabalhos enviados para 011 CBHE, realizado dois anos
depois em Natal, mais do que duplicou: 581 trabalhos, sendo selecionados 428 pela Comissão Científica para apresentação no Congresso. Como observou Xavier (2001)
no balanço que fez dos resumos apresentados ao I CBHE, 'isso indica que o tema não tem sido suficientemente explorado pelos historiadores de oficio', abrindo assim
o campo da história da educação para aincursão de outros saberes, notadamente daqueles embasados nas mais diversas práticas pedagógicas. Desta maneira, é o próprio
objeto de estudo - a educação - que acaba determinando seu lugar na história, transformando ahistória da educação numa espécie de história social (ou cultural) própria,
autônoma em relação aos outros saberes e práticas. Essa tendência, detectada desde a década de 80 (Warde, 1984), inverte uma relação clássica estabelecida entre a
educação e as ciências humanas no Brasil, onde geralmente são estas que fornecem os referenciais teóricos para se pensar o fenômeno educativo (Kulesza, 1990). Não
há dúvida que a chamada crise dos paradigmas nas ciências humanas dos anos 90 contribuiu para essa inversão, a ponto de se poder conceber teorias para as ciências
humanas, para ahistória em particular, advindas de uma reflexão originária no pensamento educacional. Para tentar circunscrever esse movimento, faz-se neste trabalho,
através de programas de computador, um levantamento das ocorrências do termo história e seus derivados nos trabalhos apresentados no I e no II CBHE, analisando suas
conotações com outras áreas do conhecimento. Além da confirmação da tendência apontada, que fica assim melhor caracterizada, emerge deste estudo uma concepção
da história da educação que desafia o modelo clássico das chamadas ciências da educação: ao invés de uma pedagogia na história, uma pedagogia ria história.
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Verônica Danieli L. de Lima Araújo - UFPE
História e História da Educação: aproximações metodológicas e perspectivas temáticas
O presente trabalho discute a realização de pesquisas na área de educação e as dificuldades apresentadas pelos educadores no desenvolvimento de estudos
historiográficos nessa área, dificuldades estas decorrentes de uma indefinição de um caráter de cientificidade do campo educacional, bem corno da falta de uma metodologia,
abordagens e métodos de análises próprios. Como consequência desse fato, os educadores recorrem a um referencial teórico-metodológico de outras Ciências, em
especial a História. Na busca de uma estruturação de um corpo teórico-metodológico de uma possível "Ciência da Educação". São apontadas as contribuições que a
História tem oferecido em relação a metódos, abordagens e principalmente elementos de análise para o desenvolvimento de uma História da Educação Brasileira
direcionada ao estudo e discussão das múltiplas'dimensões , sujeitos e objetos, que, em diferentes contextos históricos caracterizam a educação brasileira, inserida esta
discussâo por dentro das novas perspectivas teórico-metodológicas estruturadas no interior da Ciência Histórica.
Antonio Carlos Ferreira Pinheiro· UFPB
Educação Nacional e "paraibanidade": a história pátria e o ensino de história da Paraiba
.
Identificamos, ao longo da organização escolar primária pública, no Estado da Paraíba, vários discursos que nos irão fornecer elementos para o entendimento de sua
estruturação. Entre eles, encontramos dois que eram muito freqüentes nos discursos dos gestores do Estado eda intelectualidade paraibana. Oprimeiro trata da necessidade
de se organizar o ensino primário voltado para o atendimento das demandas geradas pelo setor produtivo primário, ou seja, para a agricultura e a pecuária. Osegundo, no
qual nos deteremos, voltado para ofortalecimento da nação brasileira e consolidação da República. Articulado a esse objetivo maior foi também elaborado o discurso da
"paraibanidade", que influenciou sobremaneira a elaboração de livros didáticos de história do Brasil e da Paraíba adotados nas escolas públicas primárias. Para ratificar as
nossas observações, analisamos dois livros didáticos, quais sejam: o de Manuel Tavares Cavalcanti, Epitome de História da Parahyba, escrito para atender a solicitação
do Presidente do Estado, João Pereira Castro Pinto, em 1914 e o de Eudésia Vieira, Pontos de História do Brasil, em 1921.
Cláudia Engler Cury· UFPB
Catalogação de fontes: estudos e processos disciplinares na Parahyba do Norte (1835·1864)
Este texto pretende, primeiramente, discutir algumas questões relativas ao trabalho de catalogação de fontes sobre instrução pública, na Paraíba de 1835 a 1889.
Apresentaremos alguns critérios metodológicos utilizados pelos pesquisadores envolvidos na organização das fontes e as dificuldades encontradas no desenvolvimento
do trabalho de pesquisa. Em seguida, discutiremos a partir do material coletado, aspectos relativos aos métodos de ensino, a organização dos programas escolares e
processos disciplinares (1835-1864). A legislação também determinava procedimentos que os professores deveriam adotar para um 'bom desempenho escolar de seus
alunos", sugerindo possíveis mecanismos de controle exercidos pelo Estado Provincial. Aseleção, o levantamento e transcrição das leis e regulamentos sobre a antiga
Província da Parahyba do Norte, hoje Estado da Paraíba, realizou-se a partir das Collecções das Leis Provinciais, publicadas, ordinariamente, todos os anos, no período
em questão. Documentos localizados no Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR-UFPB, no Arquivo Nacional e Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro, e no Arquivo do Estado de São Paulo.
.
Adriana Maria Paulo da Silva - UFPE
Escolas "misturadas": diversidade étnica e social das escolas da cidade do Recife na primeira metade do XIX
A intenção desta comunicação é propor- tendo por base adocumentação pertencente aos códices da Instrução Pública e da Câmara Municipal do Recife- a possibilidade
de ter havido uma significativa presenção de pessoas "não brancas" em meio aos professores e alunos que trabalhavam e frequentavam os espaços públicos de instrução
formal na primeira metade do século XIX, na cidade do Recife. E, neste sentido, argumentar que em que apesar de serem inegáveis as interdições ás práticas culturais
formais sofridas pelas pessoas que viveram a experiência do cativeiro e seus descendentes, faz-se necessário o esforço para a construção de uma narrativa histórica que
demonstre tanto as práticas através das quais estas interdições fforam criadas, ensinadas e acreditadas (dentre elas os próprios cânones historiográficos), quanto as práticas
que também impuseram resistências a tais interdições.
Maria Cristina Cortez Wissenbach· Universidade São Francisco
Usos e significados da escrita entre escravos e afro·descendentes na sociedade brasileira do século XIX
No sentido de estreitar as relações entre o campo da história da educação eo da pesquisa na área da história social da escravidão, a presente comunicação tem como
objetivo apontar a complexidade do tema do letramento entre escravos e afro-descendentes na sociedade brasileira do século XIX. De um lado, a interpretação de
documentos localizados entre autos judiciários do século XIX, muitos deles feitos de próprio punho por escravos e forros, sugere anecessidade de entender os processos
de aprendizagem e de socialização da ~scrita inseridos em contextos históricos mais amplos que envolvem desde as trajetórias sociais dos escravos no Brasil, como as
experiências anteriores vivenciadas na Africa. De outro, a análise dos diferentes conteúdos expressos em bilhetes, cartas, procurações, rezas, ex-votos, listas de objetos
e seus respectivos valores remete-se à multiplicidade de significados que a habilidade da escriva teve entre essas populações. Em linhas gerais, a recuperação da
historicidade dessas práticas nos leva aperceber ainexistência de fronteiras rigidas entre omundo da escrita e o da oralidade, bem como entre sentidos imediatos e práticos
e o conteúdo mágico subjacente à aproximação dos escravos e dos forros ao mundo dos letrados.
Maria luiza Fernandes· UFRR
Ensino de História: uma experiência de interculturalidade em Roraima
Muitas de nossas preocupações sobre o ensino de história dizem respeito a questões já abordadas há bastante tempo, ainda que não resolvidas. Aforma tradicional de
trabalhar com conteúdos prontos sem se preocupar com a realidade e interesse do próprio aluno; a falta de participação, de criticidade e de leitura dos discentes; a
memorização ainda tão presente; afalta de compreensão da finalidade do estudo da história são problemas sentidos no cotidiano da sala de aula. Inevitavelmente essas
questões são discutidas nos cursos de formação de professores ainda que, por vezes, não com a ênfase necessária. Essa comunicação tem por objetivo discutir uma
proposta para formação de professores numa situação ainda mais delicada, mesmo levando em conta as questões acima citadas. A presente proposta trata de um curso
de licenciatura intercultural para professores indígenas, onde ahistória será trabalhada na perspectiva da transdisciplinaridade. Assim, somado aos problemas já apontados
teremos que nos preocupar com uma série de outros não comumente tratados nos cursos regulares de formação de professores tais como: o diálogo com outras disciplinas,
visto o referencial curricular das escolas indígenas trabalhar com essa proposta; interculturalidade, frente as diversidades, não só do professor não índio para com o
estudante indígena, mas frente a diversidade de povos que cO!f1põe o corpo discente; a compreensão particular da histórià, com seus 'mitos'; afinalidade da história e a
necessidade de escrevê-Ia, numa perspectiva de identidade. E este o nosso desafio.
Rita de Cássia de Souza - USP
O horário escolar e o controle do tempo
Este texto faz parte de uma pesquisa realizada no Mestrado na qual buscamos investigar aestratégia de implantação das idéias escolanovistas em duas reformas do ensino
mineiro ocorridas em 1925 e 1927. Em ambas as reformas, o horário escolar era de suma importância na medida em que permitia o controle completo das atividades do
aluno eprofessor, habituando-os ao trabalho disciplinado, metódico e organizado. Tão importante quanto o horário destinado ao trabalho era aquele que se destinava ao
repouso. Havia uma unanimidade em afirmar a importância do repouso bem aproveitado, para uma maior eficiência no aprendizado das lições. A escola do trabalho, tão
preocupada em ocupar de forma proveitosa eútil o tempo da criança, não poderia se descuidar do seu tempo livre nas férias. Para Foucault, o problema do tempo consiste
não apenas no combate à ociosidade, mas, principalmente, no seu aproveitamento, extraindo-se o máximo de rendimento em parcelas cada vez menores de tempo.
Disciplinar e civilizar o povo brasileiro, formando-o para o trabalho, incutindo-lhe valores do mundo modemo e capitalista -como o valor .do trabalho, do salário, do controle
do tempo, do corpo -, tidos como condição sine qua non para que o país atingisse o progresso e o desenvolvimento, passou a ser uma tarefa da escola.
Marli de Oliveira Costa· UNESC
O "Livro de Chamada"como fonte de pesquisa sobre a educação e a infância em Criciúma·SC/1945.1946
Otexto mostra aspectos da educação e da infância em Criciúma/SC, por meio de um registro escolar do ano de 1945, pertencente à Escola Reunida Engenheiro Fiuza
da Rocha. Esta escola foi construída e mantida por uma das mineradoras da cidade. Olivro de registro diário da frequência e da avaliação dos alunos e alunas, comumente
designado como 'livro de chamadas", apresenta-se como um armazenador de informações, um arquivo. Também apresenta-se como um evocador de lembranças quando
tocado e manuseado pela professora que escreveu em suas páginas, os registros escdlares de meninos e meninas que foram seus alunos. O livro e a memória da
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dos operários mineiros.
Gisela Eggert-Steindel- USP
Um contexto de leitura e leitores: um lugar de memória da cidade de Jaguará do Sul (Se), 1937/1983
Jaraguá do Sul, situada ao norte do Estado de Santa Catarina, historicamente é ligada a Familia Imperial através da Lei n. 1904 de outubro de 1870, esta define o Patrimônio
Dotal da Princesa Isabel em 25 léguas no Vale do Rio Itapocu; Provincia de Santa Catarina. O seu desenvolvimento é impulsionado pelo complexo ferroviário e pela
colonização alemã introduzida principalmente pela 'Sociedade Colonizadora Hanseática' , fins do século XIX. A Pesquisa em andamento, investiga a Biblioteca Pública
Rui Barbosa, instalada em 1941. Aqui se revolve arquivos, um jornal local, atas e relatórios municipais, bem como memórias vivas locais; entre 1937/1983 para esboçar
uma biblioteca pública contemporânea em uma comunidade alemã. Tem por hipótese que os imigrantes alemães traziam consigo acultura do livro e da leitura; constituindo
como objetivos: 1) verificar estratégias locais adotadas na constituição de contextos que possibilitassem a leitura; 2) documentar e dar historicidade á criação e instalação
da Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa; 3) apreender a inserção de um espaço público de leitura a partir do poder público municipal á comunidade; 4) compreender
a incorporação deste contexto público de leitura pela comunidade local. A investigação tem por base o conceito da história cultural, na medida que estuda uma biblioteca
pública municipal como objeto histórico. Os resultados parciais apontam: 1) há diferentes iniciativas que possibilitaram aleitura e asociabilidade entre le~ores; 2) as diferentes
iniciativas indiciam uma comunidade construtora de estratégias capazes de fomentar a cultura do livro e da leitura; 3) a documentação pesquisada é uma memória das
políticas voltadas a biblioteca pública; 4) as fontes orais colhidas atuam como vozes que denunciam dados valorizados pelas fontes impressas; 5) esta biblioteca é um
espaço privado nas primeiras quatro décadas, mas é um espaço público da leitura a partir da década de 80 do século XX próximo passado.
Gladys Mary Teive Auras - UOESC
A Escola Normal Catharinense sob a batuta do professor Orestes Guimarães
Esta pesquisa investiga a reforma curricular empreendida na Escola Normal Catharinense pelo professor paulista Orestes Guimarães, especialmente contratado pelo
governador Vidal Ramos, no ano de 1910, para modernizar a instrução pública, adequando-a ao projeto modernizador republicano. Acitada refonma teve como carro-chefe
os pressupostos do chamado método de ensino intuitivo ou lições de coisas. Como este método foi incorporado ao novo traçado curricular é a preocupação central deste
trabalho, o qual, alicerçado na perspectiva de Pierre Bordieu, busca compreender como, através da inclusão de novos saberes e de novas práticas pedagógicas,
pretendeu-se incutir nas/os modernas/os professoras/es, um corpo comum decategorias de pensamento e de ação, necessárias á 'missão' que os republicanos lhes
outorgaram: ade apóstolos da civilização.
Isabel Cristina Arendt - Unisinos
A escola comunitária evangélico-Iuterana e a defesa de uma identidade
No Rio Grande do Sul, a instalação de imigrantes alemães suscita uma organização social em que escola e igreja são instituições centrais. Considerando que estas se
desenvolvem em meio aduas variáveis: o nacionalismo alemão e o nacionalismo brasileiro, analisamos as concepções de cidadania e nacionalidade veiculadas entre os
descendentes de imigrantes alemães, especificamente pela escola comunitária evangélico-Iuterana. Na presente comunicação, apresentaremos as caracteristicas, a
formação e o desenvolvimento da escola comunitária evangélico-Iuterana, do período de 1886 a 1918, destacando as diferentes modalidades de escolas aqui criadas, sua
ligação com a Igreja e as instâncias alemãs aque estas entidades se ligam para adefesa da genmanidade. Abordamos especialmente a atuação do Sinodo Rio-Grandense,
aAssociação dos professores evangélico-Iuteranos e as publicações veiculadas por ambas instituições. Questionamos adimensão da relação entre o Sinodo e escolas
comunitárias, com ênfase no modelo escolar vigente no periodo em que Wilhelm Rotermund é presidente do Sinodo (1886-1918).
Eneida Ramos Fígueiredo - USP
Missionárias educadoras protestantes norte-americanas: mensageiras da fé e da educação
Neste trabalho me remeto á trajetória de duas missionárias educadoras protestantes, Mary Dascomb e Elmira Kuhl, no período de 1865 a 1917, que vieram para o Brasil
como força expedicionária das missões protestantes norte-americanas para exercerem o papel de educadoras nas escolas fundadas pelos presbiterianos. Otrabalho aborda
aspectos pessoais e profissionais destas educadoras penmeando o cotidiano escolar dos lugares onde exerceram o magistério: Brotas, Rio Claro, Botucatu, Escola
Americana de São Paulo (atual Mackenzie) e na Escola Americana de Curitiba, que foi fundada por elas. O estudo historiográfico de suas vidas, do ser professora
protestante, das práticas educativas e do cotidiano escolar, é relevante por possibilitar a elucidação do magistério feminino, o legado educacional que deixaram e sua
importância histórica no cenário educacional brasileiro.
Ronalda Barreto Silva e Oaisy da Costa Lima Fonseca - UNEB
A atuação da campanha nacional de escolas da comunidade-CNEC na educação baiana (1953-1964)
Este trabalho insere-se na discussão sobre as esferas pública e privada na prática das politicas educacionais do Estado, questão historicamente analisada por diversos
estudiosos, muitos dos quais têm buscado compreender como a relação entre essas esferas se manifesta ao longo do tempo, em consonância com vários contextos
históricos do nosso Pais. Otrabalho pretende dar continuidade ao referido debate, realizado através do estudo da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade-CNEC,
uma instituição que tem uma presença significativa na educação brasileira, atuando da educação infantil ao ensino superior, em todos os estados da federação. Para tanto,
a Instituição contou, ao longo da sua trajetória, com o apoio do poder público nas suas diversas esferas (federal, estadual, municipal). Tendo a Bahia significativa participação
na rede de escolas cenecistas - até o ano de 1987 possuia o maior número de escolas e de matricula dessa rede -e, levando-se em consideração que a CNEC é uma
via de privatização adotada pelo Estado brasileiro, entendemos que a sua trajetória no âmbito estadual se constitui em uma rica fonte de dados para a compreensão de como
se efetiva a privatização da educação baiana.
Laerthe de Moraes Abreu Junior
Metodologia para estudos de cultura material escolar: a formação de agentes educacionais rurais na escola O. Luis de Castro em Braga, Portugal (1958 A 1980)
A escola D. Luis de Castro, uma escola de ensino médio, que ainda hoje existe na cidade de Braga, no norte de Portugal chegou a se constituir como um escola modelo
nos anos 60 do século passado para afonmação de agentes educacionais rurais. Seu objetivo era o de capacitar mulheres durante o regime político do salazarismo para
educar outras mulheres do meio rural para desempenhar os quatro papéis: o de ser cristã, esposa, mãe e trabalhadora do lar. Esta pesquisa investiga as práticas escolares
em três dimensões: 1) a materialidade, ou seja sua constituição enquanto suporte espacial e temporal das práticas; 2) a tecnologia, relacionada aos conhecimentos,
habilidades e procedimentos envolvidos nos materiais escolares e suas práticas; 3) a intencional idade, que analisa ocontexto sócio-político onde se inserem tais práticas.
A metodologia proposta é fruto do trabalho de pesquisa do pós-doutorado realizado na Universidade do Minho em Braga, Portugal, supervisionada pelo Prof. Dr. Justino
Pereira de Magalhães e realizada nos meses de março ajunho de 2002 com financiamento da FAPESP.
Ronaldo José Arnoni
A educação pelo desejo nas escolas libertárias: São Paulo 1913·1919
Esta comunicação recupera o paradigma libertário com o propósito de contribuir para o resgate da história não contada, desconsiderada e mantida á margem da história oficial
da educação. Discute, ainda, a relação entre a educação libertária e o movimento de organização do operariado paulistano em sua luta pela transformação das péssimas
condições de existência entre 1913 e 1919, durante a Primeira República. Aeducação libertária pautou-se pelo racionalismo, anti misticismo, e antiautoritarismo, insurgindo
contra o ensino oficial e anticlerical da época. Nessa medida, buscamos revisitar os seis anos de embate e resistência de duas escolas libertárias que funcionaram nos
bairros do Brás e do Belenzinho, pautadas na experiência pedagógica de Ferrer y Guardiã, na Espanha. Nesse resgate, aventa-se a hipótese de se buscar novas
possibilidades para uma ação educativa, na atualidade, menos autoritária, vislumbrando, assim, um reino da possibilidade, da retomada das utopias perdidas eengendrando
a dinâmica da vida em sua ânsia de existir.
Marta Maria Lopes· UFMS
Mitos e utopias na educação brasileira: o professor e a construção democrática (1946·1961)
Ao analisarmos os artigos publicados por educadores como Anisio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Raul Bittencourt e outros, na Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos, pudemos verificar que, entre 1946 e 1950, houve uma preponderancia do tema democracia. Escreveram sobre o modo como ela deveria ser
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encarada e aplicada na escola. A democracia pretendida deveria ser infundida na 'alma do aluno', já que o papel do professor era ode "formar o caráter do aluno'. Uma
democracia baseada na 'Igualdade' (mito da democracia racial, liberdade (a democracia, norte americana enão o totalitarismo, identificado com o nazismo ou mesmo o
socialismo) e afratemidade. A 11 Guerra Mundial havia terminado há pouco tempo eo Brasil iniciava o período da Redemocratízação com o presidente Dutra. Tal propósito
seria alcançado pelo professor que entendesse asua profissão como um "sacerdócio', que implica em sacrificar a sua vida e seus ganhos para cumprir a sua "missão'.
No entanto, entre 1950 e 1961, o discurso sobre a democracia na escola começou ase alterar. OProjeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira começou
a ser elaborado e votado. Dessa forma, a educação brasileira caracterizada como elitista, propedêutica, e obsoleta para um país que "atingiria o desenvolvimento
econômico' (mito do progresso)com aindustrialização, deveria oferecer as mesmas oportunidade de formação para todos, enfim, uma "educação para todos'. Em qualquer
um dos casos, trata-se de uma educação projetada no presente para se realizar no futuro, portanto, utópica e permeada dos mitos do bom professor, do aluno ideal e da
democracia brasileira.
Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco· UFRN
O papel histórico dos conteúdos escolares na modificação do fazer e do pensar pedagógico: desafios do contemporãneo
Autores como Manacorda e Combi, que procuram compreender abase histórica do fazer edo pensar pedagógico, estabelecem arelação entre a Pedagogia e as situações
históricas culturais, sociais e econômicas. Em diferentes momentos e locais, diferentes conteúdos são considerados como parte do capital cultural aser adquirido pelas
novas gerações. Aintrodução dos novos conteúdos tem alterado tanto o fazer quanto areflexão pedagógica. No trabalho vamos abordar algumas das modificações trazidas
pela transição dos conteúdos puramente argumentativos com a introdução de conteúdos das ciências naturais (a partir do Séc.xVI, na Europa) e apontar como as novas
demandas do contemporâneo, com a emergência de temáticas como o papel da mulher, a questão ambiental, o interculturalismo e a tecnologias de comunicação e
informação colocam novas questões para ofazer e o pensar da Pedagogia.
Maria do Carmo Martins - UNICAMP
Memória e Curriculo: discussões sobre saberes a partir dos memoriais de formação
Trata-se de uma pesquisa em História do Currículo, utilizando-se dos Memorais de Escolarização, realizados por estudantes do ensino superior, que fazem cUrso para sua
formação como professor (nesse caso, licenciatura em Pedagogia). Nela procuro a identificação de diferentes concepções de conhecimento e suas possibilidades de
utilização na vida cotidiana. Por meio das "histórias de vida' edas biografias de pessoas comuns ligadas ao ensino, é possivel que identifiquemos as diferenças existentes
entre os professores, as diferentes maneiras como se constituem em sujeitos da educação, o que definem como essencial no exercício de seu oficio ecomo esse oficio
configura acultura escolar. Com oobjetivo de produzir subsídios sobre oque tem marcado, significativamente, os estudantes/professores em relação ao seu processo de
escolarização, analisamos 43 memoriais.
Carlos Eduardo dos Reis
A formação de professores no contexto das reformas educacionais brasileiras ao longo da década de 1990
Este trabalho discute o problema da formação de professores no contexto das reformas educacionais brasileiras ao longo da década de 1990, a partir daquilo que
consideramos ser os alicerces de tais reformas.Em primeiro lugar,chamamos atenção para a necessidade de se entender tais reformas como um conjunto orgânico de
diretrizes,oompondo as diversas partes de um projeto político de poder no campo educacional. Em seguida levantamos oproblema do discurso neutro edespolitizado,destituído
de historicidade de tais diretrizes, que tendem a uma cuidadosa operação de anulação e negação da História,para então levantar o problema da falência da educação
pública,que juntamente oom amá qualidade de ensino,servem de justificativa para os legisladores alardearem anecessidade de reformas dentro do sistema,especialmente
no que tange aformação de professores,responsabilizados pela falência do sistema.Porfim, levantamos o problema das categorias explicativas que norteiam as ações e
premissas dessas reformas, que nos remetem aos principios de reestruturação produtiva capitalista, econcluímos, no sentido de é preciso uma postura mais incisiva dos
profissionais da educação, para fazer estancar o caráter autoritário e meritocrático de tais reformas.
Leny Cristina Soares Souza Azevedo· UNICAMP
História da implementação da proposta de formação de professores no CEFAM I CAMPINAS
Este trabalho de pesquisa, concluído em 1998, procurou analisar as implicações políticas das práticas pedagógicas do discurso fundamentado na Pedagogia HistóricoCrítica de 80, através dos depoimentos dos egressos da 1" e da 2" turmas (1988 e 1989) do CEFAM. Para tecer esta análise, são ressaltadas as contribuições teóricas
de Demerval Saviani e Guiomar Mello que embasaram as práticas educativas no periodo investigado, qnde aopção de docentes com uma vivência politica buscava a
elaboração de estratégias de resistência centradas nas questões pedagógicas, defendendo uma prática social coletiva ecrítica, que fez emergir na escola' uma postura
politica de construção de movimentos de mudança. Estudados como fontes desta pesquisa, os depoimentos dos 14 egressos, que passaram quatro anos preparando sua
formação docente, revelam ahistória das contradições existentes nas políticas educacionais para aconsecução de um Projeto de Formação de Professores para as sérias
iniciais do ensino no CEFAM/ Campinas, ao mesmo tempo que possibilitam a ampliação dos debates sobre a necessidade de criação de diretrizes mais comprometidas
com atransformação da realidade social.
Vera Lúcia Sabongi de Rossi· UNICAMP
Educadores: histórias, projetos, afetos e políticas
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo refletir sobre alguns dos fundamentos histórico-politicos e afetivos,,dos oonflitos (des)mobilizadores de lideranças de educadores
progressistas, no processo de construção de projetos pedagógicos altemativos (locais/regionais) para escolas públicas. Não pela via clássica dos sindicatos, mas pela via
mais indireta, das práticas culturais educativas que potencializaram resistências, favorecendo a interação dos docentes com movimentos sindicais esociais, e vice-versa.,
Tomo por referência fontes primárias de três projetos pedagógicos da década de 80, -estaduais e municipais- de diferentes espaços: Projeto regional de Campinas ( S.P):
Reorganização do ensino de 10 e 20 graus; Projeto do Centro de Formação e Aperfeiçoamento para o magistério-CEFAM Campinas (S.P); e do Projeto regionallnajá
(médio Araguaia, Mato Grosso). A hipótese que me orienta é ade que as semelhanças transculturais, no processo histórico educacional, ajudam acompreender melhor
as especificidades dos desdobramentos conflitivos das práticas culturais locais, estimulando soluções a partir de uma visão mais acurada tanto do específico quanto do
geral.
Charliton José dos Santos Machado - UFPB
Educação e família: problemática do I Congresso Sul·Americano dll Mulher em Defesa da Democracia· (1967)
Opresente estudo, con3titui-se numa pesquisa de recuperação histórico-social das teses educacionais difundidas no I CONGRESSO SUL-AMERICANO DA MULHER
EM DEFESA DA DEMOCRACIA, realizado no Rio de Janeiro, em abril de 1967. Seguiu-se a orientação metodológica da Nova História Cultural, enfocando a
necessidade de identificar e compreender, através da atmosfera da respectiva sociedade, às múltiplas práticas de inserção cotidiana da mulher, configurando as
interdependências e tensões próprias do periodo investigado. Utilizou-se como principal fonte de pesquisa os Anais do referido congresso, além da consulta de documentos,
livros, revistas, jomais, entrevistas, dentre outros, cuja abordagem enfatiza, sob diferentes perspectivas, aproblemática analisada. Concluiu-se, portanto, que, subordinadas
ao modelo de poder do regime militar em curso, as mulheres envolvidas no respectivo evento, preconizaram uma orientação conservadora para aeducação do país, sob
ajustificativa da preservação do Estado autoritário, constituído apartir do golpe militar em 1964.
Evson Malaquias de Moraes Santos· UFPE
Oclientelismo e compadrismo nas escolas em Recífe do ínício do século XX até o seu meado
Esta pesquisa aqui apresentada é fruto de uma parte do capitulo (ampliada e parcialmente modificada) da tese de Doutoramento em sociologia da cultura. Estudamos as
significações imaginárias do doméstico (privatista e afetivas) e do clientelismo (relações de dependência e vinculos sociais) do período iniolál'e meado do século XX.
Investigamos os livros de memórias e pesquisas educacionais. Utilizamos, também,as entrevistas feitas pelo pesquisador Geraldo Barroso, oom ex-alunos e professores
do GP da década de 50/60. As práticas de favores vem se estendendo aséculos em nossa sociedade e particularmente em nossas instituições educacionais. Conhecendo
este tempo histórico do favor ecompadrismo ajuda-nos aelucidá-Ias na atualidade. As formas abertas de invasão do privado sobre o público estudadas nesse período
histórico nos revela aforça dela sobre os espaço público até hoje (com novas significações l.
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O cinema educativo em Pernambuco durante a intervenção de Agamenon Magalh~es (1937~1945)
. _
. ..
,.
Durante a intervenção de Agamenon Magalhães em Pemambuco( 1937-1945), apedagogia dos meios de comumcaçao de massa fOI utilizada de forma peremptona na
construção do ideário estadonovista, ou sej~, de um home~ nacional e completo, patri?tico, defensor da integrid~de e ~utonomia da naç~. Tradiciona!s instituições. como
afamília aescola e a igreja, não sendo sufiCientes para efebvar oprograma estadonovlsta, foram reforçadas por ingredientes da modem Idade corno a Imprensa, o cinema
educati~o e o rádio, que contribuíram na configuração do Estado Novo. Entretanto, não apenas se evidencia o cinema como possível meio educqativo, como também,
anuncia-se um dos primórdios da tecnologia educacional no Estado de Pernambuco, muito embora, atualmente, ofascínio que temos pelo computador, intemet, televisão
e o vídeo nos impossibilitem de percebermos a contribuição desse primitivo projetor de imagens.
Simpósio Temático n. 42 - Caribe: acontecimento e narrativa histórica nas culturas de migração
Coordenação: Olga Rosa Cabrera Garcia
Olga Rosa Cabrera García
A literatura e a fílosofia da contra-cultura caribenha em Alejo Carpentíer
O caribe tem sido um local inestimável para o debate social e filosófico atual devido á peculiaridade da formação de seus povos. Discutir os conceitos que orientam as
abordagens nos estudos sobre oCaribe épenetrar nos significados de contracultura das teorias pós-coloniais e as do grupo Subaltem Studies. A palavra Caribe teve até época
recente, um alto conteúdo negativo. De certa maneira, se podia ser latino-americano e terceiro mundista sem avergonhar-se, mas não caribenho. Esses sentidos pejorativos
que envolvem oCaribe tem alguma relação com as interpretações de historiadores das antigas metrópoles que o definiram como afronteira marginal do mundo ocidental. A
análise e o estudo das obras de especialistas procedentes das metrópoles pode mostrar sob diversos matizes a visão sobre o Caribe apoiada na superioridade ocidental e
branca. Frente aeles as teorias de filósofos, literatos ehistoriadores caribenhos conformam uma proposta de filosofia alternativa ádualista ocidental, apoiada no sistema binário
de matriz africana e nos fenômenos de hibridismo cultural que acontecem nas relações entre diferentes. Alejo Carpentier é analisado neste trabalho corno um antecedente dos
mais destacados filósofos caribenhos, dentre eles, Wilson Harris com sua teoria sobre o cruzamento de culturas e Edouard Glissant com sua poética da relação.
Jaime de Almeida - UnB (Universidade de Brasília)
Junto à Árvore da Liberdade, a forca. Luta, festa e luto na campanha abolicionista (Nova Granada, 1781-1851)
Rompendo e, em seguida, restaurando as coordenadas da vida cotidiana, organizando a experiência coletiva de vivência do sagrado e retorno ao profano, promovendo
intensas trocas culturais em busca de unanimidade, transgredindo normas e sacrificando vítimas, celebrando acontecimentos míticos ou históricos econjurando o futuro,
as festas são fascinantes lugares de memória. Indagamos pela festa; por todas as festas: civicas, religiosas, familiares, étnicas, gremiais, escolares, fúnebres,
carnavalescas ... Trabalhamos com textos eimagens de arquivos colombianos, num recorte que se abre com arebelião dos Comuneros (1781), passa pela Independência
e pela desagregação do projeto bolivariano e se fecha com a abolição da escravidão (1851), momento decisivo das reformas liberais. Problematizaremos apresença dos
negros nas festas, entrelaçadas com os conflitos sociais, políticos e culturais, comparando as três principais regiôes em que eles ainda hoje se concentram: a Costa do
Pacifico, o vale do Cauca e a Costa Caribe. Essa incursão nas dinâmicas da história colombiana conduz-nos a um quadro mais amplo e impõe-nos perguntar por uma
fronteira crucial da América: Andes e Caribe.
Maria Thereza Negrão de Mello - UnB
Santa Maria, Pinta e Nina: A redescoberta dos Caribes em espaços discursivos brasileiros, no tempo presente
Ao eleger como objeto de estudo as representações dos Caribes no Brasil, ainvestigação tem como pressuposto a redescoberla do Universo caribenho que em maior ou
menor grau se evidencia na retomada e/ou sublinhamento do Tema (Caribe) cujas variadas inflexôes se articulam aos lugares de fala dos sujeitos/grupos que as veiculam.
Levando-se em conta a conjuntura da globalização/mundialização e a retomada das questões identitárias, quando o cenário é o Latino-Americano eo C"ibenho, parece
importante contrastar argumentos, permanências/ reelaborações e suportes do imaginário e do simbólico que ancoram as representações aludidas.A intenção de contrastar
lugares de fala direcionou a seleção das fontes da pesquisa constituindo um corpus de 03 vertentes: amidia imprensa escrita e nela, os cadernos de turismo veiculados
.por 05 jornais de grande tiragem e folders publicitários, uma coleção de livros didáticos e um conjunto de textos acadêmicos (neste caso não exclusivamente autores
brasileiros, pois leva-se em conta a sua circulação na academia).
Eugênio Rezende de Carvalho - UFGO
A presença do krausismo nos meios intelectuais cubanos da segunda metade do século XIX
Este trabalho pretende explorar a presença de determinadas idéias do filósofo alemão Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) em alguns meios intelectuais hispanoamericanos e caribenhos, com ênfase para as possiveis influências de tal doutrina no pensamento cubano da segunda metade do século XIX. Pretende-se, assim, identificar
e analisar alguns exemplos de processos de apropriação -e conseqüente adaptação -de determinados princípios éticos e políticos contidos na filosofia ena moral krausista,
conforme foram expostos originalmente em seu Urbild der Menschheit (1811) -traduzido e introduzido na Espanha pelo catedrático Julián Sanzdel Rio em 1860 sob o título
Ideal de la humanidad para la vida -, visando por fim identificar em que medida okrausismo, na sua versão hispano-americana, atuou na elaboração dos projetos intelectuais
de identificação e diferenciação e nas representações da realidade e da cultura hispano-americana e cubana da segunda metade do século XIX.
Eleonora Zicari Costa de Brito - UnB
Usinas de Idéias - Clubes, Agremiações e Imprensa: espaço de atuação e construção identitária de jovens bacharéis (Cuba - séc. XIX)
Esta comunicação objetiva apresentar os resultados preliminares da pesquisa que venho desenvolvendo, cujo objeto de estudo refere-se ás representações que, no século
XIX, os jovens bacharéis de Direito cubanos constru iram sobre eles mesmos e sobre seu Pais. A participaçâo de bacharéis e estudantes de direito nos processos políticos
em curso no séc. XIX no Brasil (passagem da Monarquia á República) e na Colômbia (processo de independência), é questão que não escapou á atenção de estudiosos
do tema. Em ambos, evidências de que a formação acadêmica, política e cultural desses grupos deveu-se, e muito, a experiências resultantes de práticas extraacadêmicas. No recorte selecionado, interessa auscultar como esse fenômeno ocorreu em Cuba e quais as dinâmica de tais atuações. Como eixo norteador considero,
a exemplo dos outros trabalhos já realizados, que as agremiações, os clubes literários e aimprensa acadêmica tiveram um importante papel na constituição identitária dos
estudantes em foco, informando suas orientações e práticas políticas. Loci de embates, usinas de idéias e forjadores de identidades, tais espaços guardam em comum
matrizes de sentido que sugerem um olhar mais aprofundado sobre o fenômeno.
.
Maurina de Holanda Cavalcante - UnB
O imaginário cristão da Acción Cultural popular colombiana nos anos de 1940
Analiso como a Acción Cultural Popular Colombiana vai usar do imaginário social do homem do campo para instituir um maginário cristâo. Como enfatizou Castoriadis
(198.5:.156), toda religião está centrada num nimaginário "enquanto religião, deve instaurar ritos, enquanto instituição, deve cercar-se de sanções'. Epara realizar tai objetivo,
a religião unifica o discurso, das representações ao simbolismo. Assim, a Igreja Católica Colombiana institui um imaginário negando a representação real do homem do
campo. A instituição religiosa oferece ás populações campesinas colombianas uma nova fala para aconstrução do novo mundo. E, este novo discurso está centrado na
educação fundamental através das escolas radiofônicas. Neste sentido, como observou Baczo (1982:311 ),'0 imaginário social torna-se inteligível e comunicável através
da ~rod~ção de dicursos nos quais e pelos quais se efetua a reunião das represetações coletivas numa linguagem'. Assim quero mostrar como a Igreja Católica da
Colombla chega ao camponês via rádio, legando uma mensagem centrada numa educação espiritual voltada para afé e esperança de dias melhores.
Edna Maria dos Santos - UERJ
Cidade e Latinidade: o urbano em questão
De uma certa forma, na Idade Média, segundo Raymond Williams, 'os ares da cidade libertavam'. Isto, porque ir para as cidades significava, entre outras coisas, uma
ruptura com os laços servis dos feudos. A Civilização Latina se produziu em meio á construção de fronteiras não só temáticas, mas culturais. Seu signo principal não foi
a linearidade, mas o descontínuo, o plural, o tecido labirintico. Como falar de latinidade no século XXI?! Mais do que isso, como compreender a irrupção de novas
sensibilidades na relação cidade-Iatinidade, onde o 'ser urbano' nasce do processo de se conferir 'sentido ao espaço' muito mais do que das dicotomias antigas entre rural!
urbano?! Será que ainda hoje 'os ares da cidade libertam"?!
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Maria Isabel Marin Tello - UMSNH-México
La importancia de los presidias de Cuba en el sigla XVIII
La isla de Cuba era un punto estratégico de los reinos de Ultramar de la corona de Castilla, era la puerta de entrada a tierra firme ytambien la barrera defensiva contra las
potendas extranjeras; estaba constantemente amenazada por los ejércitos enemigos de Espana, ademas de los corsarios ypiratas, de ahí la importancia de los presidios.
Además dei uso defensivo, los presidios tambien eran utilizados como lugar de castigo de los delincuentes mas peligrosos, condenados a trabajos forzosos. En este caso
centramos la atención en el presidia como lugar de castigo en la segunda mitad dei sigla XVIII, apartir de la Guerra de los Siete Anos, con la finalidad de buscar la forma
en que organizaban yutilizaban la mano de obra de los criminales que lIegaban ala Gran Antilla desde tierra firme, desde la Nueva Espana. En la ponenda se dará espedal
atención a la importancia de los presidias como lugar de castigo y, por tanto, a la relación entre justicia y el uso dei presidia.
Rosemary Arantes Isaac - UEGO
A estética Barroca na América Latina: um estudo comparativo entre duas cidades
A estética do Barroco desenvolveu-se de formas diferentes ecom intensidades desiguais em locais bastante afastados da Europa, não exercendo influência uniforme sobre
todas elas.O tema tem gerado as mais persistentes discussões em tomo de seu surgimento, ou mais especificamente, ao lugar e à importância da mentalidade de uma
época. Aarquitetura barroca é planejada para reproduzir efeitos de conjunto, abrangendo grandes espaços, buscando aconvergência das atenções pelo aspecto grandioso
e teatral dos edifícios.Tal concepção parte do Barroco, do seu surgimento na Europa e da aplicação do modelo na América Latina. A questão de um modelo imposto,
assimilado pelo homem americano ao ponto de reproduzir em nossa cultura o mesmo, tem nas artes sua maior influência. Cabe-se neste contexto, avaliar como foi criado
o barroco colonial nas cidades do México e Cidade de Goiás, cidades essas de diferentes estilos. Se aculturadas, como as respectivas sociedades usaram o modelo para
transforma-lo. Se na Europa estes fatores deram suporte para construções, na América Latina este também é um fato. A colonização feita por espanhóis e portugueses,
quando não modificaram o traçado urbano das cidades já construídas, constroem-nas soo a medida do modelo barroco.
Maria Medianeira Padoin - UF5M
Integração, cultura e identidade latino americana: uma reflexão sobre a produção historiográfica
A integração 'latino americana' é uma preocupação ou problemática que acompanha as reflexões históricas, especialmente motivadas por estudos que privilegiam os
temas identidade, fronteira, cultura eglobalização, que buscam fundamentos no processo histórico. Assim, nosso estudo refere-se a produção do conhecimento histórico,
que considera que as relações de poder vinculadas aevolução da consolidação dos estados nacionais, tanto intema como extemamente, reflete um discurso de integração,
no qual o conceito de fronteira, especialmente pós "Guerra Fria', deixa de ser percebido como limite político(divisão), passando a ser compreendido como área de
possibilidades, de aproximações, de diferenças e diálogos. Também a rivalidade passa a ser entendida enquanto instrumento de estabelecimento e afirmação das
soberanias nacionais e não mais como uma diferença intrínseca, original e cultural. Na análise historiográfica sobre ahistória do sul do Brasil, percebe-se também esta
produção ecaracterização.
André Luis Toribio Dantas - Universidade Cândido Mendes
Dom e contradom- intercultura na América Latina
Os povos latino-americanos. apresentam em sua cultura aspectos ligados à época mítica de seus ancestrais eque se refletem em sua cotidianidade.Assim, consideramos
importante aanálise de Maurice Godelier sobre o dom, para explicar determinados comportamentos que não sofreram a influência da colonização espanhola. Entre eles
,destacamos o dom, a dádiva, e como ela permanece em suas vidas.
Henrique Alonso de A. R. Pereira - UFRN
Caricata América: imagens da América Latina nos Estados Unidos
Oobjetivo deste trabalho é refletir sobre como se processa ocontato entre culturas diferentes, estudando especificamente as visões dos norte-americano: sobre aAmérica
Latina. Para tal empreitada selecionamos como objeto de estudo caricaturas veiculadas em jornais que circularam nos Estados Unidos entre 1961 e 1962. Todas elas
abordam o momento inicial da Aliança para o Progresso, enfocando arelação entre os Estados Unidos ea América Latina. Este trabalho representa uma tentativa de
trabalhar com as imagens, tentando utilizá-Ias menos como ilustração ou representação de uma determinada conjuntura histórica e mais como documento que ajudou a
produzi-Ia econstrui-Ia.
Maria Teresa Toribio Brittes Lemos - UERJ
Interculturalidade e construção da identidade entre os tzoltes etzaltes -5an Cristobal de Las Casas/Chiapas/México
Nas comunidades camponesas de San Cristóbal de Las Casas, em Chiapas é realizado oritual do mek'bir (batismo) quando acriança completa cinco ou seis meses entre
os tzaltes e tzoltes. Nessa ocasião, a criança recebe um nome e sua condição sexual, até então ignorada, fica conhecida. A cerimônia do Mek'bir constitui um ritual de
integração social, quando o pai reconhece alegitimidade do filho. Acerimônia de apadrinhamento h~tz'mek e o ritual do mek'bir sugerem uma origem comum, embora
longínqua, entre os yucatecos e os lacadones, apesar das similitudes lingüísticas, considerando que ocupam regiões descontínuas. EsSes aspectos são significativos, pOis'
caracterizam' relações interculturais, essenciais para amanutenção da identidade desses grupos sociais.
Kátia Cilene do Couto - UnB/CECAB
O imaginário criado pelos cubanos acerca dos imigrantes negros antilhanos (1913-1933)
As primeiras três décadas do século XX para Cuba, traz no seu bojo amudança no seu status político de país colônia para um país republicano. Esta mudança caracteriza
na mentalidade do cubano oreconhecimento da contribuição do negro para ofortalecimento da cultura nacional, idéia defendida principalmente pelos intelectuais participantes
do movimento cultural e intelectual da década de 20 ,denominado Negrismo, Femando Ortiz e Lídia Cabrera. Pretendemos aqui, apresentar os diversos embates travados
dentro da sociedade cubana por estes intelectuais acerca da importância do negro e como este discurso se apresenta frente ao grande número de trabalhadores negros
advindos de outras ilhas do Caribe para Cuba, para trabalhar na indústria açucareira.
Vitor Hugo Veppo Burgardt
Fronteira BrasilNenezuela: o cenário e os sujeitos em Airasol e Canaima (1970/atualidade)
Apresente comunicação refere-se a um estudo que desenvolvo no Cursode Doutorado em História Cultural do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
de Brasília (UnB) e que, também, está inserido nos estudos caribenhos, os quais tenho aprofundado graças ao Programa de Cooperação Acadêmica entre o Brasil e os
paises do Caribe (PROCAD). Analiso as questões identitárias edo representacional indigena dos meios urbano erural, sem apretensão de apresentar um capítulo de minha
tese, .embora aidéia inicial fos~e es!a, ma~, de uma parte de capitulo, uma vez que as pesquisas estão em andamento, procurando cumprir o cronograma aque me propus
segUlr.Procuro mostrar a locahzaçao da Area Indígena Raposa/Serra do Sol (AIRASOL) e o Parque Nacional do Canaima (regiões limítrofes entre o Brasil e Venezuela,
respectivamente), em seus aspectos geográfico, antropo-sócio-histórico e econômico, ressaltando asituação atual das comunidades indígenas que fazem parte dos dois
cenários, priorizando as fontes alternativas e a utilização dos métodos de história oral, sem desconsiderar minhas próprias observações 'in loco'. Na verdade, procuro
mostrar aspectos onde o leitor possa situar-se no tempo eno espaço, facilitando oentendimento dos demais capítulos da tese, onde serão abordados aspectos identitários,
culturais edo representacional, à luz de análises da vida cotidiana das duas áreas limítrofes.
.
Leandro Mendes Rocha - UFGO
Cururupu no século XIX: uma cidade nas fronteiras da plantation
Ahistoriografia brasileira, durante muitos anos, centrou suas análises na Plantation escravista que era apresentada como o modelo da produção que definia os diferentes
aspectos da sociedade brasileira até o final do século XIX. Autores dássicos como Caio Prado Junior, Celso Furtado, entre outros, descreviam asociedade brasileira como
um bloco uniforme baseado na grande produção exportadora e escravista. Essa ênfase na Plantation levou a elaboração de modelos explicativos complexos que
procuravam dar conta de todas os aspectos da sociedade, em que o'sistema colonial' onde ocapital mercantil metropolitano preponderava na montagem da empresa agroexportadora eo mercado extemo constituia-se na chave para aexplicação de todos os demais elementos da sociedade. Assim, o mercado interno, as áreas perifericamente
articuladas à Plantation, a produção de alimentos para o abastecimentos das cidades, os pequenos e médios agricultores, o papel dos aldeamentos indígenas e das
pequenas vilas situadas nos sertões interiores eram sub-valorizadas nas análises. As chamadas áreas periféricas da Plantation no litoral norte brasileiro, por exemplo,
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'--------------------------------~~~--------------~-------------devem ser vistos como Formações Sociais, isto é, como sociedades propriamente ditas e não meros quintais dos centros mais dinâmicos do sistema coloniais e póscoloniais voltados para aexportação. Quando a Vila de Cururupu foi fundada no inicio do século XIX, a região que hoje é conhecida por reentrâncias maranhenses, era
chamada pelo nome genérico de Baixada Maranhense e incluía os distritos das vilas de Alcântara e Guimarães, a aldeia de índios de São João das Cortes e outros
aldeamentos da região como São José de Penalva e Pinheiro. Onome Cururupu se deve ao fato da cidade localizar-se nas terras de uma fazenda denominada de
Cururupu, de propriedade do capitão João Femandes da Mota. As terras onde foi fundada acidade formavam o patrimônio que pertenceu adois herdeiros das famílias de
Filipe Pedro Borges eJoão Antônio Borges Lisboa. Avila, edificada em terras cedidas por herdeiros da sesmaria inicial, contava em meados do século XIX com 53 casas
cobertas de telha, induindo 7 sobrados e66 casas de palha com uma população de 938 habitantes. Nessa época odistrito contava com ricas matas abundantes em madeira
para construção civil e naval. Analisar sua fundação e seu desenvolvimento assim como suas articulações com as demais vilas e arraiais do litoral norte do Maranhão
é oobjetivo maior desse capítulo.

Cristina de Cássia Pereira Moraes - UFGO
A Vila com eira e beira: A ocupação e fixação de homens e mulheres no sertão dos Guayazes
Propomos nessa comunicação analisar que aocupação e fixação da população em Vila Boa dos Guayazes no século XVIII se devem á interligação de dois fatores
principais, asaber, acuidadosa montagem da administração local, centrada principalmente no Concelho e na criação da Capitania, de acordo com as diretrizes da coroa
e, na vivência religiosa eespiritual de seus habitantes manifestas na organização das irmandades econfrarias religiosas. No entanto, convém reiterar que aorigem e fixação
dessa população está interligada àereção de uma irmandade, antes mesmo da dotação do patrimônio para aconstrução de ermidas, capelas e igrejas, consagrados aos
seus protetores. As irmandades representando uma religiosidade coletiva também preencheram o vazio deixado por um clero insuficiente, negligente e ineficaz e
conseqüentemente, abrem espaços para formas de religiosidade popular, através da qual os homens e as mulheres constituem asua própria identidade eenraizamento.
Gercinair Silvério Gandara - UCGO/UEGO
Cidades-Beira ... Cidades-Fronteira... : uma análise comparada (Uruaçu-GO, Luiz Coréia-PI, Oiapoque-AP, Saint-Georges-G.Fr. e Pinar Del Rio-Cuba
(SéculoXX)
As cidades de Uruaçu-GO, Luiz Corrreia-PI, Oiapoque-AP, Saint-Georges-G.Fr. e Pinar Del Rio-Cuba apresentam uma forte prefinição em perseguir as beiras (rio, pista,
caminho, estradas/rodovias, lago, mar), e também se apresentam como um lugar-fronteira, um lugar de afluência, de encontro, de diferenças, de 'modernidade" e
modernização, de busca do novo, mas também das permanências do "velho". Contudo elas possuem singularidades. Uma delas éa forte tendência em se constituir
sempre ás beiras; beira-mar, beira-rio, beira-pista, beira-estrada, beira-faixa, beira-lago. Falar dos caminhos, das estradas e das suas encruzilhadas que constituíram
lentamente seus corpos é fazer um cadastro, um mapa de sua evolução. As beiras marcam as condições gerais dessas cidades. Assim sendo, tratam-se, de 'cidadesbeira" por excelência. A outra é por apresentarem fortemente uma característica de cidade-fronteira, o relacionamento migratório. São locais do encontro de mundos, lugar
de encontro e o produto do pr6prio encontro e, algumas vezes, o local do desencontro onde a humanidade do outro é negada. Elas podem ser vistas como um l6cus de
diferentes fronteiras: sociais, políticas, econômicas, culturais, étnicas, etc. Podem, ainda, serem vistas como fronteira e àpartir da fronteira. Enfim, nas configurações
sociais de fronteiras percebe-se a história substantiva de um lugar que se conhece como tal, em sua especificidade local. Evidencia-se, portanto, que a(ronteira é o lugar
etnografável, a historicidade de uma configuração social. Destas cidades, o passado e outros fatores do meio físico esocial condicionam suas hist6rias. ~,sobretudo uma
obrigação conceber delas a realidade mais humana e o perfil mais bonito: o de fronteira.
José Alfredo Uribe Salas - UMSNH-México
Cuba y sus recursos minerales. Estado, economía y mercado
EI trabajo tiene como objetivo evaluar los temas y problemas de la literatura minera cubana, en dos de sus verti entes fundamentales: ellugar que ocuparon los recursos
minerales en el desarollo econ6mico de Cuba, y el papel que jugaron las instituiciones en fomento de la economia minera de las islas. Para ello, partimos dei princípio de
que el Estado espanol y posteriormente el Estado cubano, junto con los grupos dominantes, articularon diversas propuestas de explotación y comercializaci6n de los
minerales metálicos y no metálicos siempre supeditadas alos ritmos y comportamientos de los mercados de capital yde consumo internacional. Yconcluimos diciendo
que las actividades mineras, alargo de la historia de Cuba, tuvieron un papel marginal en la consolidaci6n dei mercado interno y, consecuentemente, serias limitaciones
y debilidades para responder a las exigencias propias dei desarollo industrial de Cuba.
María Teresa Cortés Zavala - UMSNH-México
La díversificación agrícola y las claves de la nación. EI proyecto de las Estaciones Agronómicas en Puerto Rico, 1880-1898
En esta ponencia nos proponemos analizar a través de la cración de Estaciones Agron6micas en Puerto Rico, ai sector agrícola que se vio más afectado en la década de
los ochenta por la caída de los precios dei azúcar, los embates dei cultivo dei café en 1886, yla fragilidad dei sistema agrícola monoprodctor. Nos interessa relacionar este
fen6meno com el interés y propu estas econ6mico políticas desarolladas por reformistas criollos para dar soluciones a esse problema com la creaci6n de Estaciones
Agronómicas, campos de acimatación ygranjas modelo. diciendo que las actividades mineras, alargo de la historia de Cuba, tuvieron un papel marginal en la consolidaci6n
dei mercado interno y, consecuentemente, serias limitaciones y debilidades para responder a las exigencias propias dei desarollo industrial de Cuba.
Alexis Toríbio Dantas
Economia brasileira -evolução da conjuntura contemporânea
Apesar de os primeiros esforços efetivos de integração comercial e econômica da América Latina estarem localizados na década de 60, associados ao processo 'de
industrialização por substituição de importações, apenas com anegociação eimplementação do Mercosul éque se verifica o real crescimento das relações. comerciais entre
os paises, ainda assim restrita ao cone sul do continente. Este trabalho analisa o processo de efetiva expansão do Brasil na economia latino-americana, consolidada apartir
da evolução do Mercosul na década de 90, destacando seus principais avanços e os impasses observados nesta trajetória. Além disso, avalia alguns possiveis efeitos
da antecipação da ALCA sobre os paises integrantes do bloco.
Cléria Botelho da Costa - UnB
O Brasil também é Caribe: a literatura escravista em José de Alencar e Castro Alves
Neste texto identificarei o Brasil como espaço caribenho, destacando nessa configuração,a escravidão.Discutirei aliteratura escravista nas obras Tronco do lpé eTil de José
de Alencar e os Escravos de Castro Alves,todas elas escritas no século XIX.A discussão gravitará em torno de três eixos temáticos:a) representações construidas pelos
autores sobre os escraV0S e aescravidão; b) identificação de imagens do passado dos escravos como forma de integração destes como seus antecessores; c) relação
entre oprojeto literário do século XIX, o qual se pautava na construção da idnia de Nação, da nacionalidade e a História enquanto afirmativa positivista que se centrava na
reprodução do real.
Nilson Alves de Moraes - Universidade do Rio de Janeiro
"Imprensa, saúde e poder no Brasil: memória, história e construção de sentidos"
Estudamos as noticias dos jornais sobre saúde no Brasil.lnteressa-nos as noticia~ de saúde nas páginas dos jomais como possibilidade de constituição de memória social.
As noticias são analisadas como complexo e tenso produto cultural empirico: texto e produção de sentido. Notícias de saúde constituem práticas marcadas pelo cenário
histórico, sociossanitário elingüistico-semiológico, produtos econstitutivos da realidade. Identificamos prioridades imagéticas, palavras e discursos recorrentes em editorias
e manchetes dos jornais OGlobo e Folha de S. Paulo, que aprovam --desconsiderando os diferentes contextos, alianças e interesses- ações e projetos governamentais
durante agestão de Femando Henrique eenfatizam o modelo erelações cu: Jtiva e tecnológica admitidos pela racionalidade cientifica ocidental modem acomo verdadeiros.
Tal situação, contrasta com o conteúdo das cartas dos leitores, cartoons, e matérias dos próprios jornais em relação às políticas, acrise e demandas do setor e reclames
da população e profissionais do campo. Os jornais, em geral, não idormam, apresentam acontecimentos pouco comprometidos com a compreensão dos enunciados.
Interessa àpesquisa como e por que os jornais apresentam com maior ou menor ênfase determinados fatos: os modos de dizer e vozes privilegiadas ou silenciadas nos
processos e pautas que formam um cenário sociossanitário e sua capacidade em produzir memória social. Consideramos adificuldade expressa pelo~ profissionais de
midia na definição edelimitação do tema; odebate dos profissionais, técnicos e população nas ênfases edemandas de saúde; ea lógica segmentada dos jomais. Utilizamos
a metodologia da Análise de Discurso eenfatizamos a notícia como superfície que apresenta pistas materiais e simbólicas, apontando sentidos. Constatamos, nesta fase
do estudo, que asaúde édescontextualizada econsiderada como fenômeno biológico, ganha discurso esignificado conjuntural, ao mesmo tempo se constitui em espetáculo
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simbólica e memória social.
Helenice Pereira Sardenberg - Faculdades Integradas Maria TherezalRJ
Histórias e narrativas de velhos analfabetos no Brasil
Onúmero de idosos em nossa sociedade vem aumentando nas últimas décadas; ao mesmo tempo sabe-se que são poucos os idosos que conseguem estar no espaço
social, livres da discriminação e do preconceito. Esta pesquisa tem por objetivo discutir a inserção do idoso na sociedade, por intermédio da alfabetização de jovens e
adultos, promovida pelo Programa Alfabetização Solidária, entendendo que mais que ensinar a ler e escrever, esse processo pode viabilizar o resgate da identidade, da
memória, bem como subsidiar o reconhecimento do direito ao exercicio da própria cidadania. Este trabalho vem sendo desenvolvido há um ano, nos municípios de
Aragoiânia e Guaraita" no interior do estado de Goiás, onde o número de idosos analfabetos é bastante grande, demandando, portanto, ações sociais que viabilizem a
integração destes na sociedade local.
Everly Szturm - UEGO
Cuba: Totalitarismos e Culturas.
Opresente trabalho analisa a primeira metade do século XX em Cuba, um dos períodos mais dinâmicos da história cubana, através de relatos da vida de Sandalio Junco,
Iider sindical efund ador do partido Trotskista cubano -Partido Revolucionario Cubano (Autentico), assassinado pelo stalinismo em 1941. A opção pelo gênero biográfico
significa afirmar a concepção do ser humano como sujeito histórico, em contraposição a abordagem que dilui oindivíduo em sua complexidade condícionado por condições
sócio-culturais. Operíodo estudado é aprimeira metade do século XX, importante momento na história cubana, na qual aperspectiva libertária se vê comprimida por políticas
totalitárias. Nesse contexto Sandalio Junco apresenta-se como sujeito que ao não se deixar reduzir a condição de objeto é tido como inimigo para a burocracia stalinísta
que se faz presente em Cuba através do Partido Comunista Cubano. Publicações e Manifestos de Partido Revolucionario Cubano (Autentico) subscritos por Sandalio dão
visibilidade áluta aguerrida dos trabalhadores pela unificação, em defesa da liberdade e democracia em momentos cruciais da luta contra o capitalismo.
Rafael Saddi Teixeira - UEGO/CECAB
Otriste canto inacabado de Che: um estudo sobre ética e dominação na guerrilha de Sierra Maestra
Aconstituição do Exército Rebelde na vida cotidiana da Sierra Maestra em Cuba, a partir de 1956, marcou a efetivação de um elhos guerrilheiro. O guerrilheiro, como
definido por Che Guevara, é um 'reformador social" que 'luta contra os opressores do povo". Sua forma de luta necessita de uma verdadeira inclinação e dedicação, em
uma palavra, vocação. Ele vive da guerrilha e para a guerrilha. Suas ações não são meras disposições ocasionais, mas constituem um modo de vida. Neste sentido, nos
interessa analisar o guerrilheiro a partir do conceito de ética, utilizando a versão weberiana deste conceito. O modo de vida guerrilheiro possibilita-nos, também, analisar
a relação entre a ética e a dominação. Dominação, para Weber, é a possibilidade de 'impor ao comportamento de terceiros a vontade própria'. Assim, analisaremos a
relação entre o modo de vida guerrilheiro, com sua ética da obediência, e aefetivação da dominação de Fidel Castro. Os elementos concretos do modo de vida guerrilheiro
encontram as suas melhores fontes no conjunto de cartas, discursos, artigos e livros deixados por Che Guevara, que, concialiados com uma bibliografia selecionada sobre
a Revolução Cubana, nos fomecem os elementos necessários para a análise proposta.
Maria Martha Luíza Cintra Rabelo - UEGO
Debatendo sobre Cuba na contemporaneidade
Este trabalho pretende apresentar urna discussão sobre as condições históricas de Cuba dos anos noventa até os dias atuais, momento em que a Ilha perde sua âncora
intemacional, ex-União Soviética e demais países do leste europeu, e busca sua afirmação na capacidade de sobrevivência com seus próprios recursos, salvo isoladas
relações internacionais comerciais, enfrentando a hegemonia dos EUA na América Latina.Em seguida, pretende mostrar a contradição entre aresistência que o regime
castrista estabelece frente ao imperialismo norte-americano e, por outro lado, aresistência que se opera internamente contrária ao seu próprio regime. EntE:, idercomo essas
diferentes resistências se manifestam na sociedade cubana e também fora de Cuba, configurando um quadro de complexidade social, porque nem sempre se tratam de
embates políticos declarados, mas cotidianamente expressos pela cultura. Atingindo, indiretamente, as relações políticas. Há um leque de posicionamentos, sobretudo
quando se trata da resistência intema que circula na produção cultural-acadêmica, desde os 'contra-revolucionários', os que defendem a revolução mas são contra o
regime, até os que buscam uma autonomia frente ás classificações 'direita' ou "esquerda' epor uma linguagem artística apresentam as contradições da sociedade cubana.
Isabellbarra Cabrera - UFGO
A literatura feminina cubana no exílio de finais do século XX.
Neste trabalho abordarei duas obras de escritoras cubanas no exilio, aprimeira La Nada cotidiana de Zoé Valdés, e asegunda, La hembra, e/ hombre y e/ hambre de Daina
Chaviano. Em ambas obras é interessante as caraterizaçães femininas que aparecem. Anteriormente na literatura cubana de princípios da revolução de 1959, a mulher
sempre surge como a esposa do protagonista e, em geral, são obras escritas por homens. Adiferença destas obras é a reflexão que. traçam as protagonistas femininas
sobre suas vidas e sobre a realidade cubana pós-queda do Muro de Berlim e a inadaptação da mulher a esta nova situação.
Rickley Leandro Marques - UEGO
Geração Mariel: a construção de uma identidade (1980-1985)
A proposta que desejo desenvolver neste texto é a formação do grupo literário que se autodenominou "Geração Mariel' e estudar como eles se representaram
simbolicamente por meio do exercício artístico. Num primeiro momento fica evidenciado, que este grupo na formação da identidade de 'marielitos' não dependem do olhar
do migrante clássico para constituir-se como grupo, eles buscaram identificar-se com a"escória', é dizer, os pobres, homosexuais e prostitutas que emigraram pelo porto
de Mariel.
Danilo Rabelo - UFGO/UnB
Outro Ciclo: a obra musical de Jimmy Cliff no contexto pós-colonial jamaicano de 1962 a 1980.
Atualmente, a obra musical de Jimmy Cliff está voltada, principalmente, para a divulgação de uma mensagem de paz para ahumanidade. Mas o ínício de sua carreira,
nos anos 1960, foi marcado por um discurso de resistência e luta contra as opressões pelas quais passavam os afrodescendentes na Jamaica pós<olonial. Esse discurso
ora inflamado ora brando, possui diversas matrizes: a Bíblia, a tradição dos ditados populares, as crenças xamânicas do Obeah, etc. Além disso, ele se aproxima de
confro~to dos rastafaris contra o imperialismo ocidental. Devido a essas diversas matrizes discursivas, não se deve considerar aobra musical e cinematográfica de Cliff,
prodUZida entre as décadas de 1960 e 1980, como um exemplo de cultura monolitica de um grupo social e/ou étnico dentro de uma oposição binária entre branco-negro,
opressor-oprimido, baixo-alto etc. Há que se considerar as fronteiras ouinterstícios culturais tal como propõe Bhabha e as relações, segundo Glissant, para se compreender
o contexto social, a posição dos sujeitos, os enunciados e as matrizes que permitem a irrupção desse discurso.
Simpósio Temático 43 - Cultura e Política nas Américas (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Maria Ligia Coelho Pradol Maria Helena Rolim Capelato
Juliana Beatriz Almeida de Souza - UFRJ
Las Casas, defensor dos negros.
A comunicação pretende analisar os capitulos da obra Historia de las Indias, nos quais o reconhecido defensor dos indios, Bartolomé de Las Casas se detém. Suas
considerações sobre o tráfico e a escravidão negra não têm ocupado muita atenção da historiografia. No entanto, perceber as conexões entre sua defesa dos indios e sua
defesa dos negros e as relações entre tais p.osições e o discurso católico dos séculos XVI e XVII sobre a escravidão negra na América ibérica pode dar nova dimensão
á avaliação do pensamento de Las Casas. E, portanto, nesse sentido, que a comunicação se propõe a caminhar.
Beatriz Helena Domingues - UFJF
A influência do fator religioso nas culturas políticas da Ibero-América e da Angl!>-América
A idéia da comunicação é discutir a relação de complementaridade entre religião, política e ciência expressa no ecletismo filosófico que caracterizou a cultura ibero-
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americana desde o século XVI até os dias atuais -em grande parte tributária da tradição tomista trazida para o Novo Mundo pelos colonizadores ibéricos. Uma atitude que
destoa frontalmente daquela assumida pela colonização puritana na América do Norte. Estaremos ilustrando a opção eclética da Ibero-América em três momentos: 1)
Quando da adoção de um 'sincretismo universalista' pelos jesuítas no século XVIII, a fim de acomodar as religiões indígenas (pagãs) ao cristianismo; 2) Quando da
participação jesuítica na famosa 'Polêmica do Novo Mundo', na segunda metade do século XVIII, defendendo aAmérica contra as criticas de seus detratores europeus
com argumentos que combinavam tomismo, iluminismo e história natural; 3) Quando da assimilação eclética de doutrinas tais como o liberalismo e principalmente o
marxismo, no século XX, que na lbero-América tornou-se compatível com a religião católica, culminado na elaboração da Teologia da Libertação.
Martha Daisson Hameister- UFRJ
Forjando relações: estratégias de interação, inserção e exclusão social na Vila do Rio Grande através dos batismos de filhos de açorianos (1738-1763)
Com base nos Registros de Batismo de filhos de açorianos na Vila do Rio Grande, observou-se o estabelecimento de redes de relações interpessoais entre os migrados
das ilhas e destes com membros de outros grupos da região, através do compadrio. Odesafio consiste em cruzar as informações destes registros com demais fontes
disponíveís levantadas, buscando detectar efeitos deste parentesco fictício nas trajetórias familiares e indivíduais. A pesquisa, ainda em andamento, oferece algumas
conclusões preliminares, dentre as quais a existência de comportamentos diferenciados no estabelecimento dos compadrios, provavelmente relacionados com vínculos
e práticas pré-existentes nas diferentes ilhas de origem e a criação laços com chefes de família de mesmo estatuto social e de famílias de estatuto social um tanto mais
elevado, bem como autoridades locais e/ou nomeadas pela Coroa.
José Luis Bendicho Beired • UNESP·ASSIS
A Democracia na América e os liberais argentinos do século XIX.
Olivro A Democracia na América, de Aléxis de Tocqueville, repercutiu profundamente na América Latina, e em particular nos intelectuais argentinos, que tomaram essa
obra como uma referência para equacionar os problemas do seu país. Tomaremos duas figuras chave do liberalismo argentino, Domingo Faustino Sarmiento eJuan Bautista
Alberdí, ambos envolvidos na reflexão sobre a especificidade polítíca e os rumos futuros da Argentina. Para eles, os Estados Unidos constituíam o principal modelo
civilizatório para moldar ajovem Argentina, àqual, segundo Sarmiento, faltava um Tocqueville capaz de revelar ao mundo o seu enigma político. Do esforço de compreender
a Argentina surgiu Facundo. Civilização e Barbárie, em 1845 e, pouco depois, em 1852, Bases epontos de partida para a organização política da república argentina, de
Alberdi. Buscamos nesta comunicação estabelecer uma reflexão comparativa sobre as três obras, cujo cerne é o problema da constituição da ordem politica liberal. Qual
os diagnósticos estabelecidos pelos três autores em relação àsituação e ao futuro da liberdade e da igualdade? Como tais conceitos foram por eles desenvolvidos? Oque
os aproximava e os separava? Encerraremos a comunicação discutindo ahipótese de que enquanto Tocqueville acabou por construir uma visão pessimista do futuro da
democracia, Alberdi e Sarmiento desenvolveram uma visão otimista do seu devir na Argentina. Longe de estarem superadas pela realidade atual, as análises desses
autores nos colocam questões instigantes para o debate sobre a situação da democracia nas Américas, contribuindo para que passado e presente se iluminem.
Elíane Lucia Colussi • UPF
Oprocesso de secularização e a presença maçônica: o caso brasileiro e uruguaio no século XIX
Opresente trabalho procura estabelecer um quadro comparativo entre processos políticos e culturais ocorridos em dois países da América do Sul durante o século XIX.
Referimo-nos ao processo de secularização das sociedades brasileira e uruguaia, momento em que a maçonaria constitui-se em um dos mais importantes centros
irradiadores do pensamento liberal ecientificista. Nos dois países muitos aspectos da sua presença apontam para semelhanças: primeiro, a recepção e difusão do ideário
liberal nos dois paises apartir dos processos de independência sul-americana; aforte presença da maçonaria como espaço de articulação das elites políticas e intelectuais
locais/nacionais; influência maçônica nos espaços de luta pela secularização nos dois países, entre outros. No Brasil e no Uruguai a maçonaria se mobilizou pela
secularização dos cemitérios, pela adoção do regístro civil, pela defesa intransígente do ensino científico ou racional e pela não obrigatoriedade do ensino religioso nos
currículos escolares. Em relação às diferenças, pode-se constatar que no Brasil o processo foi mais forte em nível da imprensa e no parlamento. No Uruguai, amaçonaria
se mobilizou pela Reforma Escolar na década de 1870.
Fabiana de Souza Fredrigo • UFG/UNESP
Entre a denegação e as identidades: reflexões sobre as representações e o discurso de Simon Bolivar
OBrasil certamente não faz parte do imaginàrio que se preocupou em estabelecer uma idéia de América; essa parece ser uma constatação que se tornou consenso. Embora
a constatação abra longa polêmica, ainda assim, ela é considerada vàlida e pertinente pelos especialistas em estudos latino-americanos. Ao partir dessa perspectiva,
elaborou-se a hipótese de que essa distâncía entre Brasil e América pode ser desvendada por uma leitura que busque na construção das identidades o motivo para a
denegação. Nesse sentido, o processo de independência na América (Hispânica ePortuguesa) surge como um momento histórico revelador, pois tenciona identidades e
aponta opções diferenciadas entre Brasil e América. Apartir das opções feitas, um campo representacional constituiu-se para referendà-Ias e as representações que então
se abrigaram nesse campo podem ser captadas por meio dos discursos. Posto isto, trata-se de acompanhar, através da leitura das cartas de Simon Bolívar, como o Brasil
aparece em sua exaustiva correspondência, atentando para as representações construídas em torno do 'vizinho" do qual pouco se sabia. Feito isso, serà possível refletir
sobre ocaminho que permitiu aimposição de uma representação especifica, uma representação que demarcaria odesconhecimento e adenegação entre Brasil eAmérica.
Mary A. Junqueira - USP
Benjamin Franklin e Henry David Thoreau: duas propostas para a atuação do individuo nos Estados Unidos.
Oobjetivo dessa apresentação é analisar dois textos clássicos norte-americanos. Oprimeiro é aAutobiografia de Benjamin Franklin (tipógrafo, político e inventor). Otexto
é composto por quatro partes e foi publicado separadamente no fim do século XVIII. Apenas em 1868, a Autobiografia foi publicada na sua forma completa como
conhecemos hoje. Osegundo texto a ser analisado é A Desobediência Civil de Henry David Thoreau (escritor), ensaio publicado em 1849. Tanto Thoreau como Franklin
escreveram a partir da 'concepção moderna' do indivíduo. No entanto, são inegáveis as diferenças entre os dois autores quando tratam da consciência e da atuação do
homem. Os dois textos a serem analisados foram influentes durante o século XIX, permaneceram como referência central na cultura norte-americana no século XX e
informam tendências, comportamentos e ações nesse início do século XXI.
Maria Lígia Coelho Prado - USP
Reflexões sobre a história comparada da América Latina
Esta apresentação tem por finalidade discutir as contribuições da História Comparada para uma reflexão mas estimulante sobre aAmérica Latina. Os problemas a serem
enfrentados são muitos não é simples desafiara os limites (plenamente estabelecidos e aceitos pela historiografia) do espaço nacional. Além disso, o historiador não pode
esquecer que trabalha com singularidades e que deve evitar generalizações simplificadoras. Adespeito das dificuldades, cremos que a História Comparada da América
Latina é um rico caminho ainda a ser explorado.
Regina Crespo - Universidad Nacional Autónoma de México
Censura e irreverência: a Revolução mexicana em revistas dos anos 1910
.
A imagem do México como um país grande e promissor, acossado por uma turba conduzida por irresponsàveis, predominou entre os jornais e revistas mexicanos durante
adécada de 1910. Para eles, a Revolução nada mais era que a eclosão de uma barbàrie atávica que a'verdadeira civilização' (concebida em termos da velha estabilidade
porfiriana) necessitava vencer. A anàlise de revistas como a satírica Multicolore aconservadora Revista de Revistas oferece elementos para refletir sobre como os meios
de comunicação e os grupos que representavam procuraram incidir no conturbado panorama político do momento. Sem ultrapassar um moralismo de classe excludente
e retrógrado, e um conservadorismo pOlitico próximo ao oportunismo, Multico/or construiu um retrato irreverente do México revolucionário, que de certa maneíra
complementava as visões soturnas e pessimistas que a Revista de Revistas veiculava.
Maria Helena P. T. Machado· USP
Tupis, Arianos e Turanianos: Teorias sobre as Origens da Civilização no Pensamento Social Sul-Americano (c. 1850-1930)
Esta comunicação propõe uma análise da recepção e reelaboração das teorias relativas à origem do homem americano e da antigüidade da civilização nas Américas,
veiculadas no contexto latino-americano e sobretudo brasileiro, entre 1850 e 1930. Atravessando uma multiplicidade de temas entrelaçados, como o dos nascentes
nacionalismos, dos processos de formação de identidades 'nacionais-raciais', do papel das elites intelectuais nacionais, do racismo e dos projetos de controle social,
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europeização e branqueamento das populações não-brancas, as discussões a respeito da origem do homem edas civilização nas Américas espelhavam as profundas
angústias edivergências das elites latino-americanas frente ao desafio da construção das identidades nacionais. Para realizar este objetivo esta comunicação pretende
analisar não só alguns autores brasileiros, tais como Gonçalves Dias, Couto de Magalhães para o XIX e Câmara Cascudo para os inícios do XX, como também ampliar
esta abordagem para autores latino-americanos, como para aobra do argentino Vicente Fidellópez, buscando conectar aelaboração de suas hipóteses arespeito do tema
da origem do homem e da civilização nas Américas com osurgimento da arqueologia, antropologia e etnologia latino-americanas.
Libertad Borges Bittencourt- UFG
Mudança induzida: as organizações indígenas no México e no Brasil
Opresente trabalho tem como objeto de estudo as organizações indígenas na América latina, especificamente no México e no Brasil. Trata-se de pensar o lugar do índio
no conjunto das nações, apartir das propostas elaboradas por suas próprias organizações, sobretudo, quando a voz do índio alcança maior ressonância através dos canais
institucionais da sociedade indusiva. Otítulo 'mudança induzida' reporta-se ao fato de que o processo da organização indígena não foi espontâneo, antes, foi influenciado
por organizações da sociedade civil, principalmente aquelas denominadas organizações de apoio que criaram novas possibilidades de coexistência dos grupos indígenas
nos contextos em que estão inseridos. Os desacertos políticos do Estado, osurgimento de novas vozes indígenas ea ampliação dos movimentos da sociedade civil são
processos comuns ao movimento indígena na América latina, tomando possível apresentar semelhanças no modelo das organizações indígenas em diferentes países do
continente.
Celso Gestermeíer do Nascimento - UFCG
Homens velhos e escaravelhos: guerreiros virtuais numa realidade neolíberal.
Realizamos aanálise de dois personagens criados pelo Subcomandante Marcos, representante militar do movimento zapatista mexicano no estado de Chiapàs, cuja forma
de luta surpreendeu o mundo com novos instrumentos de contestação. a exemplo do uso da Internet. Também no uso da palavra os zapatistas inovaram, pois lirica,
marcando diferenças mas não abandonando a possibilidade da união contra um discurso neoliberal. Por isso a importãncia da análise das personagens no discurso
zapatista, através do diálogo de Marcos com o politizado eerudito Durito, "Dom Quixote da lacandona' eo velho Antonio, índio que recorda o passado maia e o articula
com o silêncio dos sábios.
Antonio Carlos Amador Gil - UFES
Globalização e neozapatismo: as transformações da luta política na América latina
Nossa pesquisa tem como objetivo tentar entender como se estrutura o movimento de contestação ao neoliberalismo na América latina. No momento adotamos como
recorte privilegiado aguerrilha em Chiapas, movimento que surgiu em janeiro de 1994 no México. Além do necessário conjunto de referências bibliográficas importantes
para a análise do tema, utilizamos as fontes elaboradas pelos próprios agentes do movimento, principalmente os comunicados escritos pelo Subcomandante Marcos. O
trabalho que ora nos propomos apresentar, tenta discutir tanto as transformações da luta política na América latina no momento atual, num contexto de aplicação do
neoliberalismo, como as formas de estruturação da identidade nacional e dos novos campos de batalha nestes novos tempos. Nossa metodologia de trabalho está
relacionada ao aparato conceitual de uma história do presente. Consideramos que as propostas políticas dos neozapatistas estão fortemente carregadas de um hibridismo
político ecultural. Oimaginário político neozapatista é profundamente marcado por uma forte visão de mundo indígena, contudo, suas propostas políticas, como o'mandar.
obedecendo', ultrapassam os limites da Selva lacandona e permitem adiscussão do sistema representativo, da autonomia, da democracia e da participação política na
sociedade latino-americana atual.
Cecilia Azevedo - UFF
Guerra à pobreza: EUA, 1964
Opresidente Lindon Jonsohn, responsável pela escalada da guerra do Vietnã apartir de 1965, pretendeu, no ãmbito doméstico, associar-se auma outra guerra. Em janeiro
de 1964, em sessão solene do Congresso norte-americano, o presidente anunciava a campanha que pretendia ver transformada em simbolo do seu governo: achamada
"War on poverty'. Para implementá-Ia, lBJ criou o Office of Economic Opportunities, que daria origem, entre outros, adois novos organismos voltados para a assistência
acomunidades carentes: o Job Corps e o VISTA - Volunteers In Sercice To America, versão doméstica dos já consagrados Corpos da Paz, herdeiros da niistica de seu
criador, o recém-assassinado presidente Keimedy. A denúncia sobre os niveis intoleráveis que a pobreza e odesemprego alcançavam no país, difundida por intelectuais
liberais na midia, foi alçada acarro-chefe de um programa de reformas revestido por uma forte perspectiva ativista e moral. Além de apresentar as bases de funcionamento
do OEO eorganismos associados, o presente trabalho pretende discutir questões ideológicas ejurídicoi>olíticas subjacentes, como oentendimento do principio de igualdade
numa perspectiva coletiva e não individual, a partir do qual criou-se uma jurisprudência favorável às ações afirmativas.
Oinair Andrade da Silva - UnB
Os países amazônicos às vésperas da Conferência de Caracas vistos sob a ótica da diplomacia ~rasileira, 1947-1953
Oobjetivo desta comunicação é apresentar uma discussão envolvendo as relações internacionais no norte da América do Sul no contexto da primeira Guerra Fria, entre
1947 e 1953. Os paises amazônicos - Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia -selecionados pelo fato de apresentarem contornos de um subsistema de relações
internacionais, em decorrência de algumas afinidades históricas e políticas, foram examinados sob aótica da diplomacia brasileira. Otemário da discussão induiu assuntos
juridicos e políticos, como regime de asilados, exilados e refugiados politicos e intervenção do comunismo internacional nas repúblicas latino-americanas; assuntos
econômicos, como desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais; assuntos sociais, como direitos humanos e êxodo rural; assuntos culturais, como
cooperação cultural e fomento das relações culturais interamericanas. As fontes primárias que subsidiaram esta discussão foram os relatórios dos representantes
diplomáticos que chefiavam as embaixadas do Brasil nos respectivos países.
Heloisa Jochims Reichel- UNISINOS
Identidade e interação da América Latina durante a primeira etapa da guerra-fria (1947-1959)
A comunicação visa focalizar um período da história recente da América latina que apresenta algumas especificidades em relação aoutros em que a identidade e/ou a
interação da América latina foram também temas proeminentes na discussão efetuada por políticos eintelectuais latino-americanos. Analisará obipolarismo instituido pela
guerra-fria como ator nas políticas dos paises do continente e aênfase, no âmbito da diplomacia, à integração continental em tomo do combate ao comunismo. Ressaltará
o papel da imprensa, responsável por um discurso carregado de imagens e estereótipos que apresentavam ocomunismo como o grande perigo que ameaçava a todos
os países da América l;:;tina e pela disseminação dessas representações junto asetores médios e populares da sociedade latino-americana.
Eliane Garcindo de Sá - PPGHIST/UERJ - UFRJ
Política de petróleo: entre Brasil e Argentina -1938
Acriação do CNP, Conselho Nacional de Petróleo em 1938 obedece auma orientação nacionalista, já presente na Constituição de 1937. A vertente militar que asustenta
e assume a presidência do Conselho pressupõe uma política de petróleo comum entre paises da América latina, especialmente entre o Brasil, Argentina e Uruguai. A
legislação brasileira, a criação do CNP, se pelo lado brasileiro encontram justificativas exemplares e referenciais nos casos dos países citados, também, provocam
repersussões entre os 'países irmãos'. Um consenso sobre uma identidade de diretrizes nacionalistas garantidoras da soberania nacional, através de uma política comum
entre os mesmos dá ensejo a reflexões sobre a política brasileira na Argentina com o objetivo de evidenciar eenfatizar aproximações. Nosso objetivo é enfocar aspectos
desta abordagem.
Mônica Cristina Araujo Lima - USP
Nelson Pereira e Fernando Birri: imagens do (sub) desenvolvimentismo
Este trabalho tem como objetivo aanálise da inter-relação do discurso ideológico desenvolvimentista e a produção cinematográfica de Nelson Pereira dos Santos e
Fernando Birri entre 1956 e 1962. No campo político este período corresponde ao governo de Juscelino kubitschek (1956-1961) no Brasil eArturo Frondizi (1957-1962) na
Argentina. Os filmes 'Rio, Zona Norte' (1957) e'Rio, 40 Graus' (1955) realizados por Nelson Pereira e'Tiri dié' (1958) e "Los Inundados (1961) de Femando Birri, serão
discutidos em comparação com as idéias de economistas ecientistas sociais ligados a CEPAl (Comissão Econômica para América latina) e o ISEB (Instituto Superior
de Estudos Brasileiros). Por meio do entendimento das transformações ocorridas na área cinematográfica foi possível perceber a existência de uma articulação entre a

Cademo de Programação e Resumos do XXII Simpósio Nacional de História
190
--------------------------~------~--~--------------~-------------modernização dos campos políticos e econômicos eamodem idade cultural e artística que se processava na sociedade naquele momento.

Marco Antonio Villela Pamplona - PUC·RJ/UFF
As ambigüidades do pensamento latino·americano do século XIX, os intelectuais e a idéia de nação na Argentina e no Brasil
Otrabalho é parte de uma pesquisa comparada maior e uma tentativa de articular tópicos e orientações acadêmicas que costumam ser, via de regra, tratados de forma
isolada. As reflexões aqui apresentadas enfatizam a historicidade tanto da idéia de nação, corno do papel dos intelectuais, na sua construção de identidades nacionais nas
Américas. Começo relembrando alguns aspectos que marcaram profundamente os últimos tempos do passado colonial nas Américas e o inicio do período de emancipação
nas regiões analisadas. Comento as necessárias ambigüidades e tensões que acompanharam aconjuração de identidades nacionais no momento mesmo em que estados
politicamente soberanos estavam sendo criados ao longo do continente. Discuto o papel comumente atribuído aos intelectuais latino-americanos nesta articulação de
ídentidades nacionais. Finalmente, explorando um pouco ainterpretação das fontes européias do nacionalismo àépoca, aredefinição dos seus significados pelos nossos
intelectuais oitocentista, dedico-me àanàlise das narrativas sobre anação presentes nas obras selecionadas de dois conhecidos autores: o argentino Sarmiento eo brasileiro
Oliveira Uma. As narrativas de ambos servem aqui como fundamentação e ilustração de alguns dos principais argumentos que defendo sobre o tema maior.
Claudia Wasserman • UFRGS
A identidade nacional na América Latina: percursos hístoriográficos e condições de emergência do discurso intelectual.
Este trabalho pretende mapear, levantar problemas, analisar eentender o percurso intelectual e historiográfico acerca da questão nacional das questões correlatas como
nação, nacionalidade, latino-americanidade eoutros. Trata-se de um trabalho de reflexão historiográfica. Oprojeto pretende realizar uma análise das condições de produção
eda repercussão da bibliografia referente aidentidade nacional na América Latina, ao longo de sua história. Cronologicamente, abarca o período que vai das independências
até os dias atuais. A justificativa para esse trabalho divide-se em dois aspectos: qual a importância das reflexões historiográficas para a construção do conhecimento
cientifico e como os debates e oentendimento do tema da identidade nacional poderà contribuir para uma melhor compreensão das sociedades latino-americanas. As
primeiras discussões a respeito da identidade nacional, do surgimento das nações e dos obstáculos para a sua constituição plena surgiram a partir das independências,
pautadas por uma preocupação política por parte dos protagonistas do processo. Depois das independências os paises da América Latina foram palco dos debates sobre
aquestão constitucional, o povoamento e sobre as medidas necessárias para implantação dos ordenamentos político-administrativos. Essas discussões também foram
realizadas por politicos e intelectuais que se propunham afazer parte das administrações. Somente mais tarde, na segunda metade do século XIX, apareceram os primeiros
'historiadores', intelectuais ligados á academias de história ou centros e institutos sem caráter oficial, mas cujos membros tiveram uma preocupação destacada com a
investigação histórica esuas obras transformaram-se num legado de valor documental e analítico para futuros historiadores. Mesmo depois do aparecimento da primeira
geração de historiadores no começo do século XX, ligados às Universidades, muitos intelectuais e cientistas sociais de outras áreas, como sociologia, economia,
psicologia, antropologia, literatura e outros, estiveram no debate sobre aquestão nacional. Por isso, justifica-se tratar não apenas da historiografia propriamente dita, mas
também do 'pensamento intelectual' acerca do tema, embora minha perspectiva neste trabalho seja buscar àqueles que, mesmo sem serem historiadores de ofício,
dedicaram-se aestudos que acabaram consagrando-se como História.
Lucas Victor· UFPE
Doze conferências que inventaram o Brasil na Sorbonne: a Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira por Oliveira Lima
Em 1911, em 15 de março, no anfiteatro Turgot da Facuidade de Letras da Sorbonne, Oliveira Uma iniciaria uma série de 12 conferências que comporiam ocurso Formation
Historique de la Nacionalité Brésilienne. Oliveira Uma era um dos intelectuais mais engajados na discussão sobre opassado e o futuro da América Latina edo Brasil. Nas
suas conferências, Uma promoveria distanciamentos entre o país e as repúblicas latino-americanas representadas pelo estigma da 'anarquia social', e articularia encontros
entre o pais e a França. Deseja inscrever a'Repúblicas das Letras' na tradição do progresso, da civilização, herdada do Iluminismo. Recitando Victor Hugo logo na abertura
do curso, Oliveira Lima explicaria porque concorda com o grande poeta que afirmou que Brasil reuni 'a luz da Europa ao sol da América', na medida em apresentando
anacionalidade brasileira, selecionaria, fatos históricos, mitos fundadores, personagens da história nacional. Utilizando-se da gramática sociológica contemporânea atestaria
ainferioridade dos afro-descendentes, indio e mestiços edemonstraria asuperioridade dos lusos-descendentes. No trato com os africanos e índios, através da escravidão,
ou da catequese, opaís realizava sua missão civilizatória. Ohistoriador constrói o Brasil a partir da lógica do descobridor, do conquistador, do português cristão -o vencedor
que impôs sua superioridade racial ecultural.
Fabio Muruci dos Santos· UFRJ
Aríelismos: a visão de América em Oliveira Lima e José Enrique Rodo
Otrabalho propõe uma análise comparativa das visões de América, especialmente dos Estados Unidos, nas obras iniciais de Oliveira Lima, Nos Estados Unidos, eJosé
Enrique Codó, Ariel. Estas obras, praticamente contemporâneas, apresentam uma descrição critica de vários aspectos da sociedade norte-americana, destacando acrise
do modelo jeffersoniano de uma república agrária formada por pequenos proprietários independentes e aascensão da plutocracia industrial. Esta questão estava amplamente
difundida nos textos do final do século XIX, no Brasil ena América Hispânica, que discutiam o crescimento da influência norte-americana sobre aAmérica Ibérica e temiam
que essa relação descaracterizasse aoriginalidade da cultura ibero-americana. A avaliação dos respectivos autores sobre aquele processo, porém, ébastante diversa. Em
nossa análise, Lima procuraria estabelecer uma continuidade entre os dois momentos, destacando o papel positivo da plutocracia na manutenção da ordem social. Rodó,
ao contrário, lamentaria ocrescente materialismo que impregnava arepública. Em nossa análise, estas diferenças de abordagem explicariam muito ofuturo desenvolvimento
das opiniões desses autores sobre temas como o caudilhismo, a Primeira Guerra Mundial e as relações diplomáticas entre os EUA e os países ibero-americanos.
Kátia Gerab Baggio - UFMG
A nação na América: o Brasil em contraste com a América Hispânica e os Estados Unidos na "Coleção Brasiliana"
Este trabalho pretende analisar como determinados autores, que publicaram na 'Coleção Brasiliana', na década de 1930., buscaram construir a identidade brasileira em
contraste com as imagens e interpretações elaboradas acerca da América Hispânica e dos Estados Unidos. Nos anos 3D, otema da nação ganhou lugar de destaque na
política brasileira. Dentro deste novo quadro politico, em que se encaixaram perfeitamente os propósitos da 'Coleção Brasiliana', aafirmação da identidade nacional tomouse uma necessidade para o regime varguista. Nesse contexto de redefinições do Brasil em relação ao cenário político internacional, em particular no contif.lente americano,
situou-se acriação e desenvolveu-se a primeira fase da 'Coleção Brasiliana'. Para compreendermos as representações da nação brasileira é fundamental, também,
refletirmos sobre as interpretações acerca da inserção do Brasil num mundo mais amplo. No caso em questão, o mundo americano.
Fernando Luiz Vale Castro· PUC·Rio
Intercâmbio Intelectual nas Américas: a Revista Americana e a formação de redes de sociabilidade no continente americano
Este trabalho tem como objetivo analisar os intelectuais em tomo da Revista Americana, publicação do Itamaraty, editada entre os anos de 1909 e 1919, que apresentava
como principal objetivo estabelecer um intercâmbio entre intelectuais americanos, uma 'cooperação intelectual', considerada fundamental para ocresdmento do continente.
Como fontes de pesquisa temos os mais de 70.0. artigos da revista e acorrespondência, ativa e passiva, de Araújo Jorge principal editor do periódico.
Maria das Graças Ataíde de Almeida - UFRPE
Cultura e Autoritarismo: Portugal e Brasil durante o Estado Novo
Adécada de 30. vê emerQir em Portugal (1 ~32) e no Brasil (1937) oautoritarismo estadonoyista tendo àfrente as figuras de Salazar e Vargas. Uma política de aproximação
entre as duas ditaduras e encetada a partir de 1939 entre o DIP (BraSil) eo SNP (Portugal). Portugal e Brasil buscam parceiros na chamada' democracia autoritária'. A
Revista Atlântico será o porta-voz desta politica, que visa estreitar as relações entre os dois Estados. A Igreja católica, tanto em Portugal como no Brasil vai ter um papel
relevante nestas relações. Esta comunicação tem com objetivo analisar a produção de discurso que alardeia o' destino comum" em torno dos dois países, procurando
ver as diferenças e similitudes presentes no ideário do discurso de Portugal e do Brasil.As fontes para esta pesquisa foram revistas ejomais laicos e religiosos tanto em
Portugal como no Brasil. Esta pesquisa foi resultado de estágio pós-doutoral desenvolvido na Universidade de Coimbra, no ano de 20.0.1, subsidiado pela Capes.
Ângela de Castro Gomes· CPDOC/FGV/UFF
Propaganda política, construção do tempo e mito Vargas: o calendário de 1940
.
Este trabalho se inclui no interior de um conjunto maior, que vem se dedicando ao estudo das politicas implementadas na área da propaganda durante regimes autoritários,
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como o Estado Novo (1937-1945). Vale dizer, com isso, que ele se beneficia de uma série de contribuições não só especificamente ligadas à análises que têm como objeto
aprópria propaganda política, como igualmente de pesquisas que discutem acultura política e as políticas culturais do Estado Novo ede outros regimes autoritários latinoamericanos. Sua contribuição residiria basicamente em ser um estudo de caso sobre uma peça de propaganda praticamente desconhecida, embora provavelmente de
grande circulação quando foi divulgada. Trata-se de um calendário com caracteristicas bem especiais, que serão analisadas (textos e imagens), por se considerar que elas
iluminam o tipo de investimento que se estava realizando para aconstrução de um imaginário político sobre o regime eseu chefe. Mas esse calendário, pertencente ao
arquivo privado de Vargas e sobre o qual não se encontram outras referências, toma-se um documento efetivamente estimulante e significativo para se compreender a
propaganda varguista, quando é inserido no momento e contexto exatos de sua produção- o ano de 1940-, odas celebrações de uma década de govemo Vargas.
Maria Helena Rolim Capelato - USP
Imagens peronistas.
Análise das imagens produzidas no peronismo com ênfase nas publicadas em livros didáticos voltados para aformação dos patriotas mirins. Através delas será possivel
identificar os elementos chaves da ideologia do regime. Um texto correspondente será apresentado por outra pesquisadora que interpretará imagens similares produzidas
no varguismo.
Francisca Nogueira de Azevedo· UFRJ
Relatos de Guerra. Correspondência do General Osório à família durante a guerra do Paraguai.
Otexto é resultado da pesquisa realizada com acorrespondência ativa e passiva do General Manuel Osório à família (mulher e filhos) durante o periodo que esteve na
guerra do Paraguai. Oconjunto epistolar se compõe de cinqüenta eseis cartas encontradas no arquivo General Osório depositadas no IHGB. Oobjetivo principal do projeto
é recuperar as impressões e as representações do general sobre a guerra, ou seja: o confronto bélico, estratégias militar, exército inimigo, condições de vida nos
acampamentos e principais preccupações durante operiodo que esteve ausente do lar. Particulannente, estamos interessados na visão do general em relação ao conflito.
Éimportante ressaltar que entendemos por conflito não somente os confrontos mas também ocotidiano dos acampamentos. Neste particular as cartas são especialmente
elucidativas, revelando aspectos fisicos e climáticos da região, doenças que assolavam as tropas, problemas dos acampamentos, prostituição, condições de vida,
alimentação, tratamentos médicos, etc. Por outro lado, é possivel perceber a luta politica no interior do exército, como também ampliar aquestão para o nível nacional,
especialmente as disputas entre os partidos Liberal e Conservador, filtrada pela ótica regional, considerando-se que o Rio Grande do Sul era uma das províncias mais
problemáticas do império.
Gabriela Pellegrino Soares· USP
Compondo repertórios para a formação do jovem leitor - duas experiências bibliotecárias, na Argentina e no Brasil, na primeira metade do século XX
Esta comunicação tratará da formação da Sección Infantil de la Biblioteca Nacional de Maestros, em Buenos Aires, a partir de 1916, e da Biblioteca Infantil Municipal, em
São Paulo, a partir de 1935. Nascidas de projetos políticos para difusão social das letras, dirigidas, no periodo enfocado, respectivamente por Leopoldo Lugones e Lenyra
Fraecaroli, ambas as instituições assumiram odesafio de promover o hábito da leitura na infância para além das prescrições escolares, oferecendo, ao lado de materiais
de estudo, obras de ficção capazes de despertar o interesse eogosto dos potenciais leitores. Não com recurso arepertórios irrestritos, há que se dizer. Nas duas bibliotecas,
procurou-se refletir criteriosamente sobre acomposição do acervo edo ambiente dedicado ao público, atentando-se para as fronteiras entre as "boas' eas 'más' leituras,
assim como para as fronteiras entre afreqüência à biblioteca eformas alternativas, por vezes 'perniciosas', de emprego do tempo livre. Adisponibilização de livros e o
incentivo á leitura constituíam um instrumento precioso para aformação infantil. Ao acolher, entreter eapoiar as crianças em seu tempo livre, as bibliotecas também podiam
orientar aconstrução de suas atitudes sociais ede seus repertórios culturais.
Cesê!f Augusto Barcellos Guazzelli • UFRGS
Civilização e Barbárie: A Degola nos Conflitos Platinos (Uma Aproximação Histórico-Literária)
Aliteratura platina do século XIX aponta para uma cultura da violência, que muitos atribuem ao cotidiano das propriedades pecuárias. Em torno do couro e mais tarde do
charque, na economia da pampa húmeda o morticinio das reses conformava arotina diária das estâncias. Por conta disso, haveria uma naturalização da morte violenta
entre gauchos e gaúchos, cujas habilidades no uso do 'ferro branco', necessárias para faenaros gados, se estenderia para o âmbito da sociabilidade, seja para diversão
no más, seja para resolver pendências de jogo, haveres e chinas. Entendida aguerras civil como uma continuidade da defesa da propriedade privada, onde os peões mais
seguiam seus patrões do que manifestavam opções políticas próprias, e decerto também porq\le 'fuzil tinha mui pouco e era escassa a munição', as armas brancas
seguiam tendo um papel central para os guerreiros pampeanos, que se notabilizaram pelo uso de lanças eboleadeiras. Eadegola apareceu como uma contingência desses
cruentos embates, onde era impossível fazer prisioneiros eexecutá-los com a'dignidade" -ou ao menos afonnalidade 'civilizada' -de um pelotão de fuzilamento. Antítese
do romantismo construído sobre o gaúcho, a'gravata colorada" era uma conseqüência do mundo formado pela grande propriedade de criação.
José Martinho Rodrigues Remedi • UNISC/UCS
Disputas de honra: análise de casos de confrontos violentos na literatura platina.
Este trabalho tem por objetivo analisar relatos de disputas violentas pela defesa da honra nas narrativas fiecionais da literatura platina (Brasil, Uruguai e Argentina)
destacando a utilização dos conceitos de honradez como forma de construção dos códigos de sociabilidade e pertença identitária.
José Antonio Moraes do Nascimento - UERGS
A ocupação do interior do Rio Grande do Sul: as Companhias de Colonização e a ação estatal
Este texto tem como objetivo compreender o processo de ocupação da região norte do Rio Grande do Sul, levando em consideração que aformação e expansão da
sociedade gaúcha foi marcada por conflitos em torno da terra. Em vista disso, será apresentado o processo de colonização, com os imigrantes, e aimplantação da pequena
propriedade etodas as suas conseqüências, além da apropriação dos territórios econflitos com os indígenas. Apartir do início do século XIX, ogoverno começou aorganizar
ea implantar programas de colonização em áreas supostamente menos povoadas e, por conseguinte, foram trazidos, principalmente, alemães e, mais tarde, italianos. Estes
estabeleceram-se basicamente na parte norte do estado, fonnando pequenas propriedades. Os imigrantes eseus descendentes receberam auxilio, direta ou indiretamente,
do poder público etambém beneficiaram-se da ajuda das Companhias de Colonização, de caráter privado. Por isso, ocorre um beneficiamento destes grupos populacionais,
em detrimento das população local, sejam os caboclos, sejam os indígenas.
José Iran Ribeiro - UI';IFRA
A criação da Guarda Nacional numa situação de fronteira
ORio Grande do Sul desde o início de sua ocupação pelos europeus foi palco de constantes disputas de fronteira, e, neste cenário, a população local era diretamente
envolvida das mais diversas maneiras pelas mobilizações do contexto. Dentre estas maneiras, se destacam as freqüentes arregimentações nas instituições armadas aque
estava sujeitas esta gente, oque ocorreu desde os tempos coloniais até muitos anos depois das independências dos países da região. CEintrando nosso foco de observação
ntiinício do século XIX, outra assidua realidade presente éaocorrência tanto de acordos como de choques entre os líderes fronteiriços regionais. Mas para sennos mais
pontuais ainda, um momento impar para arealização de uma análise como esta, éoprocesso de criação da Guarda Nacional numa área limítrofe entre o Brasil eo Uruguai,
omunicipio de Alegrete, tendo como pano de fundo amovimentação pela regíão de chefes político-mílitares riograndenses eorientais. Apeculiaridade deste contexto se dá
pelo fato da Guarda N~ional ser uma instituição criada para reunir os cidadãos detentores de direitos políticos do Império em annas, para atuarem, por exemplo, numa
demanda como esta. Edisto que trataremos.
Pedro Costa Guedes Vianna· UFPB
Estabilidade das fronteiras hidricas e conflitos pela posse de rios na bacia do Prata
Ahistória dos conflitos pelas águas na região pelas águas na região da bacia do Prata é contemporânea áchegada dos europeus na região. Até o século XIX, o continente
sul-americano ainda estava desprovido de grandes rotas terrestres, fossem elas rodovias ou ferrovias. Por isso, os rios representavam além de fonte de riqueza, vias de
comunicação, vetores de controle, de poder político e militar. AAmérica do Sul foi conquistada por europeus a partir das margens oceânicas e os rios eram o meio de
penetrar e controlar os grandes espaços e ríquezas do interior. Eram, por isso mesmo, fonte de tensões e conflitos, ás vezes armados, oque fez dos rios da América do
Sul "rios da história". Este trabalho divide a lutapela posse dos rios na bacia do Prata em três fases. A primeira, aluta pela água como meio de acesso etransporte, causada
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pela expansão luso-brasileira na região, esta fase durou de meados do século XVI até adécada de 1930. Segunda, arecente luta pela água para geração de hidroenergia,
inclusive os conftitos em tomo da construção de Itaipu, compreendendo o período de 1930 até 1985. Portim, aterceíra é ada cooperação com o surgimento do Mercosul.
Acácio José Lopes Catarino -UFPB
A interface regional: redes institucionais na construção do Brasil
Portugal, como império ultramarino, desenvolveu instrumentos institucionais e representações próprias para manter suas possessões. Propomos que ainvestigação da
presença dos engenheiros militares eartilheiros em tomo de enquadramentos extemos (fixando fronteiras) eintemos (por meio das capitanias anexas) fomece indicadores
que permitem avaliar como o Estado Absolutista ilustrado pode, no decorrer da segunda metade do século XVIII, reconstituir as diversas ilhas da AmériCé\ portuguesa num
conjunto maior. Por meio de suas corografias, 'memórias' eestatísticas advindas da exploração territorial econsequente esquadrinhamento da natureza edos habitantes,
pode de um modo ou de outro superar adecadência da Missão como componente majoritário de legitimação da unidade entre as partes do Império. Mas, além disto, permitiu
conter um maior desenvolvimento das auto-representações das elites das capitanias, angariando o apoio dos colonos num momento crífico para seu domínio.
Rosangela Aparecida de Souza Reis Oliva - UFMS/CPAN
A consolidação e posse da terra na fronteira oeste: Luiz de Albuquerque
Oobjetivo desta comunicação é a incursão historiográfica sobre atrajetória de Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres como quarto Capitão-General de Mato
Grosso no período de 1772 a 1789. Como governador participou do processo de demarcação e legitimação das terras que passariam a pertencer ao Mato Grosso, inclusive
o Pantanal. Com propósitos defensivos contra possíveis invasões castelhanas, fundou as cidades de Corumbá ( MS) e Cáceres (MT ), construiu os fortes Real Príncipe
da Beira e Forte de Coimbra, para proteger a região das guerras, conter os espanhóis, os indios e assegurar a posse da terra para acoroa lusitana.
Simpósio Temático n. 45 - A Inquisição em xeque: temas, controvérsias, estudos de caso (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Ronaldo Vainfasl Lana Lage da Gama limai Bruno Feitler
Anita Novinsky - USP
A sobrevivência do Judaísmo na filosofia de Spinoza: a experiência paraibana
Carl Gebhard, um dos maiores conhecedores da filosofia de Spinoza, mostra em sua obra que somente se poderá entender afilosofia de Spinoza se considerarmos sua
origem marrana. Spinoza preocupou-se com aquestão da sobrevivência dos judeus edo marranismo. Como foi possível aos judeus não terem desaparecido durante mais
de um século e meio de infortúnios e perseguições. Como se explica asobrevivência secular dos cristãos-novos edo Judaísmo no mundo ibérico? Segundo interpretação
de Spinoza essa sobrevivência dos judeus se deveu a um fator externo, a discriminação, o anti-semitismo (ou anti-judaísmo), ás perseguições e aos massacres.
Entretanto, atese de Spinoza tem suscitado numerosas controvérsias, pois ao mesmo tempo que os fatores históricos externos tenham tido uma inftuência decisiva no
destino dos judeus, eles não podem explicar por si só uma tão longa resistência. Se os Judeus não tivessem 'fatores internos' para contrapor ás perseguições, sua
sobrevivência teria sido impossível. Nesta conferência vou considerar aforça dos 'fatores externos' na moldagem do marranismo paraibano, conforme a.tese de Spinoza,
mostrando porém que os fatores internos, como o papel da memória histórica edo desdobramento da consciência, foram decisivos na sobreviência do marranismo na
Paraíba.
Marcelo Meira Amaral Bogaciovas- USP
A composição étnica do povo brasileiro e os sobrenomes adotados pelos cristãos-novos no mundo português.
Conforme sempre diz a Professora Anita Novinsky, aorigem do povo judeu confunde-se com ado próprio povo brasileiro. Pesquisas recentes que estão sendo realizadas
na Universidade de São Paulo por uma equipe de investigadores especializados na temática da Inquisição edas heresias do Brasil, aliadas áquestão da origem do povo
brasileiro, levam adirecionar meu trabalho para apesquisa genealógica. Uma das questões há muito levantadas por eruditos etambém por leigos, refere-51:: à origem étnica
dos brasileiros que trazem o nome de árvores, frutos ou acidentes geográficos, como Pereira, Oliveira, Nogueira, Campos, Montes, Vale, Prado, etc. Procurarei mostrar,
nesta comunicação, como se deram e quais os nomes mais comuns que foram adotados pelos portugueses quando se converteram ao catolicismo, no reinado de D.
Manuel em 1497. Serão utilizadas novas fontes, entre elas os processos do Santo Ofício ede relações de culpados da Inquisição de Lisboa, além de certidões de batizados
de judeus, lançados em livros paroquiais portugueses.
Robson Luiz Lima Santos - USP
Oracismo na Companhia de Jesus
Para entendermos aatuação da Igreja na aplicação dos moldes católicos durante aépoca rnodema, é importante considerarmos, fundament~lmente, opapel da Companhia
de Jesus. Nenhuma outra instituição religiosa, nem na Espanha nem em Portugal, conforme afirma o historiador Albert Sicroft, se preocupou mais com alimpeza de sangue
do que aOrdem dos Jesuítas. OSanto Oficio da Inquisição, a mais poderosa instituição ibérica, utilizou-se dos serviços prestados pelos irmãos inacianos, para completar
numerosas funções do Tribunal do Santo Ofício, no Oriente e nas Américas espanhola e lusitana. Foi graças áCompanhia de Jesus que instalou-se no Oriente um tribunal
da Inquisição, através de um pedido do famoso jesuita, o padre Francisco Xavier. Os seus padres forma os grandes responsáveis pela expansão da perseguição
inquisitorial no Brasil, participando ativamente nas prisões dos acusados de heresia e doutrinando os réus penitentes durante os autos-<Je-fé. Em 1592 aCompanhia de
Jesus proibiu a entrada de cristãos-novos na sua ordem e, afinal, asua VCongregação Geral (1593) adotou o Estatuto de Limpeza de Sangue. Nesta comunicação
procurarei mostrar como os jesuítas exerceram o seu poder no Brasil, discriminando os cristãos-novos, os nativos eos negros.
Ronaldo Vainfas - UFF
Deixai a Lei de Moisésl Notas sobre o Espelho de Cristãos Novos (1541)
Acomunicação versa sobre um dos exemplares da literatura antijudaica produzida em Portugal no meado do século XVI, no contexto da instalação do Santo Ofício.
Examina, particularmente, O'Espelho de Cristãos Novos', obra do cisterciense Francisco Machado, concluida em 1541, na qual o autOfprocura demonstrar aexcelência
do cristianismo e os erros do judaismo, com vistas a lograr a 'conversão sincera' dos cristãos-novos portugueses. Trata-se de texto inscrito no gênero especular e
polemista que, não obstante condene ojudaismo como religião, não condena os judeus, racialmente, nem seus descendentes conversos. Afasta-se, portanto, da lógica
anti semita que, com o passar do tempo, acabaria assumida pela Inquisição. Otexto de Francisco Machado foi, de qualquer modo, proibido pelo Santo Ofício, assim como
outros textos do gênero, considerados perigosos por 'ensinarem a heresia' que se pretendia extirpar do reino.
Angelo Adriano Faria de Assis - UFF
A Inquisição na Colônia e o criptojudaísmo no feminino: o papel das 'mulheres-rabi' para a resistência judaica no Nordeste açucareiro de acordo com a
documentação das visitações do Santo Ofício - séculos XVI-XVII.
Em 1496-97, decretos do monarca português impuseram o monopólio católico em Portugal, transformando os antigos judeus em cristãos-novos. Acriação do Tribunal do
Santo Ofício da Inquisição, em 1536, com o intuito de zelar pela pureza da fé católica, teria nos cristãos-novos suas principais vitimas e justificativa principal para sua
instauração. Com aintensificação dos trabalhos inquisitoriais eoaumento das perseguições aos neoconversos, muitos deixaram o reino à procura de locais onde vivessem
longe das pressões do reino. Otrópico brasilico, longe das pressões do reino, tornou-se então das regiões preferidas. Mais tarde, durante a primeira visitação inquisitorial
ás capitanias do Nordeste açucareiro, entre 1591 e 1595, ganha destaque osignificativo número de mulheres cristãs-novas acusadas de prátícas judaizantes, sinalizando
a intensa participação feminina no processo de resistência judaica no ambiente colonial. Seriam estas mulheres as propagadoras do judaísmo secreto que se tomara
possível, quando, na falta de escola e sinagoga instituídas, os lares passariam arepresentar papel primordial na divulgação e sobrevivência das antigas tradições judaicas
aos descendentes. Os processos contra afamília Antunes -a matriarca Ana Rodrigues, suas filhas e netas -, insistentemente delatada perante a Inquisição, efiguras das
mais freqüentes nos livros da visitação, residentes no Recõncavo baiano, mostram-se primordiais para esta análise.
Suzana Maria de Sousa Santos Severs - USP
Conflito e convivência na terra dos pecados: Os cristãos novos na Bahia colonial
A Bahia colonial concentrou o maior número de portugueses de origem judaica designados como cristãos-novos, efoi pioneira na criação de 'sociedades secretás' como
as do criptojudaísmo, milenarismo e maçonaria. Visados e reprimidos pela governança reinol, estabelecida na colônia, a população baiana respondeu ao estigma, á
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intolerância eao fanatismo transposto de além-rnar de maneira extremamente original e corajosa. Procuraremos mostrar nesta comunicação através de alguns exemplos
concretos como funcionou a sociedade baiana no seu cotidiano e como cristãos-novos e cristão-velhos conviveram desafiando as ordens do poder e a legislação
discriminatória.
Carlos Eduardo Calaça Costa Fonseca - USP
Cristãos-novos do Rio de Janeiro na Universidade de Coimbra
Estudantes brasileiros de origem judaica, cristãos-novos, nascidos no Rio de Janeiro freqüentaram os cursos de Cânones, Leis e Medicina na Universidade de Coimbra
desde meados do século XVII. Após duas ou três gerações, as famílias já estabelecidas financiavam os estudos de seus filhos almejando, através de distinções
acadêmicas, ultrapassar as barreiras discriminatórias que Portugal havia transplantado para a sociedade colonial. Brasileiros mestiços, filhos de homens brancos e
escravas negras, eram muitas vezes legitimados pelos seus pais e, igualmente como os filhos legitimos, enviados para Coimbra afim de adquirirem um diploma de nível
superior. Encontramos diversos estudantes que ao completarem seus estudos, retomavam ácidade do Rio de Janeiro onde chegaram aexercer as suas profissões.
Médicos prestavam seus serviços aprestigiosa Santa Casa da Misericórdia e alguns montavam escritórios de advocacia particulares alcançando considerável renome,
como por exemplo o Dr. João Mendes da Silva - pai do famoso dramaturgo, queimado pela Inquisição portuguesa, Antônio José da Silva, conhecido como'O Judeu' que chegou a ser advogado da Casa de Suplicação. A presente comunicação tem por objetivo traçar a trajetória desses letrados, sua participação no processo de
colonização e mostrar que apesar de sua atuação efetiva na sociedade fluminense, foram presos pela Inquisição no século XVIII e penitenciados pelo Tribunal de Lisboa.
Marco Antônio Nunes da Silva - USP
As rotas de fuga: para onde vão os filhos da nação?
Com o avanço e recrudescimento da intolerância e perseguição em Portugal, os casos de cristãos-novos que deixam oterritório português igualmente aumentam. Alguns
desses casos foram registrados pelos inquisidores, prin cipa mente devido ás denúncias. As fugas se davam tanto de forma solitária quanto em grupo, eos motivos também
não eram os mesmos. Os documentos mostram cristãos-novos fugindo após parentes terem sido presos, como também em busca de melhores contatos comerciais. Há,
por exemplo, homens deixando aBahia, a Paraiba, a Ilha da Madeira eSão Tomé em direção principalmente aAmsterdã. Aleitura dessa documentação mostra os intuitos
econômicos dessa movimentação, aliado aperseguições religiosas. Muitas das fugas eram feitas em barcos estrangeiros, pertencentes aholandeses, franceses eingleses,
que cobravam muito bem para tirar as pessoas de Portugal. Eo interessante éque não saíam apenas pessoas, mas também mercadorias, que por ser de forma dandestina,
acabavam não pagando os impostos devidos. Invariavelmente nada podia ser feito para deter as fugas, pois os casos chegavam aos inquisidores sempre após as pessoas
já terem partido. A ajuda de portugueses também contribuía para aeficiência da 'empresa' montada para tirar cristãos-novos de Portugal.
Carlos André Macedo Cavalcanti - UFPB
O Tipo Ideal de Inquisidor Moderno: imaginário e conceituação
OInquisidor Moderno foi, dialeticamente, ator da historicização/tempificação do cristianismo (Gilbert Durand) e, ao mesmo tempo, mantenedor de notórias crenças místicas.
Para desvendar os valores e as imagens que compõem o Tipo Ideal de Inquisidor Moderno, noção que propusemos em 2001 pelo método weberiana, partimos da
constatação da tensão constante entre aopção ascética do Tribunal, que imprimiu uma vitoriosa pedagogia de valores 'arcaicos' em plena era modema, e, paradoxalmente,
sua ação desmitologizadora, que tornou os 'homens da fé" verdadeiros agentes do desencantamento modernizador do mundo. Para consolidar a análise, os nossos·
conceitos de Pedagogia do Desprezo (1991) - que sucede á Pedagogia do Medo':" e Desmitologização de Valores servem como condutores do argumento.
Rogério Luiz de Souza - UFSC
Quando a Igreja Confiscou a Justiça: a Concentração do Poder Judiciário através da Inquisição do Tribunal do Santo Oficio
OTribunal Inquisitorial do Santo Oficio foi instituído em 1229, no Concilio de Toulouse, pelo Papa Gregório IX com o objetivo de investigar ejulgar possíveis suspeitos de
heresia. Tal condição aparece como novidade no sistema jurídico feudal. Afinal, não havia até então um sistema racional de estabelecimento da verd?rle, como seria o
procedimento inquisitorial da Igreja a partir do século XIII. Acriação do Santo Ofício inaugurou uma nova etapa dentro deste sistema jurídico, abrindo as portas para uma
nova situação histórica, claramente moderna. Oideal para a Igreja era manter aunidade da doutrina eocontrole social. Era necessário detectar, reconhecer edelir a heresia,
o herético e o crime. Para tanto, o poder eclesiástico confiscou o direito inter-individual de fazer justiça. Não se desejava mais tanto vingar o crime, queria-se 'prever' e
'impedir' o ato delituoso.Afinal, o inquérito possibilitou a reatualização sensível, imediata e pretensamente verdadeira dos fatos, como se estivéssemos flagrando odelito.
Mas, além disso, o inquérito organizou e sistematizou um saber sobre os sujeitos: sobre suas experiências, suas crenças, suas vontades e seus desejos. Oprocesso
inquisitorial promoveu a pesquisa sobre aorigem étnica, os antecedentes criminais, o nível das riquezas eoestado religioso-social das populações. Inaugurou uma ciênaa
do sujeito pela denúncia, pelo testemunho e pela confissão. Assim, acerteza da autoria do crime/heresia deu acerteza da ação controladora e preventiva no meio social.
Roberto Kant de Lima - UFF
Tradição Inquisitorial no Brasil Contemporâneo: a busca da verdade real
Osistema brasileiro de justiça criminal, depois da Constituição de 1988, deveria ter caráter acusatório, o que olevaria aenfatizar apublicidade de todos os atos judiciais,
a iniciativa das partes, agarantia do sistema do contraditório, entre outros procedimentos. Entretanto, dada aforte tradição inquisitorial presente em nossa cultura jurídica,
vários e engenhosos argumentos são empregados para manter a prevalência de núcleos inquisitoriais que articulam as formas de produção da verdade judiciária penal.
Dentre estes, ressalta a presença do inquérito policial inquisitorial, considerado como mero 'procedimento administrativo', a manutenção dos chamados 'poderes
instrutórios do juiz" que, através do principio do 'livre convencimento", depositam neste operador a responsabilidade de determinar quais são e quais não são os 'fatos'
do processo. Tais institutos, sempre justificados pela necessidade de fazer prevalecer o interesse 'público' sobre o 'individual', enfatizam anecessidade da busca de uma
'verdade real' que independa das partes, caracterizando, mais uma vez, adificuldade que nossa cultura jurídica tem com o reconhecimento dos direitos civis, que fazem
prevalecer a idéia de igualdade dos cidadãos sobre os direitos do estado, nas repúblicas e nos estados de direito contemporãneos, com sérias consequências para a
implantação de uma justiça acessível atodos e voltada para a proteção dos chamados direitos humanos.
James E. Wadsworth
Os familiares do número e o problema do privilégio
No fim do século XVII, orei de Portugal limitou o número de familiares que poderiam desfrutar dos privilégios concedios ao Santo Ofíao. Essa questão do privilégio se tomou
um dos mais significantes assuntos de conflito entre os oficiais do Santo Oficio e as autoridades seculares eeclesiásticas do Brasil colonial. Égeralmente aceito que os
familiares eram recompensados pelos seus esforços e serviços com privilégios, eque estes privilégios eram ofator mais importante para aqueles que procuravam trabalhar
para a Inquisição. Mas isso não pode ser verdade, pois depois de 1693, amaioria dos familiares não desfrutava dos privilégios. Emesmo na época em que mais homens,
tanto no Brasil como no resto do império português, procuravam cartas de familiares, poucos deles desfrutaram dos privilégios. Temos que procurar uma outra explicação.
Os oficiais da Inquisição também descobriram que ao longo do século XVII tinham que defender seus priviégios eaautoridade inquisitorial contra alguns dos mais poderosos
homens do Brasil. Neste ensaio, analisarei o desenvolvimento desta questão no Brasil colonial. Mostrarei que os privilégios não eram o motivo mais importante para a
procura da carta de familiar eque a luta para asua preservação revela os conflitos e o progressivo enfraquecimento do Santo Oficio no fim do século XVIII.
Daniela Buono Calainho - UERJ
Pelo reto ministério do Santo Oficio: Falsos agentes inquisitoriais no Brasil Colonial
Esta comunicação pretende discutir aação inquisitorial no Brasil colonial a partir da análise de um individuo que se forjou agente do Santo 0fício no século XVIII. Januário
de São Pedro, natural de Quito, no Peru, andando pelas terras de Sergipe e Pernambuco, fingiu-se de Familiar da Inquisição -importante funcionário encarregado de prestar
serviços policiais e investigatórios á máquina do Santo Oficio, tanto no próprio reino, como em todo o império colonial português. A simples menção ao Santo Ofício, o
anenas dizer-se Familiar ou mostrar amedalha que os distinguia, mesmo toscamente falsificada, já era suficiente pera causar pânico generalizado na população. Aação
dos Familiares estava, não apenas no que estava prescrito em seu Regimento, mas também na disseminação quotidiana da pavor da repressão inquisitorial. Ainda que
estudando falsários ou embusteiros, que também foram muitos, podemos perceber tudo isto: se não propriamente o Familiarem ação -que para tanto aqueles homens não
estavam autorizados -certamente aação do Familiar -que para o povo da colônia bastavam as insígnias e aarrogância de quem falava em nome do Santo Ofício. Assim,
através deste caso, poderemos vislumbrar não só ofuncionamento do aparelho inquisitorial no Brasil, como também ograu de arbítrio que sua ação podia atingir, espelhando
o próprio caráter da Inquisição enquanto aparelho de poderno mundo ibérico eem suas colônías.
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Servir o Santo oficio em Minas Gerais setecentista: o comissário Nlcolau Gomes Xavier
Acomunicação analisa a atuação de um comissário da inquisição em Raposos, M.G. no periodo da Inconfidência Mineira, realçando rivalidades entre clêrigos e avaliando
aeficacidade da rede inquisitorial em captar informações sobre criticos do regime colonial. Considera a metodologia da 'microhistoria' tal como Ginsburg, Corbin et aI.
definem, e a aplicação nos estudos sobre ainquisição no Brasil. (Se ve atitulo comparativo a introdução que fiz no sumário carioca transcrito e impresso na Revista IHGB
no. 412, ijul-set. 2001) 239-384.

Georgina Silva dos Santos -UFF
Ofício e Sangue - o enraizamento do ideário inquisitorial nas culturas de ofício da Lisboa Moderna
Fundada em 1558 e partícipe dos autos-de-fé promovidos pela Inquisição de Lisboa, a Irmandade de São Jorge transformou-se ao longo do século XVII em uma das
principais bases de disseminação do ideário inquisitorial entre os oficiais mecânicos da capital portuguesa. Liderada por aqueles que exerciam aprofissão de barbeiro, esta
associação devocional exerceu um papel determinante na 'naturalização' do conceito de pureza de sangueentre os demais mesteiriais que compunham acorporação dos
ofícios de ferro efogo, transformando-o em um dis elemento estruturante das cultursa de ofício deste estandarte. Neste estudo, discute-se o papel desempenhado por esta
irmnandade na construção da identidade social e religiosa de uma das principais bandeiras da Lisboa Modema.
Benair Alcaraz Fernandes Ribeiro - Universidade Camilo Castelo Branco
Inquisição Portuguesa: a luta pelo poder e o fechamento do Tribunal no século XVII(1674-1681)
Resumo:O episódio do susposto fechamento do Tribunal do Santo Ofício em Portugal éo objeto desta comunicação. Em 3de Outubro de 1674 oPapa ordenou acessação
dos autos-de-fé, das sentenças e andamentos dos processos ea suspensão das funções do Santo Oficio em Portugal. Ahistoriografia sobre a Inquisição tem tratado esse
episódio de maneira simplista, deixando transparecer que realmente, durante certo tempo, aInquisição não funcionou em Portugal. Pesquisa realizada nos processos dos
Arquivos da Torre do Tombo demonstram que este suposto 'fechamento' do Tribunal foi uma farsa. Dados objetivos contidos em vários processos estudados do período me
possibilitam aassertiva acima.
Célia Cristina da Silva Tavares - UERJ
Santo Ofício de Goa: estrutura e funcionamento
OTribunal do Santo Ofício de Goa foi fundado por ordem régia, em 2de março de 1560, tomando-se responsável pelos domínios portugueses desde o cabo da Boa
Esperança até as possessões mais orientais. OCardeal Infante D. Henrique solicitou aos primeiros inquisidores de Goa, Aleixo Dias Falcão eFrancisco Marques Botelho,
que na fundação da Inquisição do Oriente primeiramente se montasse a estrutura administrativa do tribunal antes de começar a ação de perseguição, e enfatizou a
necessidade de repressão aos cristãos-novos. De uma maneira geral, os estudos sobre a Inquisição de Goa enfrentam muitas dificuldades devido a problemas com a
documentação referente aesse tribunal. Além disso, há uma forte imagem construída a partir de alguns relatos, especialmente o de Charles Dellon, com asua Narração
da Inquisição de Goa, enfatizando seus aspectos violentos. Assim, aprofundar a análise da estrutura edo funcionamento do Tribunal do Santo Ofício de Goa permite
preencher uma importante lacuna na investigação da construção do domínio colonial português, a partir de um enfoque que pretenda mostrar as principais características
dessetribunalorient~.

Evergton Sales Souza! Bruno Feitler
D. Ignacio de Santa Thereza. Um arcebispo às voltas com a Inquisição
.
Goa, quaresma de 1725. Num sermão proferido em sua catedral, o arcebispo de Goa, primaz das Indias, Ignacio de Santa Thereza, teria afirmado 'que todas as obras
boas feitas pelos que estão em peccado, erão abominações'. Tinha início, então, uma querela teológica opondo aquele prelado aalguns jesuítas que oacusavam de retomar
os erros de Baius (1589) edos jansenistas. Aquerela viria aganhar novas dimensões a partir do momento em que aproposição do arcebispo foi denunciada ao Conselho
Geral do Santo Ofício, em Lisboa. Agravidade do caso, adignidade do acusado e, talvez, outros motivos menos confessáveis, fizeram com que oInquisidor Geral, cardeal
D. Nuno da Cunha, se encarregasse pessoalmente do assunto.Em que medida a proposição do arcebispo de Goa se aproximava efetivamente das posições de Baius
e dos 'jansenistas'? Qual a posição do CGSO sobre o caso? Haveria, para além do simples exame da proposição, outra motivação que pudesse explicar a atitude do
cardeal da Cunha em relação aD.lgnacio de Sta. Thereza? E, finalmente, o prelado de Goa seria mesmo um 'jansenista' ou um 'filo-jansenista'? Eis algumas questões
que deverão se respondidas ao .Iongo da comunicação.
Lina Gorenstein - USP
A Terceira Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil (1627)
Em 1627 chegou ao Rio de Janeiro, vindo de Angola, D.Luis Pires da Cunha, iniciando aTerceira Visitação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição de P.ortugal ao Brasil.
Além do Rio de Janeiro, o visitador passou por São Paulo, Santos e Espírito Santo. Pouco conhecida pela historiografia, a maior parte da documentação dessa visita
perdeu-se em naufágio, confome depoimento do Visitador. Através de fontes encontradas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa), os Cadernos do Promotor, do
processo de uma das presas do Rio de Janeiro enviadas para Lisboa, edas fontes referentes ao holandes Cornélio Arzão, preso em São Paulo, é possível uma melhor
compreensão desse capítulo da ação inquisitorial no Brasil.
Geraldo Pieroni - Universidade Tuiuti do Paraná
Ad discernendas veras a falsis visionibus et reve/ationibus A Inquisição e as falsas visões de Maria Dias, degredada para o Brasil
Tratar das visões e das visionárias significa penetrar num misterioso fenômeno universal que se encontra em todas as culturas e religiões. Ovocábulo visão designa a
percepção do mundo exterior pelo órgão da vista. Na linguagem religiosa, uma visão é a manifestação sensível ou mental de realidades consideradas naturalmente
invisíveis e inatingíveis ao homem, mas que podem ser experimentadas unicamente como um dom especial, um favor inesperado. A beata Maria Dias era considerada
uma santa visionária. Ela residia nas proximidades de Coimbra edepois de comungar o sacramento da Eucaristia, ela entrava em êxtase. Seus arrebatamentos públicos
indicavam que ela era uma privilegiada de Deus. Afirmava que os santos da corte celeste lhe apareciam elhe revelavam respostas provindas da Santíssima Trindade para
conhecer o futuro. Apesar do respaldo popular, os inquisidores não viam com bons olhos essas manifestações místicas. Depois de vários interrogatórios os juizes
inquisitoriais decidiram que as visões de Maria Dias eram todas simuladas. Ela foi condenada no auto-da-fé, do dia 19 de maio de 1591 , acinqüenta açoites edez anos
de degredo no Brasil. Oobjetivo deste artigo é analisar os alicerces de discemimento exegético utilizados pela lógica dos inquisidores na perseguição e condenação dos
'falsos visionários'. Oc'1so de Maria Dias é exemplar.
Thereza Baumann - Museu Nacional/UFRJ
O Thesaurus de Viagens dos De Bry no Index Expurgatorium
Poucas obras editadas nos séculos XVI-XVII suscitaram tanto interesse quanto As Grandes Viagens. Iniciada em 1590, essa coletânea de narrativas de viagens à
América, ilustradas e publicadas pelos De Bry, singulariza-se pelas centenas de gravuras que, juntamente com os textos, impõe ao europeu uma visão do Novo Mundo
e de seus habitantes. No entanto, essas narrativas, e até mesmo as suas imagens, mereceram da censura, já em 1612 (antes de publicados os últimos volumes do
Thesaurus), a sua inclusão no Index Expurgatorium. Esta comunicação analisa os possíveis motivos que orientaram a inserção de As Grandes Viag~ns nos Index, ou
seja, nos catálogos de livros que aSanta Sé julgava perigosos para a integridade da fé e dos Costumes. Naturalmente, Theodore de Bry, responsável pelo advento da
coleção eo autor da maior parte das ilustrações, era (bem como os seus filhos), a priori uma pessoa suspeita; esse artista flamengo, gravador e editor, convertera-se á
Reforma Protestante e fora vítima das perseguições promovidas pelos espanhóis nos Países Baixos. Engajara-se também em projetos políticos anti-habsburgos,
promovendo, inclusive, um libelo contra a Espanha ao editar a Leyenda Negra de Las Casas com dramáticas imagens das atrocidades praticadas contra os índios. Além
disso, os De Bry participaram expressivamente em obras (editando e ilustrando) cujos autores pertenciam aseitas religiosas ou eram difusores de filosofias consideradas
heréticas (como o herrnetismo, o cabalismo e o alquimismo).
. <) c
Sonia Apparecida de Siqueira - USP/UERJ
O Santo Ofício e o Mundo Atlântico. Ação inquisitorial na Madeira.
Asingularidade do comportamento inquisitorial, quer nas suas estruturas, quer no seu funcionamento éperceptível em áreas do Império Portugues. Aqui se inserem as Ilhas,
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~----~--~--~--------------~------------------------------------------particularmente ada Madeira, onde as contingências políti~õmicas levam ainterierências no programa do Santo Oficio. Acomposição populacional onde avultavam
os estantes, principalmente estrangeiros, a abrasão do corso, os assaltos periódicos e os desvios das rotas dos navios mercantes compunham um quadro de ameaças
à soberania portuguesa e à vigência da espiritualidade católica. Impunha-se a vigilãncia, de que se encarregou o Santo Oficio, instituição para-eclesiástica e para-estatal
que ali tentou se estruturar e exerceu controle com as Visitações. Resultados pouco significativos da presença do Santo Oficio levam a indagações sobre a eventual
conflitualidade de interesses e do poder monárquico e local,bem como do secular e eclesiástico-inquisitorial.
Bruno Feitler - UFF
Inquisição e poder episcopal no Brasil (1551-1751)
As relações entre o Santo Ofício e o poder episcopal parecem ter sido privilegiadas quando se estuda aação inquisitorial no Brasil. Contudo, apesar da importância do tema
para ahistória da repressão religiosa eda difusão do catolicismo no Brasil, e o interesse de certos especialistas pelas visitas pastorais enquanto fornecedoras de réus para
o Santo Oficio, faltam trabalhos específicos sobre as relações orgânicas entre as duas instituições e seus respectivos membros. Tentaremos evidenciar as relações
(conflituosas? de cooperação?) existentes entre os juízes do Tribunal de Lisboa - com jurisdição sobre todo o Atlântico português - e os prelados brasileiros e seus
subordinados: membros do capitulo, juizes do tribunal episcopal ou vigários paroquiais. Isto será feito através de um estudo comparado de suas legislações (regimentos
inquisitoriais e constituições episcopais) prestando especial atenção aos problemas jurisdicionais. A partir das fontes documentais, veremos como estas relações
aconteciam na prática.
Rogério de Oliveira Ribas - UFF
O Islão na Diáspora: práticas religiosas mouriscas em Portugal nas fontes inquisitoriais quinhentistas
O decreto de D. Manuel (1496), expulsando as minorias moura e judaica de Portugal, sob pena de morte e confisco de bens ou, em opção, da sua conversão ao
cristianismo, fez surgir no reino a comunidade conhecida como mourisca -comunidade aliás adensada consideravelmente pela expansão marítima portuguesa nos séculos
XV e XVI, responsável pela introdução de levas de mouros cativos no reino lusitano. Estabelecidos, em sua maior parte, na cidade de Lisboa, os mourisco~ reuniam-se
para o culto islâmico na 'estrebaria dei Rey", que funcionava como uma espécie de criptomesquita mourisca. Ainda organizados na Confraria dos mouriscos da igreja de
São João da Praça, os filhos de Mafoma, também praticavam o seu criptoislamismo ( islamismo secreto), acobertados pelo calendário litúrgico do cristianismo. A
comunicação, com base nas fontes inquisitoriais, pretende traçar um quadro da sociologia histórica desta comunidade e mostrar as práticas religiosas dos mouriscos, no
contexto das resistências culturais islâmicas na cristandade portuguesa dos quinhentos.
Alex Silva Monteiro - UFF
O pecado dos anjos: infância e inquisição na América colonial portuguesa.
Acomunicação visa realizar uma reflexão sobre alguns aspectos da mentalidade social moderna arespeito da infância, em especial, em relação a tolerância socioreligiosa
para com as crianças acusadas de cometerem crimes contrafé cristã católica na América colonial brasileira. Ointuito érefletir sobre as mudanças ocorridas no estatuto
da criança no Ocidente modemo. Através da análise dos regimentos da Inquisição portuguesa, buscaremos vislumbrar oconceito de infância produzido pelo Tribunal do
Santo Oficio português. Associando os regimentos ás denúncias e às confissões (produzidas pelas visitações inquisitoriais ao Brasil, entre os século XVI e XVIII) que
tinham crianças como sujeitos de práticas apóstatas afé católica, procuraremos entender quais eram os procedimentos do Tribunal no trato com as crianças-rés: os 'anjos
pecadores".
Lana Lage da Gama Lima - UENF
Sodomia e pedofilia no século XVII: o processo de João da Costa (1666)
Esta comunicação.apresentará um estudo de caso a partir do translado do processo contra o Padre João da Costa, natural de Lisboa, expulso da Provincia de Madre Deus
dos Capuchos, na India, que, em 1666, se apresentou ao Tribunal de Goa para confessar atos de sodomia com meninos de idade entre dez e quinze ancs. Em 1670, após
o Tribunal ter acumulado uma série de denúncias contra o padre, na época sacristão da Casa de Misericórdia de Goa, este foi preso e, dois anos depois, relaxado àjustiça
secular, 'como convicto no crime nefando de sodomia contra naturam", sentença confirmada pelo Conselho Geral da Inquisição. A análise da documentação terá como
eixo otratamento dado durante o processo a essas relações - hoje classificadas como prática de pedofilia -, a partir das questões levantadas por Philippe Ariés sobre a
construção do conceito de infância.
Luiz Mott • UFBA
Sodomia: dissidência imoral e contra-cultura ou heresia?
Depois dos cristãos-novos, os sodomitas representaram o grupo social mais perseguido pela Inquisição Portuguesa. Enquanto aprodução intelectual da época: sermoos
dos autos de fé, tratados de teologia apologética e mais recentemente, a produção acadêmica consagrada ao judaismo e marranismo se universaliza de forma complexa
e impressionante, os estudos e bibliografia sobre o abominável pecado de sodomia perpetuam seu estigma de 'pecado nefando", i.e., que não pode ser pronunciado, tão
reduzidos foram os tratados teológicos antigos e tímidas as pesquisas e obras de síntese contemporãneas sobre esta minoria social. Não há sequer consenso entre 6s
estudiosos sobre qual seria o melhor conceito para definir o crime de sodomia na perspectiva da teologia moral e dos regimentos inquisitoriais. Nosso objetivo nesta
comunicação é desconstuir a hipótese de que a sodomia fora incluida no rol dos crimes do conhecimento do Santo Ofício português devido á sua condição de heresia,
demonstrando que aperseguição aos sodomitas se deveu fundamentalmente como estratégia para reprimir.a ameaça representada pelos 'filhos da dissidência' enquanto
manifestação portadores de uma contra-cultura imoral e revolucionária.
Simpósio Temático 46- Cultura, Memória e Modernidade (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Antônio Torres Montenegro
Barbara Weinstein - University of Maryland
Memória histórica e identidade paulista: comemorações da Revolução Constitucionalista no Quarto Centenário (1932/1954)
OQuarto Centenário da Fundação da Cidade de São Paulo fornece um prato cheio para investigar a questão da me~ória paulista. Especialmente interessante é a
campanha de renovação da memória da Revolução Constitucionalista de 1932. OQuarto Centenàrio oferecia uma ocasião ideal para recuperar e ampliar a memória da
guerra paulista. Começando com a construção do obelisco/monumento, seguindo com as edições. comemorativas de todos os jomais no dia 9 de julho (aniversário da
declaração de guerra contra o governo Vargas) e concluindo com o lançamento do livro ilustrado, o Album da Familia 1932, as comemorações de 1954 eram repletas de
referências e cerimônias dedicadas à memória de 1932. Aproposta deste trabalho será examinar os esforços para criar novos significados para a guerra paulísta-por
exemplo, representar a revolução como uma luta em favor da democracia. Acerca disso, mostro que a linguagem 'oficial" das comemorações era, muitas vezes
abrangente ('o povo paulista.' 'a família paulista') enitidamente excludente no sentido de definir o caráter paulista de uma maneira que marginalizava grandes segmentos
da população do estado. Dentro desta operação discursiva, a Revolução Constitucionalista tinha um papel de destaque.
Zuleica Dantas P. Campos - UNICAP
Eugenistas e Culturalistas:O I Congresso Afro-Brasileiro de 1934
Oobjetivo deste trabalho é analisar o significado do 1° Congresso afro-brasileiro realizado em Recife, sua repercussão na imprensa e o confronto de idéias propagadas com
o acontecimento. Pretendemos, também,analisar as idéias de Ulysses Pernambucano e de seu grupo, bem como as idéias de Gilberto Freyre e dos intelectuais
culturalistas, presentes, de forma direta ou indireta, nas discussões travadas em torno do Congresso. Desse conjunto de práticas, vozes e imagens propagados em torno
do Congresso podemos refletir que, através do discurso da 'democracia dos saberes", se instituiu uma linguagem que arrogou o direito de dizer ao outro qual o seu lugar
eo seu papel na construção da identidade afro-brasileira que, naquele momento, estava sendo forjada. Propõe-se a participação conjunta eharmoniosa de intelectuais, pais
e mães-de-santo, cozinheiras, analfabetos e trabalhadores rurais nas discussões e debates. No entanto, essa participação tem o seu espaço delimitado, organizado,
hierarquizado, em que se procura instituir uma nova forma de relação entre o saber e as práticas intelectuais, entre o saber e as práticas populares.Os organizadores do
congresso fo~aram aimagem de um ambiente multirracial, multicolorido, folclórico que deveria se diferenciar do 'clássico modemismo' do sul.
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A outra face do "apenas moderno": a tradição revisitada
De acordo com alinha de pesquisa desenvolvida na UFPE ligada à temática cultura, história e modernidade, nossa pesquisa debruçou-se sobre aprodução bibliográfica
do escritor Gilberto Freyre entre os anos de 1962 e 1981. Esse corte temporal na seleção das obras estudadas justifica-se pela necessidade de compreendermos como
Freyre representou as transformações nas idéias nos costumes vigentes nas décadas de sessenta e setenta através da conciliação entre a tradição e amodernidade. Esse
modo particular de compreender o momento de transição o qual vivenciava fê-lo assegurar a ressurgência da tradição na esfera do cotidiano através do tempo-Iazer, do
modus vivendihispânico (discutido no livro OBrasileiro entre outros hispanos) e na esfera das ciências humanas com o retorno à narrativa, ao ensaísmo, a abordagem
intuitiva e ao pluralismo metodológico. A retorno à tradição assegura a posição de Freyre em demonstrar e discutir as falências dos paradigmas modernos (crise da
modernidade) e aconfiguração de uma sociedade transmoderna ou pás-moderna (discutido no livro Além do Apenas Moderno) que encontraria no retorno dos arcaísmos
um forte aliado.
Isabel Cristina Martins Guillen - UFPE
Comemorar Os Sertões: entre a inquietação que motiva a obra e seu fazer-se no presente
Se o ano de 2002 foi dedicado a celebrar ocentenário de Os Sertões, não se deve certamente à necessidade de reafirmar o lugar de Euclides da Cunha no panteão das
celebridades, mas de pensar como o autor e obra galgaram oposto. Sua força é tamanha que age como um verdadeiro palimpsesto para muitos intelectuais que escreveram
sobre o sertão depois de Euclides. Entende-se aqui que a monumental idade de Os Sertões não pode ser encarada com um dado natural, intrinseco ou inerente àobra, mas
impõe-nos atarefa de pensarmos os processos sociais que amonumentalizaram, transformando-a em um clássico da literatura brasileira. Ao mesmo tempo, é necessário
também pensarmos que, urna vez monumentalizado, Os Sertões tem servido a muitas disputas em torno do poder de representar o sertão. No entanto, há na obra urna
série de inquietações que reverberam no presente. Quais seriam os ecos que sustentam o fazer-se de Os Sertões no presente?
Maria Thereza Didier de Moraes - UFPE
O Brasil de Suassuna no Mito da Ilha Brasil
A Onça Castanha e a Ilha Brasil, tese de livre docência de Ariano Suassuna, nos oferece uma espécie de mapa das obras que são referências no pensamento do escritor.
Nesta tese, Suassuna constrói uma interpretação da cultura brasileira investigando, através de textos literários, os mitos do "inconsciente nacional". Oescritor atribui valor
simbólico às imagens e signos expressos, nas produções literárias do século XVI ao XX, e afirma aidéia de um Brasil como unidade messiânica de contrários. Omito da
Ilha Brasil aponta para a mesma terra que contém duas faces: o eldorado e o paraíso edênico. Entre mito, história e literatura, o nosso trabalho discute e analisa a
interpretação de Suassuna sobre a cultura brasileira e a leitura que realiza dos textos utilizados para formar a sua tese.
Luis Manuel Domingues do Nascimento - UNICAP
Para a critica das modernizações na cidade do Recife (1955-1975)
Oobjeta de investigação e estudo de nossa comunicação são os registros, os desvelamentos e as criticas sobre as modemizações operadas na cidade do Recife, no
período de 1955 a 1975, presentes em três obras literárias do escritor pernambucano Osman Lins (Nove Novena, Avalovara e A rainha dos cárceres da Grécia). Nestas
obras literárias, podemos encontrar tanto indícios corno reflexões analíticas que permitem traçar um painel e conhecer o perfil do processo e das repercussões que a
modernização operou no contexto social, econômico, político e cultural da cidade. Trata-se de urna modernização ou modernizações que se operaram numa fase de
intemalização da produção e constituição de urna sólida sociedade capitalista tanto ao nível do Recife corno do Brasil, introduzindo alterações cirúrgicas e profundas marcas
que redefiniram e nortearam a história recente da cidade. Assim sendo, aliado aum conhecimento do contexto histórico àépoca em suas diversas dimensões, procuraremos
averiguar as dimensões das alterações das mediações sociais e políticas e nas mentalidades vividas e produzidas pelos sujeitos históricos da cidade, expressas por
intermédio de obras literárias que tinham apreocupação tanto de registrar os dramas corno de refletir sobre amodemização que acidade do Recife e seus atores históricos
e sociais viveram no período em foco.
Antonío Paulo de Morais Rezende - UFPE
Itinerários da modernidade: registros históricos da solidão no Recife dos anos vinte
Oobjetivo do trabalho é analisar historicamente, corno na década de vinte do século passado, na cidade do Recife, construíram-se as representações/os registros históricos
sobre a solidão, como parte da relação estabelecida pelos sujeitos com a introdução de novos hábitos culturais e novos modos de conviver trazidos pela modernidade,
provocando choque com as referências do passado e expectativas com relação as incertezas do futuro. As fontes básicas são os jornais e as revistas de época, além de
textos literários.
José Ferreira de Souza - UNICSUL
O Preço da Razão: As Memórias dos Desapropriados do Bairro do Tatuapé - São Paulo
OMetrô foi construído sobre o bairro do Tatuapé permitindo que os trabalhadores percam 8 minutos e 13 segundos de suas vidas para chegarem até o centro da cidade de
São Paulo. Mas, os ex-moradores não deixaram para trás apenas os entulhos de suas casas, mais também suas vidas, suas histórias e seus sonhos. Problematizar os
diversos conflitos entre instituições, moradores, comerciantes e os funcionários do Metrô responsáveis pelas desapropriações, significa a aproximação dos bairros
periféricos ao centro, bem como o distanciamento das pessoas de seus valores e costumes. Para alguns moradores a indenização recebida pela desapropriação
representou melhoria de vida, pois com o Metrô o "progresso" e o 'moderno" chegaram. Todavia, para outros, reconstruir suas vidas em novos lugares foi muito difícil.
Pensar na construção e no funcionamento do Metrô do Tatuapé instiga a análise das tessituras de uma organização social complexa, na qual novas categorias surgirão para
elaborar uma nova óptica sobre amemória e ahistória do bairro. Se as desapropriações significaram a possibilidade de transitar mais rapidamente por São Paulo, também
permitiram a redefinição dos usos e abusos dos moradores do Tatuapé sobre a estação do Metrô e as instituições públicas e particulares que o envolveram.
Sylvia Costa Couceiro - Fundação Joaquim Nabuco.
Recife, "A Sucursal de Monte Carlo": jogo do bicho, baralho e roletas no Recife do inicio do século XX
'A Sucursal de Monte Carlo" foi a manchete de uma matéria do Jornal do Recife em 1926, referindo-se a proliferação dos chamados "jogos de azar" na cidade do Recife
nos anos vinte. Muito populares na cidade, esses jogos eram uma das alternativas de divertimento preferidas das camadas populares nessa fase, apesar de serem
considerados pelas autoridades policiais contravenção, atividade ilegal, com penas previstas·no Código Penal. As casas que bancavam apostas nas roletas, no jogo do
bicho ejogos de baralhe diversos, eram citadas nos artigos dos jornais dessa fase como: 'espeluncas, bocas escancaradas a devorar o dinheiro do povo", responsáveis
pela 'corrupção da sociedade, desonra do lar, e afastamento de milhares de homens do trabalho". Oque representava divertimento e prazer para uns, era contravenção
e vício para outros. Este trabalho procura compreender algumas faces do 'mundo do jogo" no Recife no inicio do século XX, momento em que a cidade experimentava
alterações no ritmo de vida com a chegada da modernidade. Tendo corno base as reflexões de Michel de Certeau, buscamos recuperar as táticas e estratégias sutis,
astúcias anônimas empregadas cotidianamente pelos adeptos do jogo para escapar às leis e códigos de conduta ql'~ procuravam controlar suas práticas culturais e
espaços de diversão.
Raimundo Nonato da Silva Fonseca
Lazer e modernidade em Salvador na Primeira República
Estudo da inserção das novas práticas de lazer no cotidiano de Salvador nos começos da República. No bojo das reformas urbanas vivenciadas pela cidade, questões
relativas às diversões serão consideradas como elementos fundamentais a serem reformulados. As novas práticas de lazer constituem tema privilegiado para releituras
dos padrões tradicionais de sociabilidade. Entre as modernas opções de lazer, podemos citar as regatas, ofutebol, o ciclismo, passeios de automóveis, cinema, etc. Estas
destacam-se pela influência que irão exercer propiciando alterações de valores, costumes e imaginário. Seu estudo se faz relevante também por terem sido consideradas
eficazes instrumentos no processo de modernização, capazes de civilizar os hábitos e costumes da população local. O texto apresenta um conjunto diversificado de
comportamentos e imagens associados aos novos tempos: circulação de automóveis, regatas, futebol, restaurantes, som do fonógrafo, etc. Começamos discutindo as
reformas urbanas de Salvador no periodo. A par de demolições, alargamentos das ruas, etc., emergem ideais de desafricanização da cultura, com a caracterização de
hábitos e diversões associados aos setores populares, em sua maioria descendentes de africanos nascidos no Brasil, como viciosos e prejudiciais. Portanto, na Bahia,
amodernidade contrapunha-se principalmente à africanidade.
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A História e a organização da cultura moderna na Paraíba: 1932 -1979
A pesquisa trata da cultura histórica na Paraíba, de 1932-79. As fontes: textos de História da Revista do IHGP que, em geral, abordam a Paraíba. A periodização afinase com: aexistência de uma cultura histórica paraibana; aprática de escrever história apartir do final do XIX e primeiro terço do XX; a passagem do caráter agro-exportador
para ourbano-industrial da sociedade brasileira, desigual e combinado (Trotsky, Francisco de Oliveira), ecom acontecimentos/processos políticos (Jacques Juliard; René
Remond) do período. Nossa hipótese: a cultura histórica paraibana pesquisada é um modemismo tradicional. Aquestão: como oconhecimento histórico contribuiu para
a organização da cultura e da sociedade modem as na Paraíba. Nesse sentido, o referencial teórico é dado por A.Gramsci, quanto á conceituação de intelectual; M. Berman
e D. Harvey, relativamente ao modemo; J. H. Rodrigues, C. G. Motta. A. A.Diehl, P. Burke e M. de Certeau, na relação entre História e época histórica; e J. R. do A.
Lapa, quanto ao conceito de historiografia. Os textos são intervenções intelectuais escritas históricas sociais (IIES) e, entendendo em que condições, de que maneira se
escreve e sobre o que se escreve historicamente, pode-se fazer a relação entre histórias e a sociedade.
Noemia Maria Zaidan - Anpuh/PE
Do ombro dos escravos ao lombo dos burros; O Recife nas ímagens dos transportes de carga
As imagens que aqui apresentamos são fotografias de diversos acervos públicos e privados, tiradas no Recife, por fotógrafos que ao registrarem com suas máquinas, cenas
da cidade, 'clicaram' intensamente os meios de transportes de cargas, que abasteceram e movimentaram a vida da capital da provincia de Pernambuco, no final do século
XIX. Fotos-memória, esses recortes do olhar perrnitem recriar significados, nos caminhos do cotidiano da cidade, ampliando as poSSibilidades de leituras das relações
estabelecidas entre os homens. Nas fotos dos barcos, das naus, dos burros e das carroças do Recife, percorremos momentos do cotidiano da cidade de quando os
transportes ainda não tomavam todos os espaços públicos, até aquele ern que as pessoas criaram, porforça dos riscos e da necessidade, o hábito de ceder as ruas á sua
circulação. Transportes de carga é nosso terna de pesquisa, porque sua ação nas esferas da circulação das mercadorias e da prestação de serviços permitern ápopulação
adquirir as condições básicas para prover suas necessidades, criar e satisfazer seus desejos materiais, além de aproximar homens de diferentes condições sociais e
atividades, gerando entre eles laços, malhas de apoio capazes de os auxiliar a viver na cidade.
Fabiana de Fátima Bruce da Silva - UFPE
Imagens do Recife na década de 1960 .Edificio, pedra da cidade. Fotografia, luz da rua. Reflexão sobre primeiros dados de pesquisa
Oobjetivo desta comunicação é apresentar os primeiros dados de pesquisa cujas fontes são fotografias da cidade do Recife e sua cultura urbana na década de 1960,
pertencentes a acervos públicos. Como fontes complementares utilizamos periódicos e escritores que, ao representarem o Recife, monumentalizam uma cidade que se
propõe aentrar em novo período de industrialização, sob advento do projeto desenvolvimentista nacional. Acervos fotográficos pesquisados possibilitam identificar olhares
da cidade cujos filtros são obra do fotógrafo e do imaginário vivido. Destruições de edifícios e ruas marcam as faces da cidade do Recife quando a modernidade é
questionada, imergindo na experiência da Guerra Fria. Destruições fotografadas na emergência da tecnologia espacial- via derivados do petróleo -, como apop-art, são
introduzidas nos novos lares pós-modernos. Algumas assombrações marcam ainda a história do Recife, como afome: aparição dos manguezais, das beiras dos rios e
das ruas da cidade cujos casarões desabam para dar lugar agrandes avenidas e outros estilos mais salubres, mais condizentes com a literatura representante da fartura
do açúcar de Pemambuco. Fotografias mostram esses Recifes que se repetem e que, vitoriosos, insistem em dominar outros Recifes, escondidos, esquecidos, mas não
menos fotografados.
Ana Helena da Silva Delfino Duarte
Presença votiva na arte e suas apropriações poéticas: almas eruditaslpopulares
Essa abordagem lida com alguns aspectos da circularidade cultural. Arte e Cultura possuem plurisignicações que são, muitas vezes, divergentes relàtivamente á
conceituação. Arte, bem como aCultura, tem como caracteristicas adicotomia histórica, que geralmente costuma-se dividi-Ias numa bipolaridade entre os pares de oposição
erudita e popular. Levando-se em consideração a abrangência dessas temáticas, fomos nos valer dos apontamentos de algumas teorias que apontam o imbricamento, o
cruzamento e a complementariedade do 'erudito' e do 'popular'. Como exemplos mediadores para essa análise nos servimos para leitura de imagens os trabalhos
plásticos de Efrain de Almeida e Farnese de Andrade, que em muitas de suas obras se apropriam da de imagens votivas para construirem suas composições plásticas.
Esses e vários outros artistas, exprimem sem preconceitos, a reciprocidade da alma popular/erudita em suas composições poéticas, que nos inquirem aredimensionar,
de forma menos rasa periférica, acrítica, auto-crítica de nossos modos de ver e sentir.
Daniel de Souza Leão Vieira· UFPE
Paisagem e Modernidade: Os olhares sobre o Recife nos anos 1920
Esta pesquisa tem por objeto de estudo a construção dos olhares sobre a cidade do Recife nos anos 1920. Propãs-se trabalhar o conceito de paisagem de uma fotma
interdisciplinar, levando em conta tanto abordagens espaciais quanto imagéticas. Desta reflexão, trilhou-se três caminhos. No primeiro, notou-se que as invenções
modernas permitiram uma percepção cinética do ambiente. No entanto, esses novos olhares não foram tidos como paisagens, termo que parecia ainda coincidir com a
noção pictórica. No segundo, trabalhou-se com o automóvel, artefato que permitiu a expansão urbána nos moldes de um projeto ~spacial elitista, que, porém, não foi
plenamente efetivado, uma vez que as relações sociais de trabalho ainda eram tradicionais. Por fim, explorou-se as discussões que os intelectuais fizeram acerca da
paisagem. Houve um embate entre um imaginário modemizante, portador de um discurso do progresso; e um outro, tradicionalizante, que defendia a'cor local' para a
preservação do que se supunha ser a identidade do Recife. As mudanças urbanas imbricaram-se na construção de novas imagens da cidade. Mas esses olhares não
substituíram os antigos. Antes, conviveram, em múltiplos imaginários.
Regina Beatriz Guimarães Neto· UFMT
Memória, cidades e reterritorializações espaciais:relatos e imagens
Este texto apresenta como objetivo central refletir sobre a constituição das novas cidades de Mato Grosso (parte norte do estado), compreendidas na dinâmica do processo
de ocupação e reterritorialização que se configurou na Amazónia, apartir das últimas décadas do século vinte. As análises realizadas privilegiam imagens narrativas e
imagens fotográficas da experiência cotidiana das novas cidades. Vivências e experiências que desenham a paisagem citadina. Simultaneidade de imagens que
expressam os profundos contrastes sociais e materiais - fragmentos diversos -que se interelacionam de forma clara, e difusa, apreensíveis e fugazes, mensuráveis e
intangíveis; práticas e relações de conflito que se inscrevem no corpo da cidade.
Ana Maria de Souza· UFMT
Narrativas Urbanas: territorialização e desterritorialização nas práticas de apropriação do território da cidade
Este texto tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre as formas de representações do espaço da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Oenfoque privilegia as práticas
dos grupos sociais móveis, denominados andarilhos, invasores, mendigos e outros que não se enquadram num 'lugar fixo'. Trata-se de um estudo sobre a cidade de
Cuiabá, compreendendo a dinâmica de seu processo de ocupação mais recente (a partir das duas últimas décadas do século XX): a circulação de fluxos de homens e
mulheres pobres que transitam pela cidade. Neste texto destaca-se aimportância atribuída á circulação desses indivíduos e grupos sociais, entre práticas de territorialização
e desterritorialização, controles e indisciplinas, como linhas que delineiam a cartografia da cidade contemporânea.
Antonio Torres Montenegro - UFPE
A Igreja Católica e as Ligas Camponesas. O Sagrado Ameaçado
.
A memória e o silêncio, o sagrado e o profano, a igualdade e a dominação, revelam a multiplicidade de fazeres e saberes que instituem um fazer cotidiano em que o
historiador reconstrói trilhas e sombras. Foi com esses desafios que passamos a pesquisar acerca da disputa que se trava entre a Igreja Católica e os Movimentos Sociais
Rurais no Nordeste do Brasil, no final da década de 1950 e 1960. Muitas dimensões desse embate projetam-se carregados de signos reveladores da formação social e
das tensões e conflitos que adquirem formas diversas e opostas. A Igreja Católica que, antes de 1964, coloca-se como adversária dos comunistas e socialistas no trabalho
de mobilização e organização dos trabalhadores rurais, após o golpe de 1964, assistirá uma parcela de seus religiosos e religiosas adotar discursos e prática&destes.Em
razão dessa atitude passam a ser alvo do aparelho de repressão do Estado. Um dos objetivos desse trabalho tem sido estudar através de diversas fontes,entre elas os
relatos de memórias, as mudanças nas práticas religiosas e seus novos significados.
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Nileide Souza Dourado - UFMT
Caminhos e descaminhos: Memórias,Narrativas e cotidiano de itinerantes rumo a Poxoréo-MT (primeira metade do século XX)
Trata-se de um estudo que procura refletir através da memória dos viajantes, as suas histórias de vida, os registros e representações da partida, do cotidiano e d; I cultural
material de pessoas, famílias e de grupos, estabelecidas nas diversas formas de trajetórias e chegadas. Analisar aviagem na suas múltiplas dimensões erepresentél(;ões,tem
possibilitado uma outra compreensão dos caminhos percorridos, das experiências, de trechos fragmentários,elementos de socializãção deles decorrentes -mas, também
de uma outra perspectiva da história do período no país. Contudo,propicia o desvelar destes momentos históricos capazes de fazer emergir outras configurações em toda
a sua complexidade e em relação com o mundo.A partir de uma rica documentação escrita e oral.
Daniel Francisco dos Santos - UNEB
Trabalho, Memória e Cultura: Os Carpinteiros Navais do Baixo-Sul da Bahia
Este exercício de investigação aborda as formas de vida e de trabalho de um grupo especifico de artesãos que estão localizados na região denominada como E<lixo-Sul
da Bahia. Estabelecemos como objetivos da pesquisa o estudo das formas de vida e de trabalho destes construtores navais através de suas expressões culturais I) demais
aspectos que permeiam a sua vida cotidiana tentando apreender como conseguem transmitir através da memória os segredos da arte de construir as embarcações de
madeira. Alem das questões colocadas acima, um dos principais interesses de nossa investigação era descobrir como esse grupo de carpinteiros navais ao conlrario de
outros trabalhadores ligados ao mundo da navegação conseguiu manter e preservar o seu oficio apesar do declínio da navegação na Bahia de Todos os Santos e da
desativação dos portos do Recôncavo. Algumas conclusões a que temos chegado e que o turismo náutico e a pesca artesanal ainda têm mantido uma demanda por
embarcações de madeira Óque tem contribuído para a sobrevivência deste oficio nesta região da Bahia
Jailson Pereira da Silva - FAFICAlFAINTVISA
Asas cobrem os céus
Partimos da percepção de que uma das principais características da modernidade é o culto á velocidade. Arapidez é, por vezes, o elernento mais importante na identidade
do ser moderno;.o homem moderno, nos disse um cronista em 1927, é um matador de distâncias. Essa pressa da modernidade materializa-se, principalmwte, nos
inventos modernos. Máquinas de todos os tipos e para todas as funções são criadas e difundidas sempre alicerçadas na idéia de que ser moderno é ser capaz de
economizar: tempo, dinheiro, energia. Uma dessas invenções, o automóvel, tornou-se um grande simbolo da modernidade "se a cada época da vida corresponde certa
visão do mundo, é certo que nesta visão do mundo se inclui, nos tempos modernos, um juízo sobre o automóvel", nos lembra Maria José de Queiroz. Aqui, no ilntanto,
o automóvel foi preterido e optamos por encaminhar nossa discussão apartir do avião. Tomamos adécada de 1920 corno nosso momento histórico privilegiado. Nela, os
avanços tecnológicos, acelerados durante os anos da primeira guerra, permitiram que o avião assumisse definitivamente o status de invento promissor e não apl}nas um
experimento. Entre os momentos que corroboram a representação do avião como importante símbolo da modernidade, enquadra-se o histórico vôo de Charles Lndbergh
que, em 1927, decolou de New York e mais de 33 horas depois aterrissou em Paris.
Suzana Cristina Souza Guimarães - UFMT
Arte na rua: o imperativo da natureza
Este texto é uma montagem apartir do texto original do segundo capítulo -Arte na rua -de uma dissertação de mestrado- Arte &Identidade: Cuiabá 1970-1990 -qUI' tem por
objetivo desconstruir aprópria noção de identidade como um objeto ou dado natural veiculada pela estreita aliança entre arte eidentidade cultural cuiabana produzida pele discurso
pictóricoT rata especificamente, da gestação de uma nova cultura visual, nas décadas de 1980 e 1990, que vai avançar sobre os espaços públicos de Cuiabá. SensilJilizados
pelo movimento de redemocratização do país na "Nova República", os artistas plásticos objetivados como 'cuiabanos", regionalistas, portanto, conectam-se áretomada das
manifestações públicas epopulares, ese propõem ademocratizar o acesso á arte, tanto do ponto de vista da exibição pública de suas obras quanto da produção de lima arte
identificada com o povo. Expulsando as pichações eespalhando-se pelos muros, prédios, viadutos, ônibus, caminhões de lixo da cidade, entre outros suportes, esta ai te visual
não só educou um olhar para fazer-se visível, como fixou e constituiu uma iconografia nos termos de uma estreita relação entre arte, natureza e identid~rle.
Anselmo Cabral da Silva - Anpuh PE
Da Coroa dos Passarínhos ao Caís de Santa Rita
Apesquisa aqui apresentada, trata da expansão do bairro de São José no século XX, quando por meiode aterros a área denominada Coroa dos Passarinhos foi incurporada
ao espaço físico do bairro, conformando o perímetro do atual Cais de Santa Rita. OCais de Santa Rita, desde o inicio do século vinte até os anos sessenta, foi palco de
reformas, que buscaram soluções para modernizar eurbanizar a área central da cidade. Neste trabalho estudamos ainterferência realizada nesse espaço, onde diversos
governos estaduais locaram recursos para aterros, construções de vias de acesso, de armazéns, do Cais, da Ponte Giratória e de uma perimetral, materializando (I:; versos
de Carlos Pena Filho, quando se refere ao Recife como cidade' metade roubada ao mar, metade á imaginação'. Analisamos as alterações de espaço fis.co, que
intensificaram as atividades comerciais e criaram a infra -estrutura necessária para facilitar alocomoção de pessoas emercadorias, viabilizando o acesso e a o :upação
do área sul da cidade. Utilizando fontes iconográficas, manuscritas e impressas procuramos registrar os diversos momentos que compõem a história do Cais, que nos
reportam a ícones da memória urbana do Recife, que se apresenta diversa com relação á sua população, seus costumes e suas atividades cotidianas.
Simpósio Temático 47 - Imagens e narrativas da civilização (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Afonso Carlos dos Santos Marques
Afonso Carlos Marques dos Santos - UFRJ
Entre o ideal e o projeto: a questão civilizatória no Brasil
Ao longo dos séculos XIX e XX é possível identificar alguns momentos chaves na elaboração de projetos civilizatórios para o Brasil, onde o tema da civilizaçio surge
associado ás construções imaginárias voltadas para aocidentalização do pais. Este trabalho procura mapear os ideais e projetos presentes nas iniciativas modernlladoras
das elites e do Estado, examinando os seus marcos fundamentais. Neste quadro, a Cidade surge como o lugar privilegiado das experiências civilizatórias, constituindose em autêntico laboratório. ORio de Janeiro, Corte Imperial e Capital Federal constitui-se, nesta perspectiva, como o melhor exemplo desse processo.lnteres!;am aqui
não apenas os discursos dos que efetivaram as grandes transformações, mas o conjunto de imagens e narrativas associadas aos esforços de construção do Estado, de
invenção da Nação e de organização da Sociedade na perspectiva da inserção do Brasil no Ocidente. Otrabalho, assim, procura valorizar e compreender os esforços
de elaboração simbólica da civilização no Brasil, entre a idealização e aefetivação dos projetos. .
Valéria Alves Esteves Lima
Jean-Baptiste Debret e a proposta de uma "biografia" da nação brasileira
Entre 1834 e 1839 foram publicados em Paris os três volumes de Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Jean-Baptiste Debret(1768-1848). Nesta obra, o pintor
de história francês, que residira no Brasil entre 1816 e 1831, pretendia traçar um quadro da 'marcha progressiva da civilização' no pais, conforme suas próprias palavras.
Para ele, o Brasil passara por um longo periodo de estagnação durante a administração colonial portuguesa, mas a situação começara a se alterar depois da chegada da
corte de Portugal ás terras brasileiras. A partir de então, com aprogressiva entrada de estrangeiros no país e a introdução de medidas que garantiam ao território asuperação
de um estado de dependência e atraso, Oebret entendia que o Brasil avançara séculos em poucas décadas, evidenciando o potencial de seu povo e sua capaCidade de
regeneração. Ao elaborar tal interpretação, Oebret pretendia assegurar ao país um lugar entre as nações civilizadas da Europa. Preocupado com o registro desta CI lildição,
afirma em sua obra a intenção de elaborar uma 'biografia nacional' do Brasil, transformando os volumes de sua Viagem em uma verdadeira 'obra histórica'. OIlresente
trabalho pretende apresentar esta interpretação, investigando os sentidos de que se investem, em Oebret, os conceitos básicos que afundamentam, tais como civiliz.ação,
progresso, regeneração, história e nação.
Geysa Silva· UNINCOR
Maluco,relato monstruoso de uma viagem
Maluco, romance dos descobridores narra a viagem de circumnavegação, iniciada por Fernão de Magalhães, vista sob a persperctiva de Juanillo Ponce, o bufão
contratado para distrair os tripulantes da temerária empresa.Trava-se um efetivo diálogo entre a historiografia das crõnicas de viagens e o olhar de um participante comum,
das terras recém descobertas; no caso, entre os discursos oficiais de Pedro Mártyr de Algeria, nominalmente citado, e de Antonio Piafetta, com o discurso ficcional de
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Napoleón Ponce de León.A estratégia usada pelo romancista uruguaio édar voz aalguém que, pela função que desempenhava e por suas características fisicas, ocupava
um lugar diferente daquele dos outros membros da expedição, um ser que beira amonstruosidade, um "judeu sem prepúcio, pouco mais que um anão.' Atensão que se
estabelece entre Uteratura e História,comum nos romances hispano-americanos,é acrescida dodesdobn:rnento da alteridade: o'outro' colonizador, mas também o'outro
"que está no limite do "normal',aquele que aponta a inveja e a ambição desmedida e exibe os monstros que habitavam o Mar Tenebroso e as novas terras.
Virgínia Pontual· UFPE
Experiências Urbanísticas e Representações de Cidade: o Recife civilizado
O Recife tem uma proficua história de experiências urban ísticas expressando concepções de ordens citadinas alinhadas ás experiências de lugares esclarecidos e
produtores de diferentes configurações urbanas. Mas, quando se inicia essa história? Quais as experiências que marcaram uma inflexão nas diversas configurações da
cidade do Recife? Que representações de cidade essas experiências continham? Para responder estas indagações estão iluminadas aquelas experiências que
promoveram uma inflexão na configuração citadina epermaneceram na atualidade, seja por documentação, seja por existência material, constituindo atessitura cultural do
Recife. Entende-se por experiências urbanísticas as idéias e práticas relativas ao ordenamento espacial dos homens expressando uma representação, uma imagem
reconstituida em memória, segundo Chartier(1990). As experiências apontadas não esgotam a história do urbanismo no Recife, aquelas pontuadas dizem da singularidade
eda permanência em narrativas de memorialistas, urbanistas, arquitetos, historiadores, geógrafos, jomalistas efotógrafos; em cIocumentação bibliográfica e iconográfica livros, artigos, revistas, relatórios técnicos, trabalhos acadêmicos, álbuns iconográficos, aUas cartográficos ejomais. A perspectiva adotada é ado olhar que considera a
ambigüidade presente no pensamento dos homens e que não separa ação e mentalidade; assim idéias de desordem e ordem, rudeza e urbanidade, racionalidade e
irracionalidade existem, uns emergem enquanto outros estão latentes.
Josianne Francia Cerasoli • UNICAMP
Em tomo da civilização: negociações sobre a modernização de São Paulo na passagem do século XIX para o XX.
As intensas transformações ocorridas na cidade de São Paulo na passagem do século XIX para o XX têm sido aPreendidas como parte das intenções de certos grupos
sociais de inserir aquela sociedade nos moldes da civilização ocidental. Paradigmas como modernização ecivilização, com toda a imprecisão que sua abrangência pode
sugerir, aparecem com força aglutinadora, significativa naquele momento e ainda hoje, nas leituras das transformações ocorridas. Sem negar a importância de tais
paradigmas no imaginário da sociedade, analiso o papel ativo das negociações entre diversos grupos na tecitura dessa "experiência civilizatória', considerando a
relevância das dissonâncias e contradições nesse processo.
Claudia Thurler Ricci • UFRJ
Cidade e lazer: os lugares de divertimento se civilizam
Apresente comunicação tem por objetivo analisar como as reformas urbanas empreendidas na cidade do Rio de Janeiro, em inícios do século xx, se inseriam em um amplo
projeto de civilização e modernização da cidade e da sociedade brasileira e tinham, como fulcro principal, a necessidade de criação uma nova espacial idade, urbana e
arquitetônica, que organizasse a cidade não só fisicamente como simbolicamente. Para tanto, propomos aanalise da criação de novos espaços públicos nos quais a
sociedade carioca pudesse desfrutar uma nova forma de sociabilidade, marcada pela convivência em grupo e pelo desfrute da natureza. Cabe ressaltar que por espaços
públicos entendemos não somente os espaços abertos, como praças e avenidas litorâneas, mas também os espaços de convivência, espaços onde se delineia uma
sociabilidade diversa, agora denominada moderna ecivilizada, diferenciando-a, segundo odiscurso do período, dos arcaicos hábitos coloniais. Neste sentido será analisado
não somente o novo traçado urbano da cidade republicana mas também, as novas construções dedicadas ao lazer como os cafés, as soverterias, os terrasses, os
restaurantes, os cinemas e teatros. Ou seja acidade construida para o desfrute e para uma nova forma de convivência e sociabilidade.
Caion Meneguello Natal- UFOP
Ouro Preto oitocentista: por um novo desenho urbano
Nosso estudo aborda Ouro Preto em fins do século XIX, quando esta cidade deveria passar por algumas reformas em seu tecido urbano, as quais objetivariam sua
modernização e, por conseguinte, sua preservação enquanto capital de Minas Gerais. Nesse período, o Brasil passava por uma transformação política que repercutia nas
esferas culturais e materiais da sociedade: asupressão da Monarquia eoadvento da República. Aquestão da modemização ouropretana se insere de forma delicada nesse
contexto de mudança política. Ouro Preto corria grande risco enquanto centro político-administrativo: era uma cidade considerada arcaica, cuja disposição predial eviária
incondizia com os modelos urbanos da modernidade e com os princípios do discurso republicano. Para promover a modemidade mineira seria preci~o erigir uma nova
capital, que refletisse em seu meio físico as imagens e os valores da civilização modema. Oque significava, então, ser moderno, ou melhor, tomar-se moderno? Em.que
se baseavam esses novos valores que chegavam com a República? Estas são as principais indagações que pretendemos trazer á baila com o presente estudo.
Evelyn Furquim Werneck Lima
A cultura e a cidadel os edificios teatrais em Minas Gerais no século XVIII
Oproblema em foco e identificar na vida urbana das cidades mineiras a produção cultural pouco estudadá das Casas de Ópera e dos tipos arquiteturais importados, no
sentido de averiguar que adaptações sofreram, elaborar uma analise formal eestilística ese possível descobrir aautoria dos riscos. Partiu-se da hipótese de que os homens
de letras que viveram em Minas Gerais no século XVIII tiveram acesso acultura iluminista não só portuguesa, mas também francesa, tendo fomentado tanto adramaturgia
quanto aarquitetura teatral. As pesquisas realizadas na Biblioteca das Artes do Espetáculo, na Biblioteca Nacional e no Arquivo Publico Mineiro permitiram perceber a
cultura urbana nas cidades mineiras qu'1. conforme detectou-se, incluía oteatro e os espetáculos na vida cotidiana. alem da Casa de Ópera de Vila Rica, amais antiga da
América do Sul, estudou·se a Ca~a de upera de Sabará eos espetáculos no espaço urbano. Com base em estudos comparativos desenvolveu-se mais os estudos já
iniciados por Affonso Avila sobre aarquitetura teatral no período colonial.
Paulo Cavalcante de Oliveira Jl(nior· UERJ, UGF
Feitorias da civilização: as práticas de exploração em face dos discursos sobre o Império
Este estudo coloca em questão os desafios produzidos no processo de conquista e exploração das Minas nas primeiras décadas do século XVIII e as respectivas
respostas concebidas pelo corpo de administradores. Em virtude do tamanho das terras, da sua dimensão de fronteira aberta, do constante e intenso afluxo de 'gente de
qualquer qualidade' em busca de ouro e, depois, diamantes, enfim, das dificuldades concernentes á imposição da ordem metropolitana, traduzida pelo erguimento dos
pelourinhos, pela instalação dos corpos de tropas e pela introdução da arrecadação dos direitos fiscais, os govemadores do Rio de Janeiro, de São Paulo e das Minas
Gerais expressaram nas correspondências com acorte uma viva contradição entre govemar com justiça e explorar com eficácia. Em especial, o govemador do Rio de
Janeiro Luís Vahia Monteiro (1725-1732) concebeu um projeto cuja heterodoxia causou espanto aos conselheiros ultramarinos: aexpulsão da maior parte da população das
Minas e aconstrução de feitorias. Arepercussão dessa proposta em Usboa, aconcepção metropolttana do que se passava nas suas conquistas, ogoverno idealizado do
seu império e a semelhança da avaliação de Vahia com ade outros governadores, entre outras relações, constituirão o eixo da análise.
Anderson José Machado de Oliveira - UERJ
Das Terras de Etiópia: a África e a narrativa hagiográfica setecentista
A expansão da cristandade ocidental teve na narrativa hagiográfica um dos veículos mais importantes na propagação da fé. Dotadas de um caráter 'evangelizador e
civilizador", segundo Jacques Le Goff, as hagiografias se esforçaram em oferecer aos convertidos uma nova história dentro dos parâmetros cristãos. Acon:otrução desta
n~v~ hi.stÓria implicava, necessariamente, em "inventar novas tradições' de tempo e espaço que passassem a servir como referenciais para aqueles que se deseja
cnsti.a~lzar. Partindo destes pressupostos, esta comunicação terá como objetivo refletir sobre aconstrução da África na narrativa hagiogratica setecentista produzida com
o obJetiVO de catequese do elemento negro na América Portuguesa. Considerando, principalmente, as obras hagiográficas destinadas a recuperar avida dos chamados
"santos pret~s', de suposta origem africana, procurar-se-á compreender como avisão sobre aÁfrica, contida nestas narrativas, tinha como projeto a construção de uma
nova memóna que pudesse se contrapor às recordações de 'Áfricas' distantes trazidas pelos negros que aportavam na América Portuguesa.
Vitor Izecksohn
A Experiência dos Soldados Negros na União Americana Durante a Guerra Civil
Entre 1862 e 1865 cerca de 180.000 soldados negros serviram nas fileiras do exército da União norte-americana em guerra contra aConfederação"O recrutamento maciço
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'------------------------~~~~~~~--------------~-------------de libertos e de ex-escravos deu continuidade àgradual subversão das práticas voluntárias de caráter local, num processo que Ira Bertin denominou como a 'revolução
secundária". Até então, orecrutamento tradicionalmente baseara-se na primazia do federalismo ena suposição de que alealdade primordial do corpo de cidadãos era para
as fontes locais de poder. Sob oprimado do voluntarismo, oserviço militar era visto como um privilégio racial, na medida 00l que se identificava com o acesso à cidadania
civil, uma prerrogativa dos homens brancos. A experiência dos soldados negros ilustra aimportância do poder do Estado central na conformação da cidadania afroamericana. Discutirei os contrastes entre o alistamento centralizado dos negros e as estratégias descentralizadas da maioria branca. Demonstrarei como adessegregação
parcial do exército esteve relacionada àfalha do voluntarismo, enfatizando os papéis da centralização e da burocratização como os fatores determinantes do alistamento
negro.

Maria Aparecida Rezende Mota· UFRJ
Eduardo Prado e Eça de Queirós na periferia da Civilização
Escrevendo a Eduardo Prado, Fradique Mendes· alter-ego literário de Eça de Queirós· a1ertavéHl para acivilização de arremedo que aqui se construía. Parecia que 'por
todo o Brasil se estendera um antigo ecoçado tapete, feito com os remendos da civilização européia...•Ocomentário sugere odilema central de brasileiros eportugueses
preocupados com o lugar retardatário de seus países na 'marcha da civilização'. Se o imperativo civilizatório impunha amodemização, conforme os modelos do Ocidente
civilizado, como seria possível para uma nação (como o Brasil ou Portugal), adotar esses padrões, mantendo, ainda, sua identidade? Examinemos, portanto, no diálogo
entre Eduardo Prado e Eça de Queirós, os argumentos e as imagens com os quais, esses europeus da periferia, procurando superar os impasses do paradigma
civilizatório, instituíram simbolicamente anação brasileira e anação portuguesa no registro literário.
Claudio Hiro Arasawa • USP
A difusão internacional da engenharia no século XIX: contextos regionais e processos universais
Partindo do processo de difusão da engenharia, no século XIX, saliento adimensão pragmática das supostas 'cópias' das 'imagens' da civilização européia. Argumento
que as nações capitailistas centrais deviam aparecer como um 'telas' para as demais, não por serem as únicas possibilidades de civilização, ou o cume da história
humana. Oeuropocentrismo, para os paises periféricos, parece ter sido mais d oque um caso de enfeitiçamento pelo discurso evolucionista do XIX, uma postura dl~fensiva
diante do poderio econômico-militar ocidental.
Carlos Kessel· Museu Histórico Nacional
Civilização e barbárie no Rio de Janeiro de Carlos Sampaio
Este trabalho aborda a produção textual do engenheiro e professor Ca~os Sampaio, prefeito do Rio de Janeiro entre 1920 e 1922, expresso em seus artigos e no livro
'Memória Histórica'. Aparticipação de Ca~os Sampaio nos grandes empreendimentos que mudaram radicalmente apaisagem urbana carioca eavida de seus habitantes
(derrubada do morro do Senado, construção do novo porto, melhoria do abastecimento de água, criação do bairro da Urca, saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas,
arrasamento do morro do Castelo) foi acompanhada de uma extensa produção textual que permitedeslindar asua visão do mundo e da cidade. Esta visão, que revela um
universo mental profundamente influenciado pelo ideário da medicina social e pelo fascínio do progresso técnico, é essencial para a compreensão dos emb,ltes que
marcaram o papel de Carlos Sampaio na história do urbanismo carioca.
Myriam Bahia Lopes· UFOP Casa dos Contos
Pensando com Imagens. uma reflexão sobre o corpo e a técnica
Enfocaremos arelação entre a arte e aciência no desenvolvimento da primeira técnica médica de aplicação universal avacina antivari6lica lançada por Jenner no final dos
setecentos. Operíodo compreendido entre ahistória natural da vacina de Jenner e ahistória experimental das vacinas pastorianas marca otriunfo de uma nova concepção
de saúde, de uma nova espacíalização da doença e odesenvolvimento de uma cultura da prevenção que toma-se-á o pilar das políticas públicas de saúde. As Imagens
da doença edo seu profilático propagadas nas milhares de páginas de descriçpas eilustrações sobre avacina exercem um papel fundamental na história dessa prática
invasiva. Opensamento por imagens é constitutivo da descoberta de Jenner. Eapartir da semelhança das pústulas de doenças distintas que ele se inspira em produzir
avacinação. Exemplar na sua propagação é aexpedição de Lorel Elgin que partindo para difundir avacina retoma à Inglaterra trazendo consido os tesouros artl:-.ticos do
Partenon, Grécia e afirmando ter levado atermo amissão civilizatória de salvar acultura ocidental da barbárie. Examinaremos alguns desses momenlos destacando a
complexa relação do texto e da imagem na história dessa prática.
Dominichi Miranda de Sá • UFRJ
A crítica aos "esnobes" e o debate sobre a especialização disciplinar no Rio de Janeiro Republicano
O trabalho pretende abordar as mudanças na natureza da atividade intelectual nas primeiras décadas do século XX. Examinaremos, na verdade, o prOCI~SSO de
especialização da produção cultural tomando como foco privilegiado da investigação as representações caricatas e as críticas aos bacharéis edemais homens de letras
de formação enciclopédica na imprensa periódica da cidade do Rio de Janeiro no período. De fiadores da civilização entre nós, como nos últimos anos do Imf lério, os
bacharéis tomaram-se, nos primeiros anos republicanos, sinônimos de uma cultura generalista inútil e anti·modema. Trata-se, portanto, de analisar os responsáveis pela
condenação deste tipo social outrora tão invejado e respeitado por seus anéis de grau e diplomas.
Paulo Knauss - UFF
As Formas da Imaginária Urbana: Escultura Pública No Brasil
Aescultura organiza um certo olhar sobre acidade. Pode-se dizer, então, que ao conduzir o olhar, aescultura conceitua a cidade ao propor uma produção de sentido
particular. Desse modo, ahistória urbana pode ser tratada apartir da história da escultura, na medida em que caracteriza uma dimensão da história de olhar, especificamente,
o olhar sobre acidade. Apartir desta articulação, é possivel considerar que apaisagem da cidade se afirma em torno de uma certa cultura visual epode ser intmrogada
como um capítulo da história da imagem, ao relacionar urbanidade e visualidade. Oestudo proposto pretende abordar as diferenças entre a escultura monumental e a
escultura contemporânea nas cidades do Brasil.
Geraldo Mártires Coelho· UFPA
Estética política e civilização: O Monumento à República de Belém do Pará
,
,
Em dezembro de 1897, no cenário urbano de Belém, instaura-se um corpo em tudo por tudo inusitado: agrande capital da Amazônia da bori'acha passava aabrigar, como
um dos lugares da sua representação espacial e da identidade intelectual e ideológica de frações expressivas de suas elites, o primeiro e mais importante conjunto
escultórico erguido no Brasil exaltando a República. Resultante de concurso intemacional aberto em 1891, oMOnumento à República na capital paraense abrigava, como
discurso político ecomo narrativa estética, ocorpus da idéia de Progresso -aliás, um dos grupos escultóricos da sua base -e sua correspondente homologia, aCiVilização.
Oconteúdo civilizacional do monumento assenta-se sobre agenética de suas linguagens e sobre afunção pedagógica ao mesmo atribuído pelos seus ideali;; adores,
processo esse que remete ao republicanismo, fortemente modelado como filosofia e como ideologia, da Terceira República francesa. Nesse sentido, o Monumento á
República de Belém revela-se como uma dada representação do processo civilizatório que, gestado no interior do bloco hegemônico da burguesia industrial fin de siécle,
mundializou-se como discurso ideológico subsumido ao volume e às formas da imagética documental.
Marcelo Santos Abreu· UFF
Imagens da Região· escultura pública eidentidade regional no Brasil Republicano
Otrabalho pretende analisar apromoção de esculturas comemorativas -estátuas, conjuntos monumentais, bustos, etc -como parte do processo de produção das identidades
regionais durante a Primeira República. Naquela conjuntura, as capitais estaduais se transformaram em verdadeiro espaço de exposição de imagens urbanas que
representavam ahistória da região. As representações do passado que então ganhavam forma através da escultura narrativa procuravam afirmar opertencimento ela região
à Nação esua singularidade no contexto nacional. Oestudo de caso baseado nas cidade de Niterói, então capital do Estado do Rio de Janeiro, e de São Paulo, permite
compreender esse processo. Em cada uma das cidades, escolhi duas imagens urbanas representativas dos processos acima descritos: o busto de Araribóia (1912) e o
Triunfo da República (1927), em Niterói, e o Monumento às Bandeiras (1920) e o Monumento à Independência (1922) em São Paulo.
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Celeste Zenha - UFRJ
O Brasil imperial na produção de imagens impressas
A comunicação abordará a produção de imagens impressas sobre o Brasil durante o século XIX tendo em vista a sua contribuição para a definição de uma 'cara', uma
feição para o novo país em construção que desta forma apresentava-se ao mundo eaos seus habitantes. Albuns de souvenirs de Rio de Janeiro ou du Brésil destinavamse ao consumo da dientela de viajantes estrangeiros que habitaram o país apenas temporariamente mas também foram consumidos pela população local. Difundiu-se
também aprática da documentação imagética, principalmente fotográfica, das melhorias urbanas. Por outro lado, um conjunto significativo de empreendimentos científicos
eculturais realizados por franceses, suiços, alemães, austríacos e ingleses supriram um mercado de livros e revistas ilustradas, largamente difundidas na Europa. De
grande importância são as litografias produzidas fora do país em resposta ás encomendas brasileiras, que foram, na sua maioria, elabo~as tomando por base ('d'aprés')
algum desenho, pintura ou fotografia de auto~a.de ~rtistas estabelecidos n.o ~rasil: P?steriormente ~sses tra~aI~~ voltaram ao S?I? brasil~~ onde foram reuni~ em ~buns
ou simplesmente serviram para omar as resldenclas urbanas e as repartlçoes publicas. Esse conjunto poIlssemlco e fragmentano poSSibilitou aconstrução de Identidades
eexclusões onde a paisagem, muito mais que simples cenário, apresentava-se como elemento de representação que para além do exótico, sublinhava especificidades
características de um país que pretendia se integrar o mundo civilizado.
Claudia de Oliveira - UFRJ
Entre a arqueologia e a modernidade:fotografia e vida moderna nas revistas ilustradas Fon-Fonl, Selecta e Para Todos ... , -1907-30
Otrabalho discute um certo olhar sobre a modernização e a modernidade no Rio de Janeiro, e analisa um conjunto de práticas modernas, dentre elas a fotografia,
apresentadas por um grupo de intelectuais modernistas cariocas reunidos em torno das revistas ilustradas Fon-Fon!, Selecta e Para Todos ... nas três primeirsa décadas
do século XX.
Walter Luiz Pereira - UFF/UVA
Óleo sobre tela, olhos para a história: pintura histórica como arte de memória
A pintura histórica nas Exposições Gerais de Belas Artes de 1872 e 1879 define-se como arte de memória. Desde a produção até o ritual de exposição, as telas de Victor
Meireles e Pedro Américo contemplam uma operação historiográfica com base numa estrutura narrativa voltada para oculto civico á nação. Neste sentido, a produção e
a recepção em tomo desses quadros demonstra uma relação entre arte e poder na construção de uma memória nacional. No entanto, há de se estar atento á constante
interferência do texto crítico na construção deste projeto de identificação com a nação. Definida em seu tempo em três instâncias distintas, como arte acadêmica, arte de
escola e arte nacional, esta produção social é tomada por último, como arte de memória, caracterizando-se, portanto, como uma instância do conhecimento histórico.
Nelson Pôrto Ribeiro - UFES
A entrada real enquanto festa barroca e a Lisboa pombalina.
Embora a Entrada Real seja uma festa com suas origens situadas no medievo -espelhadas nas Entradas dos césares romanos -parece ser no barroco europeu que ela
toma asua maior amplitude, cristalizando-se num ritual festivo de grande envergadura; o momento da reatualização simbólica da posse qe uma cidade pelo seu monarca.
As mais significativas Entradas na Lisboa do século XVIII foram as feitas para receber as consortes de D. João Vede D. José. Particularmente, esta comunicação tentará
demonstrar como aurbanística da cidade de Lisboa, refeita após oterremoto de 1755 e vista por alguns teóricos como paradigma da cidade do iluminismo, ao contrário,
manteve os seus vínculos estreitos com a urbanística barroca do século anterior, voltada para uma cidade adaptada ás grandes procissões ritualisticas eensaiando no
terreiro do paço reurbanizado (Praça do Comércio) -com aestátua equestre do rei coroada aos fundos por um Arco Triunfal- perenizar na pedra e no metal o efêmero de
uma Entrada Real.
Gustavo Rocha Peixoto
A Imaginação Civilizadora
No Brasil do s. XIX aarquitetura foi convocada para configurar o projeto civilizador do Império pelo viés da imaginação, para dar aespacialidade o projeto imaginado de
Brasil como uma nação moderna ecivilizada. A presente comunicação pretende entender os termos desse debate analisando quatro edifícios construídos no Rio de Janeiro
por arquitetos diferentes, todos alunos da Academia Imperial no segundo quartel do s. XIX. Uma reforma mínima no Palácio Imperial, uma igreja de concepção formal
revolucionária, um hospital de loucos e uma escola pública oferecerão quatro visões de como as questões em cena foram entendidas eespacializadas de maneira bastante
diferente.
Ana Lúcia Fiorot de Souza - UFRJ
Estilo Eclético na arquitetura de Juiz de Fora (MG) - um debate historiogrãfico
O presente debate pretende mostrar como a historiografia local analisa a difusão do estilo eclético na cidade de Juiz de Fora, observando: o período de difusão; os
precursores do estilo eciético (e sua relacão com a imigração) entre outros questionamentos.
Simpósio Temático 48 - História do Tempo Presente: Revoluções, Contra-Revoluções e Guerras (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Marco Mondainil Daniel Aarão Reisl Francisco Carlos Teixeira da Silva
Samantha Viz Quadrat - UFF
A América Latina no contexto da Guerra Fria: golpes, ditaduras e militarismo
•
Este traba.lho versa sobre a influência da Guerra Fria na América Latina; tendo como ênfase o período seguido ao da Revolução Cubana (1959). A proposta aqui
desenvolVida aborda quatro pontos que consideramos fundamental para acompreensão do impacto da Guerra Fria na região. Oprimeiro ponto avalia a repercussão da
Re~olução Cubana na América Latina. Osegundo analisa ocrescimento do discurso intemacional anticomunista na região, com destaque para adoutrina da segurança
nacional. Oterceiro faz um balanço da colaboração instituída entre tais países para combater a'ameaça vermelha', que incluía treinamentos e ações milnares em conjunto.
Eo quarto analisa o impacto nacional que aGuerra Fria gerou aos países latino-americanos.
Sidnei J. Munhoz - UEM/UFRJ
A Guerra Fría no Brasil: repressão política e resistência durante a primeira fase do conflito (1947-1953)
A expressão Guerra Fria foi empregada a partir de 1947, para denominar uma guerra não declarada entre EUA e URSS. Alguns associam aorigem do termo a B. Baruch
assessor do govemo norte-americano, outros ao consagrado jomalista W. Lippmann. Posteriormente, otermo foi apIicadopara nomear um conflito mais an1JIo envolvendO
o bloco ocidental eo.soviético. ~conceito serviu. ai.nd~, para caracteri.zar um periodo histórico datado de. aproximadamente, 1947 até adesagregaçao do mundo soviético.
Neste trabal~o, analiso as relaçoes entre aemergenCla da Guerra Fna e a repressão política ocorrida no Brasil no imediato pós 11 Guerra Mundial defendendo a hlp6tese
de que as ral~es dessa ~epressão s~ tanto e~d~enas q~anto exógenas. Além disso, procuro demonstrar que !Ao logo 118 relaçOes envolvendo agrande alíança da 11
G~erra Mundial se d~tenoraram. ~~ elites brasllelra~ ret~rnaram ao seu conservadorismo e tradicional anticomunlsmo. Como resultado, o registro do Partido Comunista
f~1 cancelado, o movlmento.operarlo e, outras orgamzaçoes populares foram duramente reprimidos, a imprensa foi censurada e mesmo grupos n1Iitares PfO{JeSSistas e
diplomatas supostamente Vinculados aesquerda tomaram-se alvos da repressão.
Valéria Maria Sampaio Mello - UFC I UECE
Pós-segunda guerra -Japão e Brasil na contramão?
Opresente texto, Japão e Bra~iI:. pós 11 Guerra, faz parte da pesquisa histórico-educacional que está sendo desenvolvida no oulOrado em Educaçao. Esse estudo pemlite
melhor compreender, tanto as Idelas. que C?~~seram a Reforma ~LJ?élCÍonal, 9uanto o impacto desta, imposto pelos llOIte-amet1cMo aos japoneses, assim cxmo colocar
so,b confr~to, ,?entro. do mes~o penodo hlStonCO, aEducação Brasileira. Os palses em estudo são bastante diferentes qlIlflto ao espaço geogràIico, às crenças, às atitudes
e a or~amz~çao sO~lal epol.lllca, no ent~nt?, apes?r?e o primeiro ter sofrido a derrota, e o segundo apresentar-sec;omo aliado dos norte-americanos, um aspecto os
aprOXima, a!ntensa InfluenCia edependencla economlca. A Reforma apresentada pelos norte-americanos no após guerra trouxe modiflcaçOes revoIuclonáias além de
mexer naqUilo que representava de mais forte para o povo japonês, sua tradição cultural, onde se inclu ia a religlAo, f(xtemElnte praticada por eles.
'
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A Revolução dos Cravos:uma perspectiva historiográfica entre a ruptura e a continuidade
Ogolpe do 25 de Abril de 1974, e seu posterior processo revolucionário, tem sido analisado sob diversas perspectivas. Os primeiros trabalhos sobre o tema apontam para
um sentido militante e valorativo, tanto positiva como negativamente. A seguir; outras interpretações apareceram, dando novas perspectivas às análises originais. Em sua
grande maioria, golpe militar e processo revolucionário se confundem enfatizando uma ação de ruptura com o passado. Outroconjuntb grande de trabalhos procura, por seu
tumo, comparar o processo de redemocratização portuguesa com o de outros países, nomeadamente aEspanha e aGrécia. Opresente estudo pretende fazer um balanço
das principais interpretações acerca do processo de redemocratização português, entendendo-o como conseqüência de uma lenta perda, por parte do regime deposto, de
seus pressupostos valorativos iniciais, a saber: ocorporativismo, o auturitarismo, o nacionalismo e o coIonialismo.

Francísco César Alves Ferraz - UEL

As guerras mundiais e seus veteranos: uma abordagem comparativa
As guerras mundiais legaram para aposteridade dezenas de milhões de ex-combatentes, que retomaram aos la-es transformados física e psicologicamente pela experiência
desses conflitos. Eram cidadãos que, pela conscrição ou pelo alistamento voluntário, foram transformados em soldados. Em seu retomo, enfrentaram problemas de toda
sorte para sua reintegração social; em alguns casos, originaram movimentos sociais de grande peso político, especialmente na Europa do período entre-guerras.
Márcio Antonio Scalercio -IUPERJ
As duas fases do conftíto árabe-ísraelense
Otrabalho consiste na apresentação de um painel sobre as principais fases do conflito árabe-israelense, tendo como ponto de partida o ano de 1948 -fundação do Israel
modemo. O assunto será desenvolvido a partir das seguintes temáticas: 1) os aspectos políticos-militares; 2)os atores regionais - Estados e facções; 3)os atores
intemacionais -influência e recepção.
Marcus Ajuruam de Oliveira Dezemone- UFF/UFRJ
Revoluções Camponesas no século XX: mobilização política e ínterpretações
Otema da mobilização política dos camponeses esteve no centro da reflexão de inúmeros historiadores, antropólogos, sociólogos e economistas no século XX. Grande
parte dessas análises enfatizaram em menor ou maior intensidade o conservadorismo e o reacionarismo, numa aversão à mudança e transformação social que seriam
tipicas desta classe, retratada como incapaz de reivindicar interesses e lutar por demandas próprias. Curiosamente, um outro conjunto de análises destacou justamente o
contrário: a capacidade de luta e o revolucionarismo inerentes ao campesinato. Otrabalho enfocará as Revoluções Camponesas no México, Rússia, China eArgélia, com
um balanço das mais significativas contribuições no estudo da temática, apontando como noções construídas sobre movimentos camponeses receberam otratamento de
'características inerentes', 'essências' da classe camponesa. O objetivo é discutir a ação política dos camponeses, suas características, demandas efetivas e
desdobramentos. Aquestão central é demonstrar como a análise das lutas camponesas pode romper com uma visão essencialista das classes sociais, dando conta dos
diferentes comportamentos observados em função das d~erentes condições históricas, resgatando com isso a especificidade de cada luta.
Carlos Leonardo Bahíense da Silva
Meu nome é Enéasl O fenômeno político da direita no Brasil e seu discurso nacionalista
Não Enviou Resumo
Elí de Fátima Napoleão de Lima - UFRuralRJ
Euclides da Cunha: narratíva consagrada sobre a Guerra de Canudos e o Inferno Verde e os destinos da nação brasíleíra.
Porque, decorridos 100 anos da produção intelectual do país, encontramos o livro Os Sertões (1902) citado inúmeras vezes como o livro número um e seu autor, Euclides
da Cunha, como um dos escritores mais reverenciados do país? Omomento da transformação da obra em 'monumento nacional' como o de seu escritor em 'grande esaitor
nacional' expressa também uma mudança no plano dos valores da sociedade em que ela ocorreu. A Guerra de Canudos, com seu horror e com sua potência trágica,
despertou intensa reflexão. Foi um dos temas mais discutidos da sociedade brasileira da virada do século passado e o evento jornalístico mais importante do período. A
produção discursiva em torno da Amazônia, ainda que menos imediatamente perceptível, constituiu-se em fonte seminal para a incorporação imaginária da região ao
conjunto do país. Tal qual o Brasil dos sertões passa a ser, para gerações, anarrativa do autor sobre Canudos, aAmazônia viverá no imaginário de brasileiros como Inferno
Verde. A apropriação dessa idéia de hostilidade vem ajudando, há muito, a legitimação de medidas integracionistas ás custas da destruição tanto da natureza como das
culturas autóctones, vistas com parte da natureza e, portanto, disponíveis para a conquistai eliminação.
Francisco Carlos Teixeira da Silva
Os tribunais da violência: análise comparada da atuação de três tribunais de exceção - O Tribunal de Segurança Nacional, no Estado Novo; o
Volksgerichthof, no Terceiro Reích, e o Tribunale de Sicurezza dei Stato na Itália de Mussolini.
Oestudo procura reconstruir o discurso eprática repressiva em regimes ditatoriais no século XX.
Celene Tonella - UEM
Resistência e Participação: o discurso dos organismos multilaterais para a América Latina "versus" as possibilidades de emancipação social
Os países latino-americanos após passarem por regimes oligárquicos, populistas e ditatoriais vivem hoje democracias políticas permeadas por uma quantidade significativa
de problemas. Oprincipal deles se traduz na dificuldade em se chegar auma democracia social. As sociedades exibem graus diferenciados de articulação no sentído de
garantir ainclusão de amplas parcelas da população e, ao lado de problemas financeiros estruturais, vemos a presença ostensiva de organismos internacionais como o
FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e CEPAL definindo o papel do Estado e sua relação com a sociedade. Estimulam a participação dos
pobres para asuperação da pobreza mas o discurso se restringe às práticas solidárias, sem a dimensão do político Por outro lado, vemos ressurgir propostas renovadoras
do processo participativo no campo dos movimentos sociais. Particularmente no Brasil apontamos como novidade os processos de ampliação da esfera pública através
dos Conselhos Gestores e do Orçamento Participativo. Nosso trabalho busca discutir essas duas dimensões do discurso participativo.
Daniel Aarão Reís Filho - UFF
O terceiro mundismo revolucionário em busca de uma modernidade alternativa
A modernidade capitalista: uma concepção de mundo e uma proposta de vida. Resistências e altemativas: séculos XIX e XX -o paradigma formulado pelos pensadores
russos populistas. Aconstrução das propostas terceiro-mundistas depois da 11 Guerra Mundial- elementos essenciais. As condições das lutas de libetação nacional: bases
sociais e estratégias. Ubertação nacional e descolonização.O maoísmo e o guevarismo como propostas emblemáticas do terceiro-mundismo revolucionário. Alcance
destas propostas no terceiro mundo. Oapogeu da influência do terceiro-mundismo revolucionário e o debate sobre uma modernidade alternativa. Contradições, limites e
declínio do terceiro-mundismo revolucionàrio a partir de meados dos anos 70. Olegado das concepções e propostas: permanências e sobrevivências nos movimentos
atuais por uma globalização alternativa.
Kelly Cristina Oliveira de Araújo - USP
A "Política de Massificação Cultural" em Angola (1975-1985)
Este trabalho tem por objetivo debater as características da chamada 'politica de massificação cultural', elaborada pela Secretaria de Estado da Cultura de Angola, com
o intuito de criar uma identidade entre a ideologia do Movimento Popular pela Libertação de Angola-Partido de Trabalho (MPLA-PT) e as 'aspirações das massas
populares', conforme declaração do Partido. Ao ser criada a "Direcção Nacional de Massificação Cultural', em 1977, coloca-se, ao menos no plano do discurso, a
problemática sobre qual seria a nova cultura angolana, adequada àchamada fase de recontrução nacional. Conforme o Relatório do Partido, de 1980 Oá durante a'segunda
guerra de independência'), o "novo homem angolano' deveria ser essencialmente 'portador de uma cultura de tipo novo, enraizada nos valores positivos da cultura e
tradições do povo'. A cultura deste novo homem deveria ser, acima de tudo, popular, científica e revolucionária, assim como o homem angolano deveria estar a serviço
da revolução social. Ainda que este fosse o pensamento dominante, vale referir que há membros do próprio Partido que divergem destas orientaçõés propostas.
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Marcelo Bittencourt -Universidade Cândido Mendes
O MPLA e a Luta pela Independência em Angola
A conturbada trajetória do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) no decorrer da luta armada anticolonial (1961-1974), levada adiante contra o Estado
português, foi marcada desde logo pela confrontação de diversos oponentes no campo do nacionalismo angolano. A guerra de independência comportou três grandes
movimentos de libertação, que lutaram não só contra as tropas portuguesas, mas, em determinados momentos, e acima de tudo, entre si. Não bastasse tal disputa, muitos
foram os momentos de dissidência que tiveram lugar no seio do próprio MPLA, alvo principal dessa reflexão. Tradicionalmente, a historiografia sobre o tema destaca os
fatores internacionais e étnicos como os elementos explicativos desses embates internos, em muitos casos de forma excludente e isolada em relação a outros
intervenientes. Aproposta deste trabalho é justamente questionar a central idade e aexclusividade desses fatores, ampliando o foco de análise para outros componentes,
tais como, raça, região e os diferentes laços de solidariedade construidos ao longo da luta. Essa perspectiva incorpora ainda a dimensão conjuntural, capaz de provocar
alterações nas possíveis correlações existentes entre tais fatores, incluindo mesmo ointernacional e o étnico, denunciando, dessa forma, uma intricada rede de elementos
capazes de nos auxiliar na elucidação das mais diferentes questões sobre o percurso dos movimentos de libertação angolanos, em especial aMPLA.
André Botelho
A formação do público de futebol e a questão da identidade nacional
Não Enviou Resumo
Christiano Britto Monteiro dos Santos - UFRJ/TEMPO
11 Guerra Mundial, a construção da memória através dos jogos eletrônicos
Este trabalho apresenta um estudo sobre a construção de uma memória da 11 Guerra Mundial, na virada do século XX para XXI, através de jogos eletrônicos, que são
amplamente consumidos em escala global como consta em dados da UNESCO. A base das análises são os jogos: Battlefield 1942, com a referência da entrada dos EUA
na Guerra; Medal of Honor: Allied Assault, que destaca o desembarque na Normandia (Dia Dl,sendo este jogo apoiado por entidades norte-americanas que dão suporte
aos ex-combatentes; e Deadly Dozen, baseado nas memórias do General-de-Divisão Quinton Maxwell- From Pequim to Berlim, publicadas em 1955, narrando o período
em que esteve no Exército durante a 11 Guerra Mundial.
Gilberto Agostino
Guerra e futebol; estudo sobre as relações entre os esportes, em especial o futebol e a guerra
Não Enviou Resumo
Thiago Monteiro Bernardo - TEMPO/UFRJ
Nação, temor e mal-estar: o imaginário político norte-americano através das histórias em quadrinhos do Capitão América
Oobjeto desse trabalho é analisar sobre as representações de vilões e heróis presentes nas histórias em quadrinhos do Capitão América, ao longo dos anos de 1960 nos
EUA, ecomo estas propiciaram aformação de um discurso nacionalista-salvacionista dentro do contexto da Guerra Fria. Neste sentido, podemos destacar por seu caráter
emblemático dois temas-eixo para esta análise. Primeiro, a construção da imagem desse inimigo à nação identificada ao que se concebeu como totalitarismo, estabelecendo
uma relação entre o comunismo e o nazismo, utilizando-se do Capitão América como ponte entre a 11 Guerra Mundial e o contexto da década de 1960. Em segundo lugar,
analisar o lugar no imaginário norte-americano do mal-estar decorrente das interações entre tecnologia eo extermínio global, através do poder destrutivo de desenvolvimento
tecnológico bélico e sua apropriação pelos vilões.
Cátia da Conceição Faria Machado - UFF
Ilusões Perdidas ou Esperança Viva - Memórias dos fundadores do Rio de Janeiro
Opresente trabalho é uma reflexão oriunda de um projeto maior cujo objetivo é preservar a memória do Partido dos Trabalhadores (PT). Pra isso foi feita uma parceria entre
aUniversidade Federal Fluminense e a Fundação Perseu Abramo. OProjeto Memória do PT consiste na realização de quinze entrevistas com fundadores do partido no
estado do Rio de Janeiro e a publicação de um livro contendo as melhores entrevistas e artigos escritos pelos pesquisadores e professores que participaram do projeto.
Denise Rollemberg - UFF
Esquerdas revolucionárias e luta armada
Otexto pretende discutir a memória das esquerdas revolucionárias e da luta armada no Brasil nos anos 60 e 70, destacando duas autobiografias de ex-guerrilheiros ~ue
narram a experiência sob pontos de vista bastante diferentes entre si. A proposta é evidenciar a existêncfa de inúmeras narrativas diversificadas, publicadas como
memórias e autobiografias, ainda na década de 70 e, sobretudo, na década de 80, apesar de a versão do livro O que é isso, companheiro? , por sua grande receptividade
junto àsociedade, ter criado uma espécie de senso comum do que foi a luta armada, ficando as demais perspectivas esquecidas nél reconstrução deste passado.
Jean Rodrigues Sales - PPGH/UNICAMP
O impacto da revolução cubana sobre as organizações comunistas brasileiras nos anos 60: o caso do PCB e do PC DO B
A revolução cubana abriu profundas discussões entre as esquerdas latino-americanas em geral, e na verteme comunista em particular. Passados os primeiros dias de uma
quase unanimidade em tomo da revolução cubana, chegou a hora de avaliar o seu significado poIitico. Nessa avaliação, ocuparam um lugar peculiar os partidos comunistas
do continente. Ao mesmo tempo em que estavam entre os primeiros defensores do novo regime cubano, ameaçado pelo vizinho EUA, tiveram os seus projetos colocados
em xeque pela própria experiência revolucionária que defendiam. Em outras palavras, a revolução em cuba foi feita sem a liderança de um partido comunista, através de
uma guerra de guerrilhas e assumiu muito rapidamente um caráter socialista Tudo isso ia contra a política então adotada pelos comunistas, que defendiam uma revolução
democràtico-burguesa, preferencialmente através de um caminho pacífico e sob a liderança de um partido comunista. Oobjetivo desta comunicação é discutir como essas
questões repercutiram nas definições ideológicas e nas formulações politicas do PCB e do PC do B no decorrer dos anos sessenta.
Alexandre Ribeiro Samis
O Anarquismo no Brasil dos anos 20
Desenvolver uma apreciação do movimento anarquista e suas relações com o operariado e o aparelho de repressão durante o governo de Arthur Bemardes.Enfocar o caso
das depórtações de sindicalistas anarquistas para o extremo Norte do pais, na Colônia de Clevelândia.
Carlos Augusto Addor - UFF
O Anarquismo nas Primeiras décadas da República
A comunicação trata do papel desempenhado pelo anarquismo no processo de formação da classe operária no Brasil, nas primeiras décadas da República. Analisa a
inserção do anarquismo no movimento operário e sindical brasileiro, suas relações com as outras correntes político-ideológicas, bem como suas relações com o Estado
liberal e oligárquico. Finalmente, a comunicação procura levantar algumas questões e considerações a respeito da contemporaneidade do anarquismo no mundo da
globalização, pés-queda do muro de Berlim,pés-fragmentação da União Soviética e também pós-11 de setembro.
Sergio Luiz Monteiro Mesquita - UFF
Raízes norte-americanas da Desobediência Civil: um estudo sobre Thoreau
Os movimentos antiglobalização, que têm em Seattle, EUA, um evento emblemático, aplicam e apregoam práticas de desobediência civil. Pretende-se, à luz desse
episódio, vislumbrar uma tradição norte-americana de desobediência civil, estabelecendo um enfoque nas idéias de Henry David Thoreau, escritor e naturalista de
Concord,um dos primeiros a propor principios de desobediência dos cidadãos ante os desmandos das autoridades constituídas, além de noções sobre a natureza que o
ligam aos movimentos ecológicos da atualidade.
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Marco Mondaini - UFF
Togliatti, Gramsci e os debates sobre o fascismo nos anos 20 e 30
. , . ..
A presente comunicação tem como objetivo apresentar os debates mais significativos travados sobre ofascismo. no se!o dos comumstas Itaha~o.s, entre o~. anos 20 e 30
do século XX, particularmente aqueles que giraram em torno das análises implementadas por duas das suas maiores hderanças em termos teoncos epohtlCOS, a saber,
Palmiro Togliatti e Antonio Gramsci.
Mauricio Parada - PUC/RIO
.
Cultura e Poder em Estados Totalitários: considerações sobre uma história cultural do fascismo
Aforma da política em sociedades de massas é necessariamente espetacularizada e mediatizada. A idéia de uma esfera pÚbli?a pervertida pelo espe~áculo ~mp~ee.nde
uma noção racionalísta de política (nesse sentido o totalítarismo ou os regimes autoritá~ios seria.m desvios perv~rsos da polílica, b~f!1.como as ma~!festaçoes ~ubhcas
fortaleceriam as dimensões irracionalistas das massas, a manutenção dessa perspectiva permite perceber mUito pouco da espeCificidade da politlca nas socl~ades
industriais contemporâneas. A análise das festas civicas no regime fascista suscita uma questão complexa: como analisar o problema da const~çã? de. cat~gonas de
identidade política em sociedades de massas sob regimes autoritários. Para desenvolver tal questão esse ~r~balho faz um balanço da recente produçao hlstonografica sobre
cultura fascista, dando ênfase para as cerimônias civicas produzidas na Itália sob o governo de Mussolim.
Nara Maria Carlos de Santana - UFF
O NSDAP e as Associações Nazistas no Brasil e na Argentina
Neste trabalho pretendo discutir a estrutura e o funcionamento do Partido e Associações Nazistas no Brasil e na Argentina e sua relação com os projetos políticos destes
países. No início dos anos 20 aideologia nazista começou ainfluenciar parte das colônias germânica~ na Améri.ca Latin~, principalr1!ente nos p~íses on~e havia um número
significativo de colonos alemães. Na década de 30, o nazismo se institucionalizou com a fundaçao do Partido Nac.lonal SOCialista Opera~lo Alemao.(NSDAP) ~ suas
atividades foram intensificadas através das várias associações, nestes países. No momento da 2" Guerra Mundial, a Alemanha, parceiro comerciai do Brasil e da
Argentina tentava pôr em prática a política do ABC (Argentina, Brasil e Chile ), que visava ampliar a influência ~esta região da Amér!c~ ~atina ~ tentar uma adesão de~t~s
paises ao acordo Alemão-Japonês-Italiano. No entanto ao contrário do Chile, na Argentina e no BraSil, o mOVimento fOI desde seu iniCIO reprimido e encontrou oposlçao
dentro de parte das comunidades alemães.
Natalia dos Reis Cruz· UFF
O discurso Neo-Integralista: O Anti·Sionismo e o Holocausto "Relativizado"
Opresente trabalho pretende abordar o discurso do movimento neo-integralista sobre o anti-sionismo e a relativização do Holocausto, temas estes que se encontram
profundamente interligados no referido discurso. Será enfatizada acrítica da ideologia sionista feita pelos neo-integralistas, mostrando que ela desconsidera ahistória do
movimento sionista, com o propósito de conferir um determinismo racial ao movimento. A desconsideração para com a história do sionismo leva áocultaç~o das diferenças
sociais no seio do povo judeu e do caráter inicial do movimento sionista, que tinha uma base de classe, e não nacional. Quanto ao holocausto, levar-se-á em conta que
os neo-integralistas constroem a sua memória sobre o extermínio, utilizando-a como uma arma ideológica contra os judeus, sendo o anti-semitismo o motor da produção
da memória neo-integralista acerca do holocausto. Será considerado também ouso que as comunidades judaicas fazem do holocausto, legitimando a política do Estado de
Israel, assim como o uso político que os neo-integralistas fazem da exploração do holocausto pelas lideranças judaicas, associando tal fato a uma certa 'essência' judaica
e utilizando-se dele para relativizar aimportância do extermínio.
Simpósio Temático 49: Narrativas sobre a intolerância (resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Zilda Márcia Grícoli lokoi
Zilda Márcia Gricoli lokoi - USP
Xenofobias e perseguições políticas contra os imigrantes judeus do Leste Europeu
Num momento tão delicado como o que vivemos hoje, o tema da intolerância torna-se muito atual apesar de sua origem remontar à antiguidade clássica. Trata-se de um
fenômeno de estranhamento manifesto de modo radical sempre que individuos ou grupo social sente-se ameaçado ou mesmo inseguro de seu eu ou pertencimento. Os
estados laicos puderam definir os espaços do público e do privado e, deste modo, ~s religiosidades passaram a ser manifestações de foro íntimo sendo restritas aos valores
privados de individuas, comunidades ou mesmo grupos culturais mais restritos. Econhecida a polêmica que envolveu Karl Marx e Bruno Bauer no século XIX. Opondose à criação de um espaço particular para os judeus na constituição da unificação alemã, Marx propugnava pelo sentido amplo da cidadania e não pelo caráter restrito do
ser judeu. Acusado de anti-semitismo o pensador alemão colocava de modo muito explícito o sentido moderno e democrático do estado laico em oposição ao religioso,
defendendo como valor superior a separação entre o público e o privado. Entretanto, os judeus lutavam para conseguir um território que pudesse garantir sua nacionalidade
e deste modo a preservação de sua cultura. Deste modo, a migração de judeus socialista e comunista prosseguiu com maior intensidade no século XX, especialmente no
periodo entre-guerras. No Brasil, ocuparam terras do Rio Grande do Sul, na colônia de Quatro Irmãos, no Rio de Janeiro instalaram-se na Praça Onze, inaugurando uma
organização libertária mediada pelas cozinhas coletivas, locais onde os imigrantes podiam almoçar ejantar segundo os seus hábitos alimentares e formarem células de
esquerda e, em São Paulo, ocuparam o Bairro do Bom Retiro, criando o Centro Cultura e Progresso e em seguida aCasa do Povo. As perseguições empreendidas pelo
poder policial foram continuas iniciando-se nos anos 20 e prosseguindo durante aditadura de Vargas até o golpe militar de 1964. Estas perseguições pe~mitem analisar a
intolerância do estado contra os comunistas judeus de forma sistemática e a xenofobia como prática cultural.
Marco Antonio Barbosa - Comissão de Justiça e Paz de São Paulo
A Comissão de Justiça e Paz e os direitos humanos
Destaca-se nesta sessão o papel da Comissão de Justiça e Paz criada na esfera de ação da Arquidiocese de São Paulo, como espaço de resistência da sociedade civil
nas denúncias contra a violência do Estado durante a Ditadura civil/militar. Sua existência deu guarida ao trabalho dos familiares de presos políticos apoiados por advogados
indignados com o autoritarismo e o poder clandestino dos aparatos repressivos nos DOI-CODls do país como eixo central dos processos iniciados no final da década de
1970. Estes processos permitiram o desenvolvimento de um novo campo de defesa dos cidadãos simbolizados na coragem de Clarice Herzog que destemidamente
resolveu enfrentar os responsáveis pela morte de seu marido. Deste modo a linha de defesa utilizada pelos advogados no caso Herzog referiam-se à responsabilidade do
Estado especialmente no que se refere ao tema da garantia da vida. Diferentemente de outros presos políticos seqüestrados pelas forças de repressão e dados como
desaparecidos, tanto no i, ,lerior das prisões, como aqueles que foram abandonados em vias públicas, o jornalista da TV Cultura de São Paulo foi prestar depoimento
espontaneamente e, no mesmo dia seu suicidio por enforcamento nos porões do 11 Exército de São Paulo acabou sendo noticiado. Naquele momento ficou claro pela
primeira vez que havia envolvimento do Estado naquele processo. Acomissão de Justiça e Paz a partir daí pode envolver-se de modo ativo na defesa dos presos e seus
familiares e deste modo desempenhar papel central na luta pelos direitos humanos que hoje se estendem para as demais esferas sociais marcando posição na vigilância
dos demais poderes no país.
Márcio José de Moraes - Tribunal Regional Federal
O papel do Judiciário na ampliação dos direitos humanos
Oobje.tivo desta ~essão.é analisar a atuação do Poder Judiciário na defesa dos direitos humanos no Brasil em suas dimensões políticas, em oposição à violência e pelas
garantias dos direitos CIVIS. Tendo desempenhado um relevante papel nas lutas pelo fim da ditadura militar, especialmente nas comissões de Direitos Humanos e de Justiça
e Paz, este poder passou a ser um dos pólos mais interessantes das disputas dos cidadãos contra os excessos cometidos pelo poder policial e mesmo pelos desmandos
legais que informaram as práticas dos generais e dos serviços de repressão no período autoritário Tanto o Ministério Público como os iuízes têm debatido nos últimos anos
.o papel da justiça na garantia da cidadania nos regimes democráticos. Opapel do judiciário na defesa dos direitos humanos nesta conjuntura contemporânea destacou-se
a p~rtir de uma decisão de primeira in~t~ncia que em 1978, ainda na vigê~cia do A.I-5, sentenciou o Estado como responsável pela morte do jornalista Wladmir Herzog
abnndo uma senda que frutifiCOU nos ultlmos anos fazendo com que a SOCiedade CIVil passasse a ter neste poder e neste campo uma nova possibilidade de combater a
int?lerância política e constituir os direitos humanos, ampliando sua ação nas denúncias da tortura, das várias práticas de discriminação e hoje da própria desigualdade que
deixa de ser um tema apenas das análises econômicas para se colocar nas múltiplas esferas do Estado.
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Jessie Jane Vieira de Sousa -UFRJ
Do Exercício de Atividades Anti-democráticas à Luta Pela Cidadania Plena
Trata-se de uma contribuição para a divulgação dos papéis desempenhados pelos Arquivos Públicos defensores de acervos oriundos das polícias poIfticas no processo
de transfOllllação da sociedade brasileira. Estes fundos documentais, essenciais para Que o Estado pudesse exercer sua vigilàlcia sobre ocidadão, hoje são fundamentais,
não só para a denuncia deste mesmo Estado mas, sobretudo, para que acidadania possa ser exercida plenamente.
Janaína de Almeida Teles - USP
Hístória Oral de Vida dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos durante o regime civll-milltar(1964-1985)
Esta comunicação trata de aspectos metodológicos eabordagens historiográficas acerca do regime civil-rnilitar no Brasil (1964-1985) a partir dos depoimentos de fc:miliares
de mortos e desaparecidos políticos. Apesquisa tem como objetivo recuperar omodo como se deu oenfrentémJlto entre o Estado eaoposição durante o periododa ditadura
e o significado dessas mortes e desaparecimentos para a sociedade brasileira. Pretendo abordar, por meio do registro da elaboração que os familiares de mortos e
desaparecidos poIiticos construiram sobre o passado recente de repressão, como oPolftíco ea luta po/ltica constitLifram avida social do Brasil nos anos que se seguiram
ao golpe civil-militar. Através de sua narrativa procuro estabelecer suas estratégias de sobrevivência, ao revelar a maneira como reorganizaram identidades e se
constituíram em grupos de ação política, eas estratégias de memória, de forma ainvestigar como seu drama particularfoi encarado pela sociedade durante o regime civilmilitar conformando, assim, apolítica eacultura brasileira. Reconstruir as tramas da história desse enfrentamento onde ele se deu de fOlllla mais radical-gerando as mortes
e desaparecimentos - com o suporte de diversas fontes, nos apresenta novas possibilidades de interpretação sobre esse período recente da história brasi~ira.
Victória lavínia Grabois - GTNM-RJ
Violência estatal, resistência e produção de sujeitos políticos
Esta comunicação tem como objetivo investigar arelação entre aexperiência da violência estatal e aconstituição de sujeitos políticos, tomando-se como pano-de-fundo dois
períodos recentes da história brasileira: o regime ditatorial, no qual aviolência perpetrada pelos braços armados do Estado, sob aforma de torturas eassassinatos de presos
políticos, atingiu em cheio integrantes das camadas médias intelectualizadas; eadécada de noventa, em que a violência ordinária é protagonizada de fOlllla espetacular
e midiática por policiais civis emilitares contra integrantes das classes populares. Apesquisa aborda aproblemática da constituição de mulheres em sujeitos políticos apartir
desses dois momentos da história de nosso país. Para tal, estudamos as relações de gênero, estruturas familiares, violência e ideologia para acompreensão deste
processo. Apesquisa objetiva desvendar como amulher (principalmente a mulher mãe), emerge da cena privada para o espaço público quando ela busca o paradeiro do
seu familiar, vitima da violência ou na luta contra aimpunidade.
Márío Sérgio de Moraes - USP
A Intolerância e os Direitos Humanos na Ditadura Militar. O Caso Vladmir Herzog.
Em nome do anticomunismo a ditadura militar (1964-1965) montou um aparato repressivo muito violento sobre a sociedade brasileira: prisões arbitrárias, censura à
imprensa, suspensão de direitos políticos, uso recorrente da tortura como método de investigação policial, expurgos de juízes do aparelho estatal, demissão dos chamados
"subversivos' de órgãos públicos, perseguição implacável a estudantes e intelectuais que discordassem do regime, intervenção nos sindicatos de trabalhadores, uso
abusivo da propaganda política como forma de criar um falso ufanismo, etc.. E, evidentemente, construiu a montagem de um modelo econômico que favoreceu ainda mais
o aumento da desigualdade social, excluindo uma enorme parcela de homens e mulheres de uma condição digna de vida.Estas praticas de Intolerância eram justificadas
em nome da Doutrina de Segurança Nacional. Esta afirmava que o mundo estava bipolarizado: de um lado estava a livre democracia defendida pelos países capitalistas
lideradas pelos Estados Unidos versus o movimento comunista e ateu dos países da Cortina de Ferro. Assim sendo, ínstalava-se nos países livres, como ócaso do Brasil,
um guerra silenciosa contra as instituições democráticas feitas por inimigos subversivos, pouco explícitos, que disfarçados no mundo do trabalho e da intelectualidade
desejavam arevolução vermelha. Então era preciso extirpar estes indesejáveis! Aguerra substituia ocampo da política como arena do debate. Dentro deste contexto de
demonização do outro, de aversão à dessemelhança, este projeto pretende estudar o discurso oficial do poder através das falas govemamentais, do aparato legal dos
tribunais militares, do controle público e privado dos movimentos sociais, da imprensa situacionista e, principalmente, das praticas policiais existentes nós chamados
'porões' da ditadura: as prisões e masmorras onde as instituições do poder (DOI-CODI, DEOPS, CENIMAR, etc.) praticavam a coerção direta. O Caso Herzog (1975)
ficou sendo o mais famoso dentro dos inúmeros assassinatos praticados pela ditadura. Embora sendo reconhecido como o momento de maior ten.são entre o estado
repressor e as críticas vindas das diversas entidades da sociedade civil (CNBB, ABI, OAB, diversos sindicatos, movimentos estudantis, etc.) este fato histórico que
marcou tragicamente aluta pela democracia no Brasil ainda não foi estudado. Como ainda não foi tamliém estudado odesdobramento deste episódio como elemento que
serviu para fazer um amálgama no discurso oposicionista pelos Direitos Humanos versus a Intolerância proferida pelos diversos grupos oposicionistas aditadura do
govemo Geisel (1974/1979). Como isto estimulou os diversos movimentos democráticos? Quais as diferentes visões e interesses proferidos por estes movimentos? cOrno
isto repercutiu na filosofia da chama abertura 'lenta gradual esegura?" Eopapel neste caso do Poder Judiciário? Qual foi o peso político deste fato no fim da ditadura militar
no Brasil? São questões importantíssimas ase responder.
Silvanir Marcelino de Míranda • USP
Infância, Direitos e Trabalho no Brasil: O Trabalho Infantil nos Vales do Mucuri e Médio Jequitinhonha
Estudos da década de 80 sobre migrantes sazonais do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, na agroindústria paulista da cana, revelaram personagens novos entre eles,
como mulheres e crianças, decorrentes da atual fase do processo de concentração fundiária, nas terras ae origem, que exarceba a expropriação ea proletarização de
pequenos proprietários, agregados e posseiros. Neste contexto, firma-se o propósito de investigar as relações entre trabalho, infância e direitos no Brasil, tendo como
referências, uma mudança de concepção sobre a infância ocorrida no final da década de 80 que rompe com o conceito de situação irregular do Código de Menor de 1979
passandO aenxergar acriança eoadolescente como seres de direitos e, por outro lado a realidade de crianças de cinco municípios dispersos por regiões rurais e urbanas
do Médio Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Otrabalho infantil tem sido comprovado edenunciado no Brasil eno Mundo nos últimos trinta anos. As crianças, objeto de estudo
desta pesquisa não vivem uma situação inédita. Estudo anterior sobre aexploração do trabalho infantil nas referidas regiões tomaram-nas um meio de pensar as ações do
Estado por meio das políticas públicas para a erradicação do trabalho infantil e do comportamento da sociedade civil no fortalecimento dos meios de efetivação destas
políticas por meio da conscientização desta nova era dos direitos expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Olgária Mattos - USP
Moderno e o arcaico frente à Intolerância
Oobjetivo desta exposição é ode indicar de que maneira a intolerância é assimilada como 'modo de ser ede agir", inconsciente de si mesma, de modo a confundir-se
com a tolerância-, com o que acontemporaneidade torna-se tolerante com o intolerável. A ideologia do progresso cientifico e tecnológico-em associação com as formas
atuais de exercício do poder político na sociedade de massa ( a partir da crença no desenvolvimento da ciência e da sociedade hoje hegemônicas como única forma
possivel que o conhecimento deve buscar)-, éseu agente principal, uma vez que faz passar a idéia de que moderno é progresso e passado, atraso, afim de abolir os
elementos criticos da memória eda tradição. Procuraremos indicar de que maneira o'arcaico' éconstitutivo da racionalidade contemporânea( quantificadora, abstrata, de
controle e previSão) uma vez que ela mobiliza valores do mundo pré-rnodemo( a ideologia do sacrifício), do moderno ( o'individualismo possessivo tal como gestado no
século XVII europeu) e do pós- moderno(o estado não é mais o garantidor da Iiberdade).Também a ideologia da racionalidade tecnológica substitui o conceito de
'revolução'pelo de 'modernização', proscrevendo acritica dos valores em nome de que todas as transformações no mundo contemporâneo promovidas pela ciência e
pela tecnologia são úteis, desejáveis e inevHáveis .Por último, no apogeu da racionalidade científica etecnológica, no culto do corpo narcisista eda ideologia do consumo
e da abundância, o mundo prepara, em permanência, 'cerimônias da destruição'. A'banalização do mal', o desaparecimento da vida éomo um valor absoluto ou relativo,
indicam uma mutação do caráter antropológico do homem nas sociedades contemporâneas.
Clodoaldo Meneguello Cardoso - UNESP I FAAC - Bauru
(In) tolerância religiosa: processo histórico e idéias filosóficas
Opropósito do trabalho édestacar um valor ético, colocado como condição sine qua non na construção das novas relações humanas na sociedade modema: atolerância
~eligiosa. Em foco mais estreito, o texto revisita aspectos históricos que ajudam a compreender a difícil convivência na diversidade religiosa e apresenta, atítulo de
Ilustração, algumas linhas argumentativas filosóficas em defesa da tolerância religiosa, dos séculos XVII e XVI/I. A tolerância é uma questão ética central no início da
modemidade. Em seu sentido primeiro refere-se à liberdade religiosa plantada pela Reforrria, porém atolerância religiosa faz parte de um processo histórico mais amplo:
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o desenvolvimento gradual da liberdade humana. Foi uma época de revoluções, rebeliões, posições críticas e atitudes novas e mais liberais frente aO,absolutismo e à
religião cristã. Ou seja, frente à grande aliança entre a Igreja e o poder secular na Idade Média, desde o século IV, base da intolerân~i~ religiosa. Na esfer~ filos.ófica,
destacam-se as idéias de Espinosa, Bayle, Locke e Voltaire, em defesa da liberdade de pensamento e expressâo. Omesmo proposlto serve para uma diversidade
argumentativa bastante distinta: fundamenta-se na estrutura laica do Estado modemo, na postura cética empirista diante da verdade absoluta e até mesmo no racionalismo
metafísico.
Tereza Aline Pereira de Queiroz· USP
A formalização da intolerância nos ícones de Sebastião Salgado
A apreensão fotográfica de Sebastião Salgado na série EXODUS formaliza a introjeção da intolerância por pessoas de diferentes idades e situações em lugar~s
aparentemente desconectados entre si. A unicidade criada pelo olhar do fotografo desvela um microcosmo coerente de desenralzamento, medo e busca das mais
entranhadas energias de sobrevivencia frente a adversidade. A análise dos retratos na obra de Salgado encaminha a consciencia do espectador para afixação desse
avesso de uma realidade toleravel e tolerante. A intolerancia em ação toma-se aqui forma e materia.
Sandra Regina Chaves Nunes
Paul Celan ea Representação da Catástrofe
. . . .
Há apossibilidade de representar a catástrofe? Adomo visualizará uma impossibilidade, ao perguntar como escrever poesia depoiS de Auschwltz? Somente com a poeSia,
dirá um outro poeta. Os poemas de Paul Celan vem como esta possibilidade de representação, pois sua poética está impregnada pela experiência da Shoah. Em seu
poema 'Fuga da Morte", atradição é lida e revista por uma nova forma de cantar. OCântico dos Cânticos, considerado um dos mais belos textos sobre o amor, é reescrito
como imagem da morte. A bela Sulamita converte-se em cinzas. Dessa imagem da Fuga, música de fundo para a impossibilidade de fuga, surge o poema, e seu eco
repercute em toda a poesia de Paul Celan.
Claudia Moraes de Souza· Centro Universitário - UNIFIEO
Analfabetismo e intolerância: a representação do analfabeto nos projetos educacionais do desenvolvimentismo
As concepções tradicionais acerca do analfabetismo o definiam como uma situação de ausência do domínio da leitura e escrita na lingua de origem. Esta definição
predominou mundialmente, até meados da década de 40, quando a UNESCO ampliou o conceito de analfabetismo, definindo-o como ausência de conhecimentos da língua
e de outros campos do conhecimento necessários auma formação global do indivíduo. Nos primordios da Guerra-fria, a UNESCO instituía os preceitos da Educação para
a Paz e revolucionava a concepção de alfabetização, vinculando o alfabetismo a um processo amplo de socialização do indivíduo e educação para o trabalho. Nestes
termos o analfabeto passa a ser identificado como indivíduo vinculado auma série de incapacidades: de autonomia e organização política, de aptidão para o trabalho, de
exercício da cidadania. Edificou-se uma representação do analfabeto que o relegava aposições inferiores nos níves sociais o destituindo da capacidade de gerenciamento
de sua propria vida cotidiana. A representação do analfabeto construida neste contexto, informou os projetos educacionais desenvolvimentistas propostos para a América
Latina nas décadas de 40 e 50 revelando conteúdos ideológicos de caráter interventor e anticomunista para a educação popular.
Silvio Luiz Gonçalves Pereira· USP
Seleções do Reader's Digest, 1954·1964. Um mapa da intolerância política
Oobjetivo desta pesquisa em História Social é a análise de reportagens do periódico mensal Seleções, entre os anos 1950 a 1960, cujos conteúdos estejam relacionados
com otema da intolerância político-ideológica, buscando entender os objetivos do imperialismo norte-americano e as representações criadas para este fim. Dentre as mais
variadas manifestações de intolerância presentes em Seleções, busco estudar as que apresentam conteúdo político: o anticomunismo, que constituiu-se no elemento de
força do processo político dos Estados Unidos na América Latina; e a negação ao coletivistismo e à formação de associações, que estimulava o individualismo e a
divinização do homem comum, nas quais qualquer indivíduo poderia tornar-se um 'herói comum" e conquistar os lugares mais ricos da sociedade. Em contrapartida, diante
da elaboração deste cenário, também busco destacar elementos da esquerda brasileira que mostram como esta intolerância político-ideológica propagada pelos norteamericanos foi combatida no país, através da análise de documentos veiculados pela imprensa do Partido Comunista Brasileiro no período.
Suzana Lopes Salgado Ríbeíro . NEHO . LEI
Narrativas sobre a intolerâncía: percepções de trabalhadores rurais
Acomunicação pretende abordar como pessoas comuns entendem e utilizam os conceitos de tolerância e intolerância em suas narrativas. Esse tema ganha importância
ao pensarmos os processos de mudança que estão ocorrendo na estrutura familiar, dentro de assentamentos rurais, mediados pela ação do MST - Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Privilegia-se afamília, para essa leitura, por ser a instância que está entre a vida privada e avida institucional, assim é dentro da casa
da família que se desenvolve os embates entre gêneros e gerações e se estabelecem as negociações. Ou seja, a casa é o local onde os conceitos de tolerância e
intolerância ganham dimensão prática. Odestaque á vivência cotidiana e aos significados atribuidos à intolerância é decorrência do tipo de metodologia escolhida para o
desenvolvimento da pesquisa: a História Oral. Vivências e percepções passam a ser, portanto, elementos fundamentais para que se entenda o que foi dito por cada
individuo.
Peter Deman! . USP
O Debate Acadêmico Sobre a Coexistência Ocidental·Muçulmano e as Repercussões do 11 de Setembro de 2001
Os modos de representação e interpretação do mundo muçulmano pela academia ocidental fornecem exemplos contrastantes de narrativas de (in )tolerância. Comparando
as análises do fundamentalismo muçulmano de alguns islamólogos proeminentes de escolas rivais dos EUA e da Europa, as reações acadêmicas sugerem 4tendências
inseridas num debate com implicações politicas abrangentes: (1) 'essencialistas' conservadores elou liberais com visão determinista -a não ser que o próprio Islã adote
valores básicos ocidentais; (2) 'relativistas' multiculturalistas criticando a visão 'orientalista", interpretam movimentos fundamentalistas como tentativas de construção de
identidades coletivas interpelando o discurso hegemônico ocidental; (3) 'materialistas' cuja leitura do Oriente Médio continua privilegiando categorias socioeconômicas
'universais'; (4) 'culturalistas' diferenciando entre Islã e islamismo fundamentalista. Esta discussão acadêmica articula na verdade o dilema político da tolerância e seus
limites enquanto aporia da democracia, debate que desde o 11-9 entrou numa fase aguda. Nos EUA, as conseqüências do 11-9 incluem uma virada conservadora antiislâmica que coloca a visão multiculturalista na defensiva, arriscando sua deslegitimação.
José Renato de Campos Araújo - Unicamp I Faculdade Trevisan
O Fim da Intolerância como Utopia: Multilateralísmo e a Questão Migratória no Pós·Guerra
Esta comunicação tenta mapear o novo contexto em que as migrações intemacionais inseriram-se com ofim da Segunda Guerra Mundial no plano internacional. Para tanto,
propõe ~ estudo de cor:no foram estruturados organismos internacionais, como o CJM.E. (Comitê Intergovernamental para Migrações Européias). a OJR. (Organização
Internacional de Refugiados) e a 0.1. M(Organização InternaCional para Migrações), destacando que no discurso constru ido, como justificativa para aestruturação de tais
organismos rnultilaterais, o firn da intolerância sempre ocupou posição central. A criação de organismos multilaterais são aqui entendidos como novos atores políticos no
cenário internacional, fruto de aspirações que não encontravam campo fértil para seu desenvolvirnento pleno no irnediato pós-guerra. Pois apesar da questão da intolerância
ser central na resolução de problemas advindos do contexto da Segunda Guerra Mundial; a criação de organismos multilaterais, como aONU e aOJR, não encontraram
um contexto histórico adequado para que a questão do fim da intolerância assumisse central idade no concerto das nações.
Célia Sakurai . Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil
Notas em torno da questão da intolerãncia em relação aos imigrantes japoneses no pós·guerra
A imigrayão japonesa para o Brasil foi cercada po~ pOlêmicas desde o seu inicio em 1908. Esses problemas se intensificaram nas décadas de 1920 e 30 A política
nacionalista de Vargas e a Segunda Guerra Mundial marcaram fortemente a comunidade japonesa e nem o fim da guerra e nem a tendência mundial em direção à
d~m?Cracia, no entanto, apagaram as marcas da intolerância em relação aos japoneses. A política imigratória brasileira continuou sendo restritiva tanto que aimigração oficial
so fOI re~tad.a em 1~62, num momento em que a presença dos japoneses era considerada de grande importância para odesenvolvimento do país nos campos da agricultura
e da Indu~tna. OobJetiVO deste trabalho é o de refletir sobre o periodo pós-guerra no novo cenário do período e o contraste com os argumentos que denotam intolerâncias
em relaçao aos Japoneses
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~----~--~~~--------------~------------------------------------------Odair da Cruz Paiva - UNESP/Marília
Os Novos Imigrantes Imigração para São Paulo pós Segunda Guerra Mundial e o processo de industrialização
Entre os anos de 1930 até ofinal da 11 Guerra Mundial, o avanço do processo de industrialização em São Paulo efetivou-se num contexto de refluxo do processo imigratório.
Após o término do conflito, aretomada da política imigratória no país foi marcada pelo aproveitamento de trabalhadores com perfil industrial e urbano, provenientes em sua
maioria da Europa Central e do leste. A absorção de aproximadamente 350.000 imigrantes entre os anos 1950 a 1970 efetivou-se a partir de um esforço coordenado por
organismos internacionais criados para a recolocação desses trabalhadores como a Organização Internacional de Refugiados (O.I.R), e, posteriormente, o Comitê
Intergovernamental para as Migrações Européias (C.l.M.E), e, de outro, pelos govemos dos países receptores desses imigrantes. Após a 11 Guerra Mundial inauguravase um novo momento no longo processo de deslocamentos populacionais, cujas origens remontam ao início do século XX; surgia, nesse contexto, arepresentação de um
novo imigrante. Diferentemente do camponês, cujo perfil marcou a imigração para o país entre ofinal do século XIX e início do século XX, esses novos sujeilos possuíam
qualificações profissionais urbanas, consideradas fundamentais para o processo de modemização econômica.
Maria Cecilia Martinez· UNIFIEO
Operariado, Construção da Memória e Intolerância
Oobjetivo central desta comunicação é discutir as novas formas de organização constituídas pelo operariado de Osasco - cidade localizada a oeste da capital- nascidas
tanto da necessidade de conquista de direitos sociais, políticos e econômicos quanto da urgência de compreenderem sua história, o processo de desenraizamento ao qual
estiveram expostos ao terem de sair de seus estados de origem e migrarem para São Paulo em busca de novas oportunidades.A busca pela compreensão sobre os
processos vividos por esses trabalhadores perpassou por uma luta contra a memória construída pela classe dominante local, que procurava se reafirmar politicamente,
mantendo o controle sobre a vida da região e sobre o uso do fundo público. Deste processo aparecem caminhos inovadores e diferentes que, passaram a se aproximar
em razão da virulência do Estado após o Golpe de 64. Este 'fazer-se' classe vivido pelo operariado criou projetos inovadores e abriu perspectivas para a superação da
tradição paternalista e corporativa existente no movimento operário. Deste processo resultou aGreve de 1968 em Osasco - primeiro movimento do Estado de São Paulo
após o Golpe de 64 - que, embora tenha durado somente três dias, marcou e modificou os rumos da luta dos trabalhadores.
Murílo leal Pereira Neto· USP
O Anticomunismo no Movimento Operário -"Ministerialistas" x comunistas no Sindicatos dos Têxteis de São Paulo (1953/1964)
Oanticomunismo foi um ingrediente de preparação ideológica da tomada do poder político em 1964 por um bloco civil-militar representando os interesses multi nacionais e
associados. Adimensão do apoio civil ao golpe, entretanto, ainda carece de maiores esclarecimentos. Além da classe média, mobilizada nas marchas das Famílias com
Deus pela liberdade, os gol pistas contaram com o apoio da corrente "ministerialista" da burocracia sindical, que vinha perdendo posições na estrutura dos sindicatos para
nacionalistas e comunistas. Oanticomunismo foi um dos componentes de um discurso ideológico que apresentou-se em defesa dos valores do mundo ocidental ameaçado,
articulando as diferentes forças políticas e interesses sociais em jogp. Nossa pesquisa esclarece sobre a presença velada do anticomunismo na ideologia do trabalhismo
de Vargas, veiculado nos seus discursos, ou nas páginas do jornal Ultima Hora de São Paulo, e descreve e analisa as formas como o mesmo aparece, entre 1953 e 1964,
no discurso dos sindicalistas 'ministerialistas" no Sindicato dos Têxteis de São Paulo, às vezes visando atingir diretores ligados ao PCB, ás vezes visando impedir a
participação dos operários no próprio sindicato. De toda a forma, o anticomunismo revela-se como componente constitutivo de uma mentalidade autoritária'arraigada na
sociedade e não como ingrediente de uma campanha gol pista de última hora.
Marco Cesar de Araújo. UNIFIEO
Estado e Políticas de Desenvolvimento: Entre a Reforma e a Sujeição do Movimento de Trabalhadores Rurais
.
No ano de 1954 os foreiros do Engenho Galiléia" 110 municipio de Vitória de Sto Antão, em PE,amotinaram-se contra a elevação do foro, que era a forma assumida pela
cobrança da renda da terra em todo o Nordeste. Foi a a partir dessa ação isolada que desenvolveu-se um dos principais movimentos sociais do pré-64: as Ligas
Camponesas. Em 1959 foi criada a SUDENE , uma agência estatal de promoção do desenvolvimento regional. Este fato revela que o cresci'Tlento das Ligas
Camponesas transformou o problema da terra e das formas não capitalistas de exploração do trabalho no campo em questões nacionais, e portanto de ação sistemática
e planejada do Estado. Outrossim, podemos considerar que os projetos de desenvolvimento apresentados pelos Estados Nacionais da América latina, desde a fundação
da CEPAl, em 1948, estavam intimamente relacionados com os movimentos de descolonização e com a ofensiva dos EUA no sentido de conter surtos revolucionários
no mundo subdesenvolvido. Pode-se observar então que existem nexos causais entre o problema político suscitado pelas lutas camponesas no Nordeste e a trama
histórica que naquela conjuntura específica transformou os projetos de desenvolvimento nacional em fórmulas políticas capazes de corrigir o anacronismo de estruturas
econômicas e sociais que não se enquadravam no modelo de organização capitalística da produção esimultaneamente neutralizar os movimentos sociais que escapavam
do controle estatal.
José Aloísio Martins Pinto - UFC
"NÃO VINGARÃO AS SEMENTEIRAS DO ANTI·CHISTIANISMO!" O Anticomunismo Catçlico em Fortaleza/CE (1~22 • 1945)
.
No processo eleitoral de 2000, os candidatos a prefeito em FortalezalCE, Inácio Arruda (PCdoB) e em Juazeiro do Norte/CE, Iris Tavares (PT) foram identificados pelas
candidaturas de situação, respectivamente PMDB e PFl, como "ateus e representantes do demônio'. Tal atitude nos remete aos costumeiros editoriais do diário católico
ONORDESTE (Ceará, 1922/1967) e fortalece acompreensão que oAnticomunismo esteve no centro das disputas politicas brasileiras ao longo do século XX. Operiodo
em estudo inicia-se em 1922, data de fundação do vespertino pela Diocese de Fortaleza e encerra-se-em 1945, ano no qual o interventor Meneses Pimentel- católico
fervoroso, colunista do jornal e eleito governador em 1935 pela Liga Eleitoral Católica -é destituído da função pelo presidente Getúlio Vargas. A pesquisa, utilizando-se do
jornal e da documentação eclesiástica, busca identificar a formação das imagens que caracterizaram o comunismo e os comunistas, analisa como as práticas
anticomunistas contribuíram na construção da identidade entre os seguidores da Igreja Católica em FortalezalCE e o posicionamento destes ante os conflitos ideológicos
do periodo. Outros aspectos do Anticomunismo envolveram arepressão policial, a sua difusão no imaginário popular através da literatura de cordel, a pregação anti-semita
e a convicção que o liberalismo fora o responsável político pelo desenvolvimento da luta de classes no Brasil.
Simpósio Temático 51 - História do Brasil Colônia, Arqueologia e História Indígena (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Jorge Eremites de Oliveira
,
José Glebson Vieira I Francisco Jânio Filgueira Aires - UERN
Antropologia e História: um diálogo possivel na compreensão da História Indígena
Acompreensão das características da colonização, epor extensão, do processo de territorialização e o entendimento do elemento indígena nesses eventos, constituem dois
eixos de reflexão importantes para a definição de um campo de reflexão sobre história indígena. Odesafio em tratar a história do Brasil, tentando apreender as suas
particularidades, alia-se a busca por uma reconstituição das sociedades autóctones, alvos da imposição de uma nova ordem mundial capitalista. Esta comunicação
pretende discutir a presença indigena na ação colonial, no tocante ao modo pelo qual ocorreu a incorporação do europeu-branco na cosmologia natíva e vice-versa através
da etnologia enquanto instrumento crítico de conhecimento etnohistórico, ao mesmo tempo que discutirá a potencialidade do diálogo interdisciplinar entre ahistória e a
antropologia, tendo em vista o fato da interface entre tais disciplinas abrir possibilidades de reflexões que priorizem apercepção dos embates travados no contato interétnico
tomando como parâmetro a lógica da alteridade do autóctone.
Jorge Eremites de Oliveira - UFMS/Dourados
Sobre os conceitos de Etnohistória e História Indígena: uma discussão ainda necessária
A discussão em torno do conceito de Etnohistória e de História Indígena ainda é bastante recente no Brasil, havendo muitas questões de ordem epistemológica a serem
esclar.ec~d.as. N~st.e,senti?o, a presen~e co~unicação!em o objetiyo.d~ discutir, d? P?nto de vista teóriC?-metodológico, as principais diferenças e semelhanças entre
Etnohlstona e Hlstorla Indlgena, com vistas a construçao de uma hlstonade povos Indlgenas em seus multlplos aspectos e perspectivas espaço-temporais, valendo-se
da an~!ise de fonte,sdiversas e persegu!nd~ deliber~dame~te a~nterdisciplinaridad~, sobretud? nos campos da antropologia, da arqueologia e da história. filara tanto, as
expenenclas adqUiridas no estudo dos IIldloS Guato do baiXO Sao Lourenço, canoeiros da região do Pantanal Mato-Grossense, servirão de ponto de partida e exemplo
concreto para a análise do assunto.
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Lusival Antônio Barcellos I Marlúcia Paiva - UFRN
Toré Potiguara
Oeixo central da pesquisa é investigar o Toré como principal manifestação cultural dos índios Potiguara da Paraíba, Devido a inculturação, nos últimos 500 anos da
presença européia, muitas práticas culturais indígenas foram perdidas. Outras, gradativamente, estão sendo resgatadas e, especialmente, entre os Potiguara, o Torê
ressurgiu com muita efervescência em todas as 24 aldeias na última década. O ritual é praticado por crianças, jovens, adultos e idosos e dançado nas mais diversas
ocasiões: na dor e na alegria, no nascimento e na morte, nos encontros, nas assembléias, nas festas, enfim, é uma manifestação de grande valor para os indígenas.
Inicialmenle, iremos fazer uma contextualização do Toré no Nordeste, para em seguida, apresentar o Toré da Paraiba, Ametodologia utilizada é a entrevista compreensiva
de autoria do francês Kaufmann. Será adotado o paradigma qualitativo, mas também serão utilizados dados quantitativos. Operíodo a ser pesquisado será as duas últimas
décadas. Como técnicas de pesquisas serão utilizadas a observação, apesquisa bibliográfica, o diário de campo e aentrevista semi-diretiva, Pretendo construir um estudo
ilustrado com autilização de fotografias que retratam as diversas situações onde é dançado o Toré. Espera-se no final da pesquisa contribuir com adivulgação das práticas
religiosas dos Potiguara, em particular o Toré, no meio acadêmico epopular, visando um reconhecimento e valorização de sua cultura e identidade étnica,
Lilíane Cunha de Souza - UFPE
Osistema médico Xukuru através de uma perspectíva histórico-antropológica
Essa comunicação pretende abordar importantes aspectos ligados ás concepções de saúde e de doença presentes no sistema médico do Povo Xukuru da Serra do
Ororubá, localizado próximo a cidade de Pesqueira (PE), a partir de estudos de caso dos processos de adoecimento e de cura. A perspectiva de análise adotada é
diacrônica, pretendendo recobrir diferentes momentos históricos da organização social desse povo indigena. Para isso, busca enfocar a noção de doença como um
processo simbólico que não é percebido, vivido nem experienciado universalmente, mas no caso estudado é resultado de diversas manifestações que se encontram
ligadas afatores históricos, culturais e psicológicos que operam junto aos processos psico-biológicos.
Franci:;co Alfredo Morais Guimarães - UNEB
O mito Pataxó de Juacema
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o mito de Juacema, dos índios Pataxó da aldeia de Barra Velha, município de Porto Seguro (Ba), tendo como suporte teórico
estudos de antropologia histórica e história oral, baseado nos quais procuramos evidenciar alguns elementos constitutivos um tema histórico, na visão histórica própria desse
povo indigena. Como elemento central de nosso estudo, apresentamos um poema elaborado com base na técnica de colage, onde os depoimentos colhidos junto aos
Pataxó, os dados da consulta bibliográfica e as observações feitas em campo, foram nossa matéria prima. Optarmos ainda por uma escritura embrenhada na densa teia
dialetal do português falado pelo grupo, amalgamada aos vocábulos remanescentes da lingua materna, o Pataxó, não mais falado, mas como que metamorfoseado para,
com isso, podermos acentuar, como os próprios índios o fazem, um dos elementos constitutivos fundamentais de sua etnicidade.
Jaci Guilherme Vieira - UFRR
A questão indigena em Roraima
A questão central deste estudo reside em mostrar a ocupação das terras indigenas no atual estado de Roraima através da chamada 'pata do boi' desde a criação das
Fazendas do Rei, no final do século XVIII, e instalação das inúmeras fazendas particulares por brancos, responsáveis por expulsar os índios para as cabeceiras dos rios
e para as fronteiras da Venezuela e da República da Cooperativa da Guiana, ex- Guiana Inglesa, Expulsão atestada por diversos cronistas, religiosos, estudiosos,
funcionários públicos do SPI ou FUNAI, ou de simples aventureiros que passaram pela região. Esta análise permitiu derrubara mito da 'convivência pacifica' entre indios
e não-índios, tão difundida na região pelos mais variados grupos que não têm interesse em ver as terras indigenas demarcadas.
Isabella Ferreira - FUNAI
Breve reflexão sobre o uso da história nos processos de identificação edelimitação de territóriQs indígenas -o caso da terra indígena Pacajá (Assuriní do Tocantins)
A partir de estudo de caso recém desenvolvido junto ao Departamento de Identificação e Delimitaçãô de Terras -DEID/DAF/FUNAI, demonstro os itinerários metodológicos
possiveis e os resultados provenientes de um trabalho de história destinado a subsidiar os trabalhos de identificação e demarcação de uma terra indigena.
Antônio Brandi Rene T. Júnior I Suzana G. Batista - UCDB
Os Kaiowá e Guaraní nos tempos da Cia Malte Larangeira
Acomunicação enfoca a participação indigena como mão de obra na exploração da erva-mate pela Companhia Malte Larangeira no atual Estado de Mato Grosso do Sul,
após o término da guerra do Paraguai. Com o decreto do Governo Imperial de n. 8799, de 9 de dezembro de 1882, o senhor Thomaz Larangeira obteve o arrendamento
de parte significativa do território indigena para exploração da erva-mate nativa, Com o apoio de políticos influentes a área ocupada foi gradativamente ampliada, sendo que
através da resolução de n0103, de 15/07/1895, a Companhia obteve a maior área arrendada, tendo ultrapassado os 5.000.000 ha, "tornando-se um dos maiores
arrendamentos de terras devolutas do regime republicano em todo o Brasil para um grupo particular' (ARRUDA, 1984:218). As atividades da Cia Malte Larangeira em pleno
território Indigena provocam significativas transformações na vida dos Kaiowá e Guarani. Embora a literatura existente passe ao largo desse fato, os índios foram
amplamente engajados nos trabalhos de colheita e transporte da erva-mate, como bem destacam os informantes indígenas.
Rosely Aparecida Stefanes Pacheco - UFMSlDourados
Mobilização e retomada de territórios Guarani: o caso das áreas jarará e takuara em Juti - MS
OMato Grosso do Sul já há algum tempo vem sendo palco de graves confiitos fundiários envolvendo a sociedade indígena e a não indígena. Na realidade o direito do índio
áterra em que vive, embora amparado por farta legislaçãq que vem desde os tempos coloniais jamais foi aplicado d~ fato. Os Guarani foram desalojados de suas terras
primeiramente aos olhos do SPI (Serviço de Proteção ao Indio) e posteriormente da FUNAI (Fundação Nacional do Indio), e estabelecidos em reservas aleatoriamente.
Porém, no contexto de extrema adversidade a que foram constantemente submetidas as sociedades indigenas, na medida em que foram se expandindo as fronteiras da
Ijação, passaram a articular movimentos de luta pela posse e demarcação destes territórios. O objetivo será o de refletir o movimento indigena Guarani (Kaiowá e
Nandeva) no processo de mobilização e retomada de seus territórios tradicionais, buscando desvendar como articulam culturalmente a luta pela terra e como se dá a
afirmação da identidade étnica.
Raquel Alves de Carvalho - UNIMEP
Metodistas e presbiterianos na região de Dourados e a educação indígena na missão evangélica Caiuá (1928 -1948)
Oestudo da presença dos missionários metodistas e presbiterianos no Mato Grosso, no período de 1928 a 1948, está relacionado á tentativa de compreender o processo
que culminou na vinda desses religiosos, sua instalação na região, as atividades que desenvolveram e, sobretudo, o envolvimento na educação dos índios Guarani. A
compreen são do trabalho missionário implica aanálise da forma como eles concebiam e representavam a si mesmos, as populações indígenas, a natureza, o homem matogrossense e a sua missão, levando em conta os interesses das igrejas envolvidas em suas relações com a sociedade, o Estado e a elite oligárquica local. Otrabalho trata
das relações estabelecidas entre missionários e indios, na missão Caiuá, e éimportante para compreendermos as formas como se processaram os contatos interculturais,
relações marcadas por tensões, conflitos, resistências, acomodações, negociações e trocas. Neste sentido, partimos do pressuposto de que as situações de contato não
podem ser vistas como caminho para a destruição de modos tradicionais de vida, mas como um processo que leva á construção de um novo estilo de vida, com novas
estratégias e alternativas, onde a cultura tem uma dimensão essencialmente dinâmica e adaptativa.
Neimar Machado de Sousa - UCDB
índios e Jesuítas no Itatim: encontros, desencontros e mestiçagens
Este artigo é parte de uma pesquisa maior sobre a Redução de Nuestra Senora de la Fe, fundada em 1631, no alto rio Paraguai, a partir da releitura das cartas ânuas dos
jesuitas que atuaram na região do Itatirn eAssunção. A leitura .dos relatos produzidos pelos missionários perrnitiu desvelar uma situação específica de contato eintersecção
em universos religiosos, conceituais e temporais dispares. A instável acomodação produzida entre missionários cristãos e índios, somou-se a pressão das 'malocas'
bandeirantes, provocando o alargamento a oeste das fronteiras portuguesas. Ocontato entre culturas no Itatim foi um ernbate entre duas formas de lidar com a realidade,
produzindo mestiçagens nem sempre mencionadas -e por vezes negada -nas cartas ânuas. A análise das práticas xamanísticas e da resistência indígena mencionadas
e silenciadas deixam transparecer o caráter hibrido das relações estabelecidas entre índios ejesuitas no Itatim.
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Eva Maria Luiz Ferreira - UCDB
Centro de Documentação Kaiowá e Guarani: relatos de uma experiência
_..
.
.
Este artigo resulta da experiência, em implantação, de implantação e operacionalização de um Centro de Documentaçao sobre os Kalowa e Guarani em arquIvos
digitalizados e microfilmes junto ao Programa Kaiowá/Guarani nas dependências da Universidade Católica Dom Bosco, em Ca~po.Grande-:- MS. Este centro ~retende
provocar o intercâmbio de soluções que visem não somente preservar, mas facilitar o acesso à informação entesourada no microfilme mediante o desenvolvimento e
aprimoramento de banco de dados, que desenvolvido em parceria entre programador e historiador pode potencializar socialmente ainformação "guardada" no centro e
colocar os metadados aserviço dos pesquisadores em história indígena e, principalmente da comunidade indígena, sobretudo os professores. Atualmente esta docume~tação
está dispersa em arquivos no Brasil e fora do Brasil, sendo de difícil acesso, desta maneira, a digitalização e organização dos mesmos assume não somente carater de
preservação, mas de democratização entre a comunidade acadêmica e indígena.
Regina Kátia Rico Santos de Mendonça - Universidade de Taubaté·SP
Escravidão indígena no Brasil (Vale do Paraíba Paulista - Século XVII)
' ..
. ,
O presente trabalho de pesquisa visa refletir as relações de trabalho indígenas nos séculos XVI, XVII que envolveram varlos segmentos da socled~d.e colonial. Neste
contexto destacaremos o trabalho compulsório que clandestinamente foi desenvolvido na América Latina. Para uma melhor análise, optou-se por delimitar o trabalho em
três capítulos (América Espanhola, América Portuguesa, Vale do Paraiba Paulista). Baseando-se em documento da época descobrimos a relação de dependência que
havia entre o branco e o índio da região.
Juciene Ricarte Apolinário - Unitins
A Resistência Indígena no Antigo Norte de Goiás do Século XVIII, Atual Tocantins
A retomada da história entre colonizadores e povos indígenas na capitania de Goiás, especialmente na sua região norte, possibilita repensar afirmações simplistas de que
os índios, dessa região, foram apenas atores coadjuvantes do processo da expansão de limites e ocupação territorial e que foram levados aintegrar-se de forma submissa
à sociedade envolvente, transformando-se de elementos perturbadores aindivíduos colaboradores do processo de ocupação efetiva do território goiano. Objetiva-se retomar
a presente temática, para se rever posições historiográficas e valorizar as ações de resistência dos povos indigenas, especialmente os Akroá, que se localizavam no norte
de Goiás no século XVIII.
.
Vlademir José Luft - Centro Regional de Ensino e Pesquisa· RJ
A literatura de viajantes e cronistas: um documento escrito e suas possibilidades e limites para a arqueologia
Movido pela necessidade de identificar e analisar todos os tipos possíveis de fontes e documentos que tenham informações sobre as sociedades indigenas do Brasil, mais
especificamente quando tratamos dos grupos Puri, Coroado e Coropó, sentimos a necessidade de discutir, da mesma forma que em outras áreas do conhecimento
experiências no trato com este tipo de fonte. Dentre estes, o tema "literatura de viajante e cronistas' tem sido objeto de trabalho e de discussão nas mais diversas áreas,
desde a História até a Literatura, passando pela Antropologia, Etnologia, Arte, e até mesmo pela Sociologia, entre outras. Em todas elas, busca-se uma forma de poder
utilizar este tipo de informação, este tipo de documentação, este tipo de registro, para melhor entender as sociedades envolvidas: seja a local, indígena, seja a estrangeira,
européia. Neste momento em que as barreiras disciplinares estão sendo derrubadas, entendemos que aArqueologia não poderia se furtar de discutir este assunto, uma
vez que trata, diretamente, com um dos elementos presentes nestes registros, documentos ou informações, o indigena. Assim, nada mais justo que possamos ter um
espaço dentro de um evento nacional de História para tratarmos deste assunto, onde buscaremos "verdades" e "mentiras'; a necessidade ou não de fazer este tipo de
leitura; a decisão de usar ou não este tipo de fonte e suas informações; que tipo de informações usar e como usa-Ias.
Anna Elizabeth Lago de Azevedo - UFPE
.
Administração Pombalina: Brasil no contexto das reformas do Diretório dos In~ios
Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior sobre alei do Diretório Pombalino ou dos Indios e tem por objetivo tecer discussões acerca do contexto histórico português
no século XVIII- periodo de reinado de D. José I e de administração de Sebastião José de Carvalho e Mello. Deste modo, serão abordados aspectos da política e
sociedade portuguesa, tais como, a tentativa de fortalecimento do poder régio durante o governo de D. José I, as relações internacionais, os conflitos com as ordens
religiosas, bem como significado do Brasil e de Pernambuco neste contexto. Acompreensão do universo português deste período faz-se de grande importância para o
entendimento do Diretório, lei criado em 1757 para ser estabelecida no Grão-Pará e Maranhão, e em 1758,.estendida para o restante do Brasil. Esta lei determinou, entre
outras coisas, o fim da administração missionária sobre os aldeamentos e colocou os indios brasileiros sob atutela de administradores civis. A pesquisa sobre o Diretório
está sendo realizada a partir das correspondências entre o Conselho Ultramarino e os religiosos seculares e regulares, os diretores e administradores civis.
Jussara Galhardo Aguirres Guerra - Museu Câmara Cascudo/UFRN
Em busca das origens indigenas no RN: um estudo sobre o grupo Os Mendonça do Amarelão
No Rio Grande do Norte, a historiografia oficial considera o indigena como totalmente extinto ou "diluido"na população local. No entanto, o censo populacional de 2000
mostra que há quinhentos e noventa e seis indigenas no estado. Resta-nos saber onde estão esses indios. Através de informações orais, chegamos aum grupo chamado
os Mendonça do Amarelão que nos chamou a atenção por certas peculiaridades no que se refere às suas origens indígenas. Trata-se de um grupo formado por mais de
duas mil pessoas que se identificam como uma grande familia, cuja referência identitária (Mendonça), os remete a uma origem indigena ligada aos primeiros que ali
chegaram durante meados do século XVIII, migrantes do Brejo da Paraíba e de aldeamentos indígenas do Rio Grande do Norte, conforme nos informa algumas referências
bibliográficas e a própria história oral do grupo. O grupo apresenta uma origem e memória-histórica comuns; seus destinos e projetos (econômicos e sociais) são
compartilhados; a terra é vista como um bem coletivo, tendo áfrente a luta do grupo junto ao Movimento dos Sem-Terras. A luta pela terra é uma questão antiga dos
Mendonça, visto que há registros de Câmara Cascudo sobre esta problemática já no início do século passado (V. História de um Homem).No entanto, nem todos se
identificam como indígenas. Há um faccionalismo e por diversas razões como a ideológico-histórica, por exemplo, eles preferem se identificarem como "caboclos'.
Simpósio Temático 52 - História Indígena: perspectivas interdisciplinares (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: John Monteiro e Maria Regina Celestino de Almeida
,
Amo Alvarez Kern - PUC/RS
Arqueologia e Histórblndígena: as missões da Califórnia e do Río da Prata nas fronteiras do mundo colonial
As pesquisas em desenvolvimento sobre os indígenas estabelecidos nas missões coloniais da Califórnia e do Rio da Prata nos permitem uma série de reinterpretações
que esclarecem a história destas comunidades nas áreas fronteiriças. Estudos comparados estão sendo feitos a partir de análises e confrontos de dados obtidos nos
documentos escritos e da cultura material, mas igualmente nas informações iconográficas. As observações "in si tu" dos próprios povoados missioneiros, nos permitem
compreender como nestes sítios arqueológicos se materializa uma síntese cultural de influências indigenas e européi·cs. Estes povoados fronteiriços abrigaram grupos
sociais restritos, limitados a algumas dezenas de missionários franciscanos ejesuítas, bem como algumas centenas de famílias indígenas,representantes das sociedades
em presença. estes grupos compõem um verdadeiro microcosmo humano que resume a diversidade e a complexidade do mundo colonial.
.
Philomena Gebran - Universidade Severino Sombra/RJ
História nativa: uma proposta conceitual
.
As últimas décadas do século XX assistiram ao surgimento de algumas novas propostas de abordagens para o estudo da História da América. Todorov por exemplo, entre
outros, é um dos autores que pensaram teoricamente em novas fontes e novas metodologias a serem aplicadas no estudo das sociedade americanas. A história oral e a
etnohistória são exemplos de novas metodologias que estão sendo aplicadas para dar conta da história das sociedades ágrafas da América Latina. Nosso trabalho pretende
dialogar com os diversos aportes teóricos emetodológicos para contribuir à atualização do debate interdisciplinar entre a História e a Antropologia. Para isso, será necessário
trabalhar novos conceitos que corrijam alguns que consideramos já muito ultrapassados e equívocos históricos, também a nosso ver ultrapassados, para uma melhor
interpretação das culturas ágrafas e para que possamos viabilizar apercepção do confronto cultural que se verificou entre acultura européia e as culturas nativas da América.
Neste sentido, nossa proposta éestudar essas sociedades repensando formas conceituais mais adeqüadas para seu tratamento. Até muito pouco tempo essas sociedade
eram tratadas como "exóticas', e/ou "primitivas", e/ou "inferiores", e/ou "indígenas'. Através de nossos estudos com populações da América Latina chegamos a conceitos
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que nos parecem mais apropriados para o tratamento essas populações, como os de 'povos nativos' ou 'etnias diferenciadas' , libertando-as do preconceito de
marginalização.
John M. Monteiro -IFCH/Unicamp
História dos indios na América Portuguesa: balanço e perspectivas
Esta comunicação apresenta um balanço da produção sobre a história indigena no Brasil referente ao periodo colonial e propõe novos rumos para futuras pesquisas. Otexto
faz parte da introdução de uma bibliografia comentada, abrangendo a produção nacional e internacional sobre o assunto ao longo dos últimos 25 anos.
Geyza Kelly Alves da Silva - UFPE
índios e identidades: formas de inserção e sobrevivência na sociedade colonial
Na Capitania Duartina, entre os séculos XVI e XVIII, as etnias indigenas como os Tobajara e Potiguara tiveram participações importantes no projeto de colonização da
capitania, tanto na condição de aliados quanto de aldeados. Ocontato com o colonizador conduziu esses grupos aconstruirem relações estratégicas conforme a situação
de suas necessidades e interesses. As alianças com o colonizador se deu também por interesse dos grupos indigenas, fazendo-os até mesmo modificar o etnônimo para
se identificarem como aliados e, é claro, visando obter privilégios dos novos "parceiros". Também, no momento posterior, a reelaboração de uma identidade étnica como
aldeado, não permitiu a permanência de sua estrutura politica e cultural, mas possibilitou asua unidade em um contexto social comum. A união dos grupos, em torno de
uma denominação "aldeado', permitiu uma interação por meio de sua condição politica diante do Estado português. Muitas das ações dos indigenas revelam aflexibilidade
para se adaptarem a novas situações provenientes do contato, como também a apropriação dos códigos do Estado lusitano como forma de sobrevivência e inserção na
sociedade colonial.
João Azevedo Fernandes - UFPB
Sangue e cauim: bebida e violência entre os índios no Brasil colonial
Um dos traços mais caracteristicos das sociedades indigenas - notadamente os tupinambás do litoral brasileiro -que se chocaram com a expansão colonial européia era
o extraordinário papel social e cultural ocupado pelas bebidas fermentadas, conhecidas genericamente como cauim. Em grandes festas regadas por estas bebidas - as
cauinagens -os indios assumiam uma série de comportamentos que se constituiram, aos olhos dos europeus, em problemas quase insolúveis. Nestas festas, os indios
tornavam-se "ferozes e temíveis", relembrando, através de longos discursos, velhas desavenças com seus inimigos, em um processo mnemônico absolutamente
essencial ao cumprimento dos imperativos da vingança eda guerra, esferas centrais da vida social dos tupinambás. Nesta comunicação se tentará analisar as formas pelas
quais as cauinagens se mostraram um obstáculo á ação colonial, ao permitir e regular episódios de violência que, por vezes, também podiam ser apropriados pelos
colonizadores em função de seus próprios interesses.
Ricardo Pinto de Medeiros - UFPB
Entre guerras, currais e missões: povos indigenas nos sertões da antiga capitania da Paraiba
Após a expulsão dos holandeses em meados do século XVII, intensifica-se o processo de conquista do sertão nordestino. Um dos primeiros alvos foram os povos
indigenas da região que haviam se aliado aos batavos. Osertão da antiga Capitania da Paraiba serviu, desde então, de cenário para um grande número da série de conflitos
sangrentos pela conquista do sertão nordestino aos povos indígenas que é atualmente conhecida na historiografia como a "guerra dos bárbaros". Oobjetivo do trabalho é
analisar estes conflitos e acompanhar a trajetória pás-contato de alguns povos indígenas da reg'lão como os Cariri, Panati, Corem ae Pega, mencionados na documentação
burocrática oficial oriunda da administração colonial portuguesa na América, nos cronistas do periodo colonial e na historiografia paraibana, tentando entender suas
estratégias de luta, sobrevivência e construção de novas identidades.
Maria Idalina da Cruz Pires - UFPE
Resistência indígena no sertão nordestino no período do pós-conquista territorial- (re)elaboração da identidade étnica nas vilas pombalinas -legislação
,conflito, negociação-1757-1822
Esta pesquisa pretende rediscutir o processo de resistência dos povos indigenas no sertão do nordeste colonial, sobretudo na Capitania de Pernarnbuco e suas anexas,
no pós-conquista territorial, entre 1757 a 1822. Este periodo corresponde o momento em que é criado o Diretório até o fim do período colonial. A implantação do Diretório
-1757 -servirá como baliza para delimitação cronológica inicial deste trabalho ,passando pela versão adaptada do Diretório do Maranhão: a"Direção com que interinamente
se devem regular os índios das novas vilas e lugares eretos nas aldeias da capitania de Pernambuco esuas anexas"- datada de maio de 1758 -até sua extinção ,em 1798,
indo até 1822 quando, oficializou-se aemancipação política do Brasil. Ointuito é compreender como se deu arelação dos indígenas com aCoroa portuguesa e a sociedade
colonial, sobretudo ,a partir da fase pombalina, buscando entender em que medida esses povos agiram e reagiram á transformação dos aldeamentos em vilas, o que
provocou a alienação das suas terras por venda ou desapropriação. Explicar como estes povos conviveram com as demais forças sociais e com o Estado: suas
instituições, leis e decretos. Entender, á luz da análise documental e historiográfica, como esses índios não apenas foram transformados como também se transformaram
criando novas possibilidades de adaptação à sociedade colonial.
Suely Maris Saldanha - UFPE
Fronteiras dos Sertões: Conflitos e resistência indigena em Pernambuco na época de Pombal.
Na segunda metade do século XVIII, nos "sertões' de Pernambuco, entre as ribeiras dos rios Moxotó, Pajeú e São Francisco, tem-se notícia sobre a destruição que os
índios Paraquiós, Pipães, Manguezas, Guegués, Xocós, Oês, Humãs estavam causando ás fazendas de gado da região. As incursões desses povos (1759), deflagraram
movimentos coloniais de represália ao longo de 1760, visando incorporá-los ou reincorporá-Ios em aldeamentos estabelecidos anteriormente. Estiveram presentes, para
garantir os sucessos das 'bandeiras', índios missionados, tais como, Xukurús, Carnijós, Tamaquius, Pegas, Icós, Panatys, Brancararus, Porcàs, Cariris e Inxus. Esse
processo serviu como estratégia para oimplemento, da política indigenista pornbalina - a Direção. Estabelecendo nos aldeamentos novas aglutinações indigenas que, no
sertão, serviu para a constituição de vilas como Santa Maria (1761), Assumpção (1761) e Cimbres (1762). Seguindo uma historiografia mais recente, propõe-se, entender
as formas de resistência indigena -confiítos e alianças -assim como, visa compreender o processo de reelaboração cultural e de barganha politica dos povos aldeados
a partir da dinãmica dos aldeamentos e da constituição de vilas.
Leonardo Guimarães Vaz Dias - UFF
Gentios de Corso: os Mura na conquista e colonização do norte da América portuguesa
Qualificados pelos registros efetuados pelos brancos como selvagens, bestiais, bárbaros, inimigos de qualquer espécie de civilização e como um empecilho ácolonização
na Amazônia, os Mura participaram ativamente no processo de conquista e colonização que se desenvolvia. Figuras de relevo no imaginário colonial amazônico, eles
representavam o medo que os colonos sentiam do inimigo índio. Notável, entretando, é a ação Mura no contexto de colonização portuguesa no século XVIII. Numa
conjuntura extremamente transformadora, como a provocada pela chegada dos europeus, com todas suas conseqüências para os indígenas, os Mura traçaram ações
políticas que iam do enfrentamento bélico à aliança com os portugueses. Ações estas que respondiam aos contextos imediatos e que procuravam atingir o melhor
posicionamento em relação á realidade social que se alterava de forma densa naquele perídodo de transformações. Para se compreender as opções dos Mura é necessário
atentar para sua estrutura social, seus relacionamentos interétnicos e as possibilidades de sobrevivência. Desta forma, podemos perceber o quanto foi coerente uma posição
que se alternou entre os extremos possíveis em relação ao branco.
Monique da Motta Brust - UFF
Entre o mito e a realidade: a representação do índio nos séculos XVI e XVII
Pretendemos discutir, através da análise da transplantação do mito das amazonas para a realidade americana, o papel dos estereótipos e mitos envolvidos na construção
da imagem do "indio" tal corno conhecemos hoje, mais especificamente, das representações ligadas ás categorias de gênero que chegam até os nossos dias, quais sejarn,
a do homem como guerreiro canibal eda figura feminina identificada com os trabalhos domésticos e com a procriação, abordando o problema das fontes para a história
indígena e a necessidade de estudos interdisciplinares para a compreensão de um contexto tão complexo como o da conquista e colonização da América, em que culturas
diversas se encontraram, se combateram e se fundirarn, por meio de estratégias de sobrevivência que envolviam jogos de influência recíproca em todos os níveis de
existência.
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Wilma Martins de Mendonça - UFPB
Literatura e história: os caminhos da memória
Análise da representação dos aborígines brasileiros do século XVI, através das narrativas dos cronistas europeus visando, essencialmente, rastrear edecodificar os modos
com os quais oolhar do viajante (Hans Staden, Jean de Léry, André Thevet); o olhar do colono (Pero de Magalhães Gandavo, Gabriel Soares de Sousa) e o olhar dos
jesuítas (José de Anchieta, Pe. Manoel da Nóbrega, Fernão Cardim) captam o homem brasileiro. Através desse entrecruzamento de vozes, dessa multiplicidade de
olhares buscaremos apreender, pelas letras da colonização, as maneiras pelas quais se construiu/destruiu a identidade indígena, primeiro substrato de brasilidade.
Alicerçada por um aparato teórico-metodológico interdisciplinar e por uma estratégia de leitura marcada pelo 'descentramento", que desloca, expulsa de seu lugar de 'centro'
acultura européia, deixando de ser ela, então, acultura de referência. Nessa perspectiva de análise, abrimos a leitura de um só texto a duas vertentes antagônicas e
contraditórias. Aprimeira vertente guardará oeurocentrismo, asegunda onegará Nesse caminho, aanálise investe contra o recalque do índio no discurso europeu, tentando
deixá-Io falar, ainda que precariamente; liberá-lo do brutal encobrimento e alienação que oolhar europeu, centrado em si mesmo, ocondenou. Quase uma reparação de
danos ... como deseja Ana Maria de Moraes Belluzzo (BELUZZO, 1999, 13).
Seth Garfield - Universidade do Texas, Austin
Os povos indigenas na Era Vargas
Este trabalho pretende analisar o papel simbólico do indio brasileiro para o regime nacionalista-autoritário do Getulio Vargas através da produção cultura) do Estado e
comemorações públicas. Otrabalho analisa a política indigenista brasileira no contexto da Marcha para Oeste e da Batalha da Borracha e as alianças inter-Americanas,
frisando as contradições entre aretórica ea practica do govemo Vargas, eoimpacto nas populações indígenas. Além disso, analisa os debates sobre aconstituição culturalracial do índio e sua suposta contribuição ao 'caráter nacional' brasileiro.
Juliana Lopes Elias - UFPE
Uma Câmara de Escabinos Indígena em 1645 na Aldeia de Tapisserica na Vila de Goiana
Os trabalhos realizados recentemente renovaram as discussões eas problemáticas sobre os povos indigenas, e tais pesquisas foram elaboradas apartir de contestações
da historiografia antes consolidada que, colocavam esses povos como agentes históricos passivos. As práticas dos povos indígenas revelaram relações de poder que se
distanciaram de uma perspectiva generalizadora de submissão. Dentre as fontes para oestudo sobre os povos indigenas, localizamos no Instituto Histórico e Geográfico
Pernambucano um documento que revela como acondição nativa do período c910nial não foi linear, e que em alguns momentos esses povos se aproximaram, ou até
mesmo participaram da elite. O documento é uma Ata de uma Assembléia de Indios que ocorreu em Goiana, onde os próprios índios votaram para elegerem seus
representantes.
Almir Diniz de Carvalho Júnior - UFAM
índios na Inquisição de Lisboa
Essa comunicação tem por objetivo divulgar o enorme potencial existente nos arquivos da Inquisição de Lisboa como fonte para ahistória indígena colonial brasileira. Tratase da divulgação preliminar de material encontrado nos Arquivos da Torre do Tombo em Lisboa referentes a indios e índias denunciados aos Comissários do Santo Oficio
durante asegunda metade do século XVII e primeira metade do século XVIII no estado do Grão-Pará e Maranhão. Algumas dessas denúncias viraram processos outras .
não. No entanto, todas são ricas em informações relativas não somente ao motivo da denúncia, como também possibilitam perceber a rede de relações mantidas por essa
população indígena, assim como seu grau de inserção no universo cristão colonial. Oconjunto sistemático de denúncias que aconteceram durante toda a primeira metade
do século XVIII e parte do XVII demonstram que a visitação do Santo Ofício realizada no Pará, entre 1763 e 1769, é apenas parte de um processo que estava acontecendo
a mais de um século. Isto reforça a sua importância como fonte privilegiada para a compreensão da complexidade e dificuldade da tentativa de incorporação dessas
populações nativas ao mundo colonial português. Através da divulgação de alguns exemplos dessa documentação, pretende-se discutir a possibilidade da sua utilização,
ao lado de outras fontes já consagradas, para discutir questões relativas atemática indigena na história colonial brasileira.
Maria Leônia Chaves de Resende- UFSJ
índios coloniais na Minas Gerais setecentista
Otrabalho trata da trajetória e vivência dos indios e/ou seus descendentes, de diversas procedências étnias que, preados por bandeiras nos sertões, deterrados de suas
aldeias ou expulsos de suas terras passaram a viver nas vilas e lugarejos de Minas Gerais, no século XVI1I. Identificados por uma gama de categorias mestiças, vão
rejeitar tal condição, acionando ajustiça, por meio de ações de liberdade, para evidenciar sua origem indígena. REcorrendo atal expediente, em um movimentode
redefinição e reconstrução identitária, fizeram-se reconhecer como índios e, por prerrogativa da lei, garantiram aliberdade na sociedade escravista de Minas Gerais.
Elisa Frühauf Garcia - UFF
A integração das populações indígenas como súditos reais nas primeiras décadas de ocupação da povoação de Rio Grande, 1737·1763
No processo de ocupação da povoação de Rio Grande, os contingentes indígenas mais significativos foram os minuano, os tape e os índios oriundos de São Paulo.
Pretendo trabalhar com este processo de integração, enfatizando aatribuição ereprodução de categorias de classificação étnica, por parte dos luso-brasileiros, bem como
a forma como as populações autóctones assim representadas foram participes nesta representação e autilizaram, na medida do possível, na nova realidade com a qual
se defrontavam.
•
Barbara A. Sommer - Gettysburg College
Os ultimos "Cunhamenas": relacoes interetnicas na Amazonia, o Pombalismo e a Inquisição
At mid-eighteenth century, the shift to Pombaline policy led to the arrest of Pedro de Braga and Francisco Portilho de Melo, archetypal mameluco intermediaries between
indigenous Amazonians and the Portuguese colony. The cases of Braga and Melo reveal the workings of the coloniallndian slave trade and the complex relationships
between gender and culture on the Amazon, while shedding new light on the colonial bureaucracy, church-state relations, and the Inquisition.
Francisco Jorge dos Santos - UFAM
,
Política indigenista versus política indígena na Capitania do Rio Negro durante a governação de Manuel da Gama Lobo d'Almada (1788.1799)
Este tra.b?lho tr3ll a luz? ~e~co~pa~so existen~~ en~re? projeto colonial ~rt.uguês para a Capita~ia do Rio Negro e o processo da colonização, aqui analisado pelo viés
da a~mlnl~traçao d~ politlca In~lgenlsta eda poll.tlCa Indlgena.. ~stas em pratica pel? ~stado colOnial e pelas populações indígenas aldeadas (e tribais), respectivamente.
A leglslaçao prodUZida na M.etr~po!e par~ ser.apllcada na Amenca. portuguesa na .mal?na das vezes, não apresentava as soluções ou os resultados satisfatórios esperados
pela Coroa portuguesa, ~evldo a dl~tan~la eXI~tente entre o ~nteudo do.texto.leglslatlvo ea re~lidad~ local. Implicando, desse modo, na necessidade de fazer-se 'ajustes'
para uma eficaz aphcaçao. Na Capitania do RIO Negro os ajustes da leglslaçao parecem ter Sido mais acentuados do que no restante da América portuguesa. Levando o
gove~nador Lobo d'Alma~a.a promoyer adequações, sobretudo, ~o que se refer~ a execução da politica indigenista lusitana. Em suma, os projetos metropolitanos
direcionados para aA~~onla, especialmente para aCapitania do RIO Negro, no penedo em tela, acabaram por sofrerem os ajustes em diferentes gradações e, de acordo
com as conjunturas pollllcas.
Patrícia Melo Sampaio - UFAM
Caminhos da Justiça: poder e política na Amazônia Portuguesa do século XVIII
.
Re~etindo sobre aestrutura eofuncionamento cotidiano das povoações pombalinas, o trabalho parte da constatação que os índios aldeados tinham acesso a um conjunto
vanado de mecanismos q~e -. no limite - garantia~ o ac~sso às "justiças' do Rei, prerrogativa de qualquer vassalo. Este texto pretende recuperar alguns dos caminhos
de recurso ao alcance dos IndlOS aldeados no Grao-Para do final do Setecentos para defender e garantir o acesso adireitos ou reparações junto às autoridades coloniais.
Eunícia Barros Barcelos Fernandes - PUC/RJ
Oespaço e a Barganha. Uma análise das relações culturaís entre indígenas ejesuítas
Opres~nte trabalh? ~rocura mai~ uma vez a~~ar que o indígena foi suteito de sua própria hist9ria eque, adespeito do esforço de apagamento de identidades ede inserção
da altendade em códigos culturaiS lusos, os Indlos agiram segundo parametros próprios, negociando diante da situação de contato. Considerando oaldeamento um projeto
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--------------------------~------~~~~--------------~--------------colonizador que se expressa física e significativamente no espaço, analiso as transformações espaciais de São Lourenço e São Barnabé -aldeamentos jesuíticos na
capitania do Rio de Janeiro -, afirmando-as como lócus dessa negociação. Evidencio situações relacionais promovedoras da colonialidade, ou seja, da formação de um
código cultural amalgamado, e outras onde identifico limites culturais. Ambas, entretanto, substantivam a complexidade do processo colonizador, sendo obrigatória a
consideração do elemento índio na constituição daquelas realidades. Por fim, o trabalho visa exibir possíveis'casamentos teóricos' para o historiar, apresentando uma breve
consideração teórica acerca da escolha da abordagem espacial e das trocas com a antropologia e a geografia.
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Isabelle Braz Peixoto da Silva - UFC
Vilas de índios no Ceará Grande: dínâmícas locais sob o Diretório Pombalíno
Este trabalho se insere no conjunto das pesquisas histórico-antropológicas recentemente desenvolvidas, cujo objetivo é repensar a relação entre povos indigenas e
ocidentais, no Brasil colonial. Reavaliando a perspectiva que propõe a radical oposição entre conquistadores e índios, o estudo enfatiza o papel dos índios como atores
políticos, ainda que em contexto de dominação. A complexidade com a qual nos deparamos revela que, no processo de construção da hegemonia colonial, não houve
apenas imposições, mas também negociações e adequações, entre os diversos segmentos sociais e agentes do mundo colonial (governadores, administradores,
magistrados, padres, colonos, escravos, indios, entre outros). Analisando as formas como o Diretório Pombalino constituiu-se em prática social, constatamos que certas
interpretações acerca da história colonial brasileira são passíveis de revisão. Dentre essas, destacamos que atransformação das aldeias missionárias em vilas propiciou
aincorporação das populações indígenas ànova ordem, ao invés da sua exclusão eisolamento como o argumento anterior supunha. Revendo essa situação em nivellocal,
este trabalho afirma que os índios desenvolveram novas formas de ação dentro das vilas de índios criadas pelo Diretório Pombalino.
María Regína Celestino de Almeida - UFF
Das Reformas Pombalinas à extínção das aldeias do Rio de Janeiro: conflitos agráríos e política indigenísta
As aldeias indigenas estabelecidas no Rio de Janeiro não foram efêmeras nem se constituíram com o simples propósito de integrar os diversos povos indígenas à colônia
para explorá-los. Construíram-se também a partir dos interesses dos indios que, apesar dos imensos prejuízos, encontraram ali novas possibilidades de sobrevivência.
Em meados do século XVIII, a expulsão dos jesuítas e as reformas pombalinas constituiram um primeiro passo no sentido de extingui-Ias. Não obstante, apesar das
mudanças propostas pela política assimilacionista do Diretório, o patrimônio coletivo das aldeias foi mantido para os índios e malgrado á presença cada vez mais intensa
dos brancos em seu interior e as usurpações ilegais que se faziam, suas terras não reverteram para patrimônio comum das novas povoações. Expulsos os jesuítas, os
índios permaneceram nas aldeias, lutando, conforme revelam os documentos, para manter o patrimônio que lhes havia sido coletivamente legado e cujos rendimentos
deviam destinar-se a atender às suas necessidades coletivas. Este trabalho pretende analisar esse processo de extinção das aldeias, considerando aparticipação dos
indios que atuavam no sentido de preservá-Ias, contrariando o discurso assimilacionista das elites intelectuais e políticas.
Carlos Guilherme Octaviano do Valle - UFPB
Aforamentos, ocupação fundiária e uso comum da terra: o destíno das vílas e povoações de índios do Ceará (século XIX-XX)
No século XIX, as vilas e povoações de índios tornaram-se objeto de crescente discussão ao nível provincial cearense. Foram consideradas extintas e seu patrimônio,
sobretudo o território, tornou-se alvo de enorme interesse. Oquadro complica-se quando o foco envolve apopulação indígena, se ela tinha ou não se assimilado à'massa
da população". Pretende-se, então, discutir os processos históricos de mudança na ocupação e controle da terra, avaliando seja a documentação histórica como narrativas
orais de sentido étnico. Assim, vamos considerar as diversas modalidades de ocupação das terras que foram mantidas historicamente, inclusive o uso comum da terra.
Lorena de Mello Ferreira - UFPE
Sou caboclo sim, e daí? A resistência dos índios de Barreiros: relações interétnicas na Mata Sul de Pernambuco (1850-1870)
No final do século XVII, o aldeamento de Barreiros foi militarmente organizado apartir da doação de uma sesmaria de quatro léguas em quadra às margens do rio Una.
A intenção da Coroa portuguesa era tanto retribuir os serviços prestados pelos índios Potiguar, kariri, e Tabajara trazidos da Paraíba pelos terços de Domin~os Jorge Velho
para combaterem na Guerra de Palmares, como também mantê-los aquartelados ainda de atalaia sobre as matas do quilombo. Posteriormente, sob acusações de
desordem, o aldeamento foi transferido para o Morro de São Miguel dos Barreiros no litoral sul de Pernambuco. E assim, durante quase toda a primeira rnetade do século
XIX, esses índios mostraram-se eficientes recrutas dos governos provinciais nas insurreições ocorridas na província. A condição de aldeados implicava num processo
complexo de resistência, com o principal intuito de terem suas demandas atendidas. Oobjetivo desta pesquisa, baseada em fontes manuscritas do Arquivo Público
Estadual Jordão Emerenciano, é estudar as relações interétnicas e as formas de resistência articuladas pelos índios de Barreiros, de 1850 até a extinção oficial do
aldeamento, em 1875. Oque não foi suficiente para evitarem a perda de suas terras e da sua identidade étnica.
Sonia da Silva Rodrigues - PUC/SP
As relações interétnicas no povoamento do Vale do Paranapanema
Este trabalho estuda as relações estabelecidas entre os Caiuá, os Oti-Xavante eos Kaingang e os invasores de suas terras (fazendeiros, bugreiros e demais moradores),
tendo em vista apontar os interesses, as resistências, as aproprições, as espolições e as permanências advindas destes cantatos. Além disso, verficar as representações
atribuidas a estes indigenas pela documentação epela bibliografia regional. Aanálise centra-se no Médio eAlto Paranapanema (lado paulista), no período entre 1850 e 1889.
A documentação utilizada consiste em ofício e relatórios de freis capuchinos, Presidentes de Província, Diretores de Aldeamento e Deiretores Gerais dos índios e
memoriais. A região compreendida pelo Vale do Paranapanema, então designada desconhecida nas cartas geogràficas da época, encontrava-se, de fato, povoada por
indígenas que constituiam um sério obstáculo ao processo de apropriação privada das terras. OGoverno Provincial e os novos moradores locais utilizaram aldeamentos,
bandeiras e dadas para controlare eliminar estes povos indigenas. Frente a estas resoluções, Caiuá, Oti-Xavante Kaingang valeram-se de estratégias, como por exemplo,
a criação de magotes, na tentativa de resistirem ao avanço invasor.
Izabel Missagia de Mattos
As 'revoltas' indígenas nos aldeamentos oficiais do Império em Minas Gerais - século XIX
A comunicação descreve os episódios considerados de 'rebeldia' indígena na correspondência oficial dos diretores dos índios da Província de Minas e dos frades
capuchinhOS italianos que ali dirigiram os estabelecimentos missionários fundados para o aldeamento dos indígenas, a partir de 1869, conforme dispunha alei mineira n.
1921. Aanálise dos episódios aponta para as regularidades que os caracterizam enquanto movimentos etno-políticos impelidos por princípios sócio-cosmológicos oriundos
do universo xamânico e guerreiro dos nativos.
.
João Pacheco de Oliveira - Museu Nacional/UFRJ
O paradoxo dos "índios civilizados": reflexões a partir de um estudo de caso
Otrabalho aborda um caso de adoção de indígena ocorrido no final do século XIX, procurando debater aquestão teórica da possibilidade (ou não) da assimila;;ão dos índios às
cult.uras modemas. Tomando por base os relatos sobre avida do jovem Bororo batizado como Guido ecriado como filho pela família Mello Rego, se tentará analisar os d'lferentes
prOjetos políticos e pedagógicos voltados para os indígenas no Segundo Império e no início da período republicano, confrontando representações letradas epráticas sociais.
Marli Auxiliadora Almeida - UFMT
CIBÁE Modojebádo - a Rosa Bororo e a "pacificação dos Bororo Coroado (1845-1887)
Este trabalho propõe demonstrar a história do contato dos Bororo Coroado com a sociedade mato-grossense. O Objetivo é analisar o papel da índia Coroado Cibáe
Modojebádo -a Rosa Bororo - nas expediç?8s militares organizadas pelo presidente da província Joaquim Galdino Pimentel e comandadas pelo Alferes Antonio José
Duarte, q~e no ano de 1886 partlr.am de CUI~bá. r~mo ao Alto rio São ~.ou~en~o c?m o propósito de realizar a 'pacificação" dos Coroado. Busca-se entender a relação
estabelecida entre Rosa e as autOridades provinciais no contexto da polJtJca Indlgenlsta em Mato Grosso, bem como as táticas utilizadas por ela no decorrer das expedições
que contrariaram o ideal de 'pacificação'.
Silene Orlando Ribeiro - UFF
índio e prisioneiro: um estudo sobre a condição indígena no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX
.
Esta comunicação, orientando-se pelas novas perspectivas da História e da Antropologia no estudo da história das populações indígenas, propõe uma reflexão sobre a
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condição indigena no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Para tanto, estudaremos a trajetória de Apolinário José, índio da Aldeia de São Pedro de Cabo Frio,
condenado a6(seis) anos de prisão etrabalhos forçados em 1854. Oestudo do processo do índio Apolinário objetiva oferecer um painel das relações entre as diversas
instâncias do estado imperial com aquestão indígena no Rio de Janeiro, percebendo os meandros do sistema penal e como alegislação indigenista vigente agia em relação
aos indios aldeados, delineando que elementos ideológicos corroboravam para conceituar o indigena como criminoso ou não. Além disto, propõe discutir de que modo a
Diretoria de índios, órgão criado em 1845, tomava partido em relação aos processos criminais indígenas.
Luisa Tombini Wittmann - Unicamp
Genocidio e sobrevivência na modernização de Blumenau (1904-1914)
Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre relações interétnicas, na cidade de Blumenau/SC, no limiar do século XX. Esta foi uma época de mudanças
significativas para ogrupo étnico Xokleng: tempo de extermínío e aprisíonamentos. Após o contato com os imigrantes alemães recém-chegados eos seus descendentes,
muitos indígenas foram mortos em ataques de bugreiros. Algumas mulheres ecrianças foram trazidas àcidade de Blumenau após captura e destas, amaioria faleceu devido
a enfermidades. Poucos sobreviventes foram entregues a pessoas da comunidade para serem "civilizados'. A visão dos europeus e seus descendentes sobre os
indígenas era de que estes eram 'selvagens' e atrapalhavam a implantação dos projetos de modernização na região. Esta comunicação pretende apresentar alguns
(des)encontros entre duas culturas - a indígena e agermânica -e descrever vivências experenciadas por Korikrã e Ana, duas histórias de exceção ao genocídio. Esta
apresentação pretende revelar histórias ignoradas pela historiografia catarinense dando voz asujeitos históricos silenciados. Oestudo desencobre vidas sobreviventes em
um momento histórico onde o projeto hegemõnico era oextermínio. A análise de relações entre dois diferentes 'mundos' tornou-se visível adiversidade presente, mas
muitas vezes ocultada, na região do Vale do Itajai.
Edson Hely Silva - UFPE
Povos indígenas no Nordeste: uma contribuição a reflexão histórica sobre os processos de resistência, afirmação e emergência étnica
A atualidade expressa tanto nas sucessivas afirmações de identidades étnicas, como também as mobilizações contemporâneas do indigenas no Nordeste, que tem
ocupado o cenário político para reivindicações egarantias de seus direitos junto aos poderes públicos, questiona tradicionais explicações históricas sobre oexterminio, o
desaparecimento e um destino trágico que teria vitimado esses povos na região mais antiga da colonização no Brasil. Apergunta sobre aatualidade desses povos, precede
uma outra, ada existência histórica deles. Nos últimos 30 anos,diversos povos indígenas ressurgiram no Nordeste. Esses povos vivenciaram um processo histórico
dinâmico de reelaborações de identidade étnica, em um contexto político de lutas pela terra, conquista egarantia de seus direitos sociais. As pesquisas e reflexões históricas
que ora vem s6l1do realizadas sobre os povos indígenas no Nordeste, a partir de abordagens que incorporam as discussões interdisciplinares mais recentes, além de
possibilitarem rever uma história linear, ufanista, como uma grande conquista, estão contribuindo para uma maior compreensão das relações coloniais onde'os indigenas
foram atores/sujeitos, contribuindo também para compreensão do processo histórico de emergência étnica e aatualidade dos povos indigenas no Nordeste.
Julie Cavignac - UFRN .
Sociedades em contato: 'Indios' e 'Negros' no Rio Grande do Norte
Se, nos estudos sobre o Rio Grande do Norte, as referências às identidades diferenciais são discretas, nas representações nativas do passado, percebemos também uma
ausência dos principais atores da história colonial. Nos dois casos, as populações autóctones, os escravos eos seus descendentes, são relegados ao segundo plano. No'
entanto, quando examinamos de perto atradição oral, verificamos aexistência de elementos recorrentes que, apreendidos conjuntamente, terminam por informar sobre um
passado que não foi registrado nos livros de história. Encontramos também interpretações surpreendentes dos eventos históricos que, à primeira vista, parecem totalmente
fantasiosas edesprovidas de qualquer lógica: a entrada do maravilhoso no discurso sobre o passado parece estar associada à anacronismos e inversões inéditas quanto
ao papel dos agentes históricos. Assim os textos orais mostram um possivel caminho, tanto para oconhecimento de uma 'história subterrânea', quanto uma geografia mítica
ligada às representações do passado. A reflexão que propomos aqui visa apontar para aexistência de uma história, reelaborada pelos seus descendentes, levantando
problemas ligados aos aspectos teórioo-metodológicos da análise das formas narrativas numa perspectiva antropológica. Assim, num projeto de pesquisa ;iiiciado em 2002
no Rio Grande do Norte, visando num primeiro momento, o mapeamento das comunidades rurais de remanescentes indígenas ede afro-descendentes no Rio Grande do
Norte, procuramos também resgatar a memória colonial e as representações simbólicas ligadas aos principais personagens da história local na hora da evocação dos
acidentes geográficos ou dos monumentos construídos, marcas do passado presentes no espaço.

110 Fernandes da Costa Júnior - UFRN
Catu dos Eleutérios: Emergência indigena no RN
Sentindo anecessidade de dar continuidade a minha pesquisa de Especialização em dança indigena na qual centrou-se nos rituais dos caboclinhos de Ceará-Mirim, do •
Karup eda representação indígena na escola inseridos na dicsplina Ensino de Arte; ediante da reemergência de populações indigenas no RN, eque as existentes hipóteses
teóricas não deram conta sobre seu suposto 'desaparecimento', pretendemos fazer uma descrição dos registros históricos, da memória eda oralidade de um grupo rural
de remanescentes indigenas através de um levantamento etnográfico. Para contextualizar anossa pesquisa sobre a atual presença de pàvos indigenas no ~o Grande do
Norte, faz-se necessário ressalta que esta presença se encontra mascarada, invisível devido aos preconceitos arraigados na nossa sociedade, de que índio é bárbaro, e
de qualquer vestigio de descendência indigena deve ser escondido e negado. A metodologia usada neste estudo preliminar foi aetnográfica, ainda apenas no estudo
exploratório. Os resultados obtidos foram aconstatação de descendentes indigenas tapuias em Canguaretama, que atualmente através da constituição de uma associação
estão pretendo pleitear o reconhecimento.
Teresinha Marcis - UFBA
A Hecatombe de Olivença: um conflito de classe entre indios e coronéis
Discute como uma manifestação de conflito de classe o evento ocorrido em 1903, onde foram mortos sete membros do grupo politico que reivindicava a posse da
Intendência de Olivença, antigo aldeamento jesuitico que sobreviveu três formas de governo e as respectivas políticas indigenistas: elevado a Vila, 1758 ea Intendência
na República. Há indícios sobre aparticipação dos descendentes, sinalizando sua disposição em defender os direitos e autonomia política cultural contra os coronéis de
IIh_éus, interessados em ampliar e adquirir controle sobre Olivença edo acesso aterra. Meu principal argumento baseia-se na interpretação da experiência de governo da
Camara como espaço de elaboração cultural e simbólica legitimadores do novo status político e social da comunidade que estavam sendo desestruturados pelas
transformações advindas com a República e da produção cacaueira. As fontes serão documentos da Câmara produzidos no período de 1823 a 1888 eo processo crime
contra o Coronel nativo, Nonato do Amaral.

e

Simpósio Temático 54 - Trabalhadores do Brasil: entre a negociação e o conflito (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Marcelo Badaró Mattos, Norberto Osvaldo Ferreras e Rinaldo José Varussa
Zeneide Rios de Jesus - UNEB
A disputa pelo ouro nas serras de Jacobina: tensões e conflitos entre Mineradores e Garimpeiros.
Esta C?mu~icação tem por objetivo analisar os conflitos .e tens?es nos garimpos d~ Serra de Jacobina. Trata-se de uma cadeia montanhosa localizada no municipio de
Jacobina, distante de Salvador, cerca de 330 Km. A ~artlr da decada de tnnta do seculo XX, milhares de homens e mulheres, oriundos de diversas regiões vizinhas e de
outros Estados brasllel.ros descobnram e re~escobnram ,o ~uro nessa Serra. T~I.ocorrência provocou um aumento da população local, além do surgimento de novos
povoados. Nesses locaiS d~sen~olveu-se um Intenso comeraoon~e grandes, médl.os e PE!<1uenos comerciantes negociavam produtos varíados, além de comercializarem
com oouro rellrado flOr ganmpelr~~. Nesse contexto, voltou afunCionar a ~mpanhla das Minas de Jacobina, empresa mineradora existente desde oséculo XIX que havia
paralisado suas atiVidades na reglao por volta de 1897. Areabertura da Mineração provocou disputas em tomo dos filões auríferos entre a empresa egarimpeiros egerou
dive~sos.conflito~ etensõ~s que culminaram numa constant~ intervenção da. Secret~ria de Segurança Pública, envolvendo também os comerciantes de ouro ePolíticos
locaiS. Clrcun~cnto.ao penodo de .19~0 a 1950, este estudo e parte da pesquisa realizada no Mestrado em História Social da UFBA, cujas análises aqui pretendidas são
baseadas em JornaiS, correspondenclas da SSP-Ba, depoimentos orais, legislação aurífera, Diário Oficial do Estado, dentre outros.
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Emiliana Andréo da Silva - USP
A trajetória do Jeca: de caipira a subversivo
A pesquisa tem como objetivo verificar no período entre 1930-1954, Era Vargas, as idéias diversas sobre o homem do campo. Assim, utiliza-se da documentação inédita
da Política Paulista - DEOPS - relativa aos camponeses, para analisar avisão subversiva que a polida política imprimia sobre os lavradores. Valemos também para este
estudo, de materiais como revistas, jomais, filmes da época sobre o homem do campo. Visão esta carregada de esteriótipos diversos aos apon.tados pela polida política
paulista. Assim, através de minha pesquisa estou verificando adiversidade encontrada ao long? do trabalho sobre o home~ do ~1!1~. Este é vlsto,por um lado co~o um
ser indolente, desanimado, tipicamente retratado através do personagem Jeca Tatu de Monteiro Lobato e por outro lado e um Individuo perigoso asegurança nacional,
segundo aponta documentação produzida pelo DEOPS paulista.
Mônica Emanuela Nunes Maia - UFC
"A necessidade e o chicote": seca e saque em Limoeiro do Norte-1953
Limoeiro do Norte, situada na região do Baixo Jaguaribe, apesar de ser uma cidade cortada por dois rios, sempre foi afetada pela problemática da seca, amesma que assola
o sertão nordestino. Quando os anos de seca chegam, situação do camponês pobre agrava-se pela ausência de recursos econômicos e sociais para suprir as
necessidades de sobrevivência dele e de sua família. Oobjetivo dessa pesquisa é buscar esclarecimentos acerca desse período, uma vez que a literatura e história de
Limoeiro não privilegiaram esses acontecimentos. Diante desses, aconteceu um movimento de saque que se transformou em fato político e ultrapassou osignificado que
lhe era atribuido de "vandalismo' e "messianismo'.
Enilce Lima Cavalcante de Souza - UFC
De novembro a novembro: a Imprensa de Fortaleza e a questão agrária no Ceará (1963-1964)
A luta pela terra alcança destaque na midia, principalmente, quando das ocupações organizadas pelo MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, que as
justificam como "arma' para viabilizar a reforma agrária brasileira, visivelmente emperrada pelo Estado, suas leis e pelos latifundiários. Entre meados de 1963 eofim de
1964, os noticiários também debatiam sobre alegislação agrária, em especial sobre dois documentos: o'Decreto da SUPRA', assinado durante ogovemo de João Goulart,
e aLei nO 4.504/64, ou como é mais conhecida: 'Estatuto da Terra', ambos dispondo sobre a regulamentação da reforma agrária no Brasil. Enfocando o periodo destacado
entre dois novembros (1963/1964), quando estas leis ganham visibilidade, analisamos aQuestão Agrária no estado do Ceará, sob aótica do desenvolvimento da luta dos
trabalhadores rurais, asindicalização rural, o problema da violência no campo, entre outros fatores, principalmente com base nos jomais da grande imprensa cearense da
época (o Correio do Ceará, a Gazeta de Notícias, OEstado, ONordeste, OPovo, a Tribuna do Ceará, o Unitário, além dos Diários Oficiais do Estado do Ceará). Nestes
periódicos localizamos boa parte da polêmica que envolvia os documentos e demais aspectos supracitados, evidenciando, em sua maioria, tomadas de posição perante
a problemática da Questão Agrária no estado.
Christine Rufino Oabat - UFPE
As lutas dos canavieiros de Pernambuco na sua própria visão
Os trabalhadores rurais da agroindústria açucareira, no Nordeste, entram no palco da história contemporânea, no final dos anos 1950 esobretudo início dos anos 60, num
processo de mobilização e ação coletiva que a historiografia qualificou de despertar. Suas organizações de classe, Ligas Camponesas e Sindicatos, destacaram-se, antes
do golpe de 64, em ações repercutidas amplamente por uma imprensa nacional e estrangeira habitada - temerosa ou admirativamente - pela experiência cubana. Às
reivindicações trabalhistas clássicas, de aplicação da legislação vigente ao campo, acrescentaram veementemente a exigência de terra. Otestemunho de trabalhadores
rurais, entrevistados nos anos recentes sobre este passado, fornece uma visão renovada deste momento. Em primeiro lugar, pela descrição do mundo social e político em
que viviam, palco para tão inovadora expressão de suas aspirações de classe. Ele revela também uma periodização distinta daquela apresentada pela academia, assim
como uma compreensão própria dos eventos políticos tão determinantes para sua condição passada e atual. Fazer dialogar suas vozes com fontes clássicas permite
vislumbrar uma realidade muito mais complexa e rica de perspectivas do que o simples intitulado de 'despertar das massas' poderia deixar supor.
Manoela Pedroza - professora de história da rede pública municipal de Resende-RJ
Terra em movimento: apropriação fundiária e rearranjos de classe nos sertões cariocas (1920-1950)
Minha pesquisa parte da premissa que, como instrumento de análise para a historiografia, o campesinato deve ser analisado como processo, marcando suas diferenças
e continuidades no tempo e no espaço. Minha intenção neste texto é pôr ocampesinato em movimento. Por isso, tento analisar um recorte específico no tempo eno espaço
em que se fizeram necessárias reestruturações, opções ou mesmo desmantelamentos de grupos de camponeses, apartir da apropriação fundiária e econômica, dos
interesses sociais e politicos que cobiçaram, abandonaram, e por fim voltaram aencarar uma região historicamente determinada, aque chamarei de sertões cariocas. Verei
de que forma a paisagem, esse todo dialético entre homens eespaço fisico que vão se chocando e mutuamente formando, foi sendo construida por e construtora de
interesses e identidades de classe, focando sobretudo ogrupo de pequenos lavradores que lá chegaram a partir da década de 1920, até o momento que foram ameaçados
de despejo, na década de 1950.
Klítia Loureiro - UFES
Reforma agrária, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Tera e o governo FHC (1995-2002)
A pesquisa visa analisar criticamente aquestão agrária no Brasil, dando especial atenção ao governo FHC (1995-2002), pois é justamente nesse momento que oembate,
a luta pela terra tomou proporções midiáticas internacionais. Nosso objetivo é compreender o porquê da continua e crescente pressão por parte do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra em relação ao Governo FFC. Nesse sentido, entendemos que a intensificação do confronto pode estar relacionada com a orientação
politica-econômica adotada pelo Governo Federal, favorecedora da concentração da terra nas mãos de uma reduzida elite dominante. Nosso objetivo, é, pOrtanto, examinar
ocontraste existente entre o que foi prometido durante as campanhas eleitorais de 1994 ede 1998 e oque foi efetivamente realizado no que se refere áquestão agrária.
Andrea Paula dos Santos - UEPG
Governos de Esquerda e MST: a Reforma Agrária conquistada entre a negociação e o conflito
A presente pesquisa consiste em analisar, dentro do contexto neoliberal, aação dos Govemos Populares eleitos em 1998, nos estados do MS e RS e aincorporação do
MST como promotor de políticas públicas de Reforma Agrária. Assim, a problemática estudada aborda a participação deste movimento social em conjunto com os
funcionários dos poderes pú blicos estaduais, no enfrentamento da exclusão social causada pelo atual processo de globalização. Há uma busca da cidadania através da
elaboração e execução C'l políticas sociais de educação no campo e políticas econômicas de desenvolvimento da produção nos assentamentos, no âmbito das políticas
públicas de ReformaAgrária. Em conseqüência, a metodologia consiste em duas frentes de trabalho: uma pesquisa bibliográfica abrangendo publicações eartigos de jomais
e revistas; e uma pesquisa participante, baseada em trabalhos de campo e outros registros documentais. Através disto, temos lístado e acompanhado as ações dos
governos do MS e RS no campo das políticas públicas que envolvem a Reforma Agrária. Nosso referencial teórico-metodológico baseia-se em conceitos de História
Econômica, procurando abordar esse processo histórico do Brasil contemporâneo, interagindo com áreas como a Sociologia e aAntropologia. Nesse sentido, apesquisa
eodebate critico giram em tomo dos seguintes questionamentos: oque representa para asociedade local ebrasileira aconcretização dessas políticas públicas nesse quadro
de negociação econflito entre os agentes históricos envolvidos? Como isto contribui para aconstrução de um modelo econômico, social e político altemativo ao que está
posto favorecendo aconstrução da reforma agrária?
Maria Celma Borges - UFMS
Ações e Representações do MST no Pontal do Paranapanema: diversos olhares sobre a terra e a liberdade
N~ tese, analiso.as ações e representações dos assentados emilitantes nos interstícios da luta no MST ede seu cotidiano nos assentamentos do Pontal do Paranapanema,
Sao Paulo. ASSim, torna-se reveladora aforma como os relatos, numa espécie de rede, se interrelacionam, juntam os fios da memória, tecendo histórias e levando à
compr~nsão de que ~ terra s!gnifica mais .qu.e terra, pedaço?e a.rgila, pois ~ vi~a, sendo represe~tada ainda como oespaço possível para a &#8220;re-construção&#8221 ;
da dignidade e conquista da liberdade. PriOriZO, entao, as primeiras experlenclas de luta na reglao: a ocupação da fazenda Nova do Pontal em Rosana no ano de 1990
eoutras duas ocupações, hoje assentamentos: o Che Guevara eSão Bento, ambos localizados em Mirante do Paranapanema. Trabalho ~mentos do ~ST eentrevista~
produzidas na sua ~ecretaria, ~m TeCJ:doro Sampaio, bem como nos lotes, por entre.t~rreiros, salas, cozinhas, para ouvir aqueles que viveram na pele acondição de semterra, entre ocupaçoes edespeJOS, eVivem, no tempo presente, ade assentados e militantes na luta para permanecerem na terra ou prosseguirem nas ações do Movimento.
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Esses sujeitos invertem a lógica da expropriação oriunda da história da região, já que, em suas práticas, a vida evidencia-se nas dificuldades derivadas dos fatores
objetivos, mas ainda no desejo de superá-Ias, presente no individuo e em sua subjetividade.
Lúcia Sousa - UECE
Projeto de Irrigação Jaguaribe - Apodi
.
Como participante do movimento popular, tive a oportunidade de estar presente nas primeiras reuniões sobre o Projeto de Irrigação Jaguaribe -Apodi. A propostá do
movimento era que todas as famílias recebessem a idenização; mas infelizmente, a proposta aprovada foi ado Govemo Federal, onde somente as famílias que tinham
benfeitorias sobre as terras foram beneficiadas com aidenização, no caso apenas oitenta e seis familias (86) foram contempladas. As demais famílias foram convidadas
a sair, sem nenhum recurso para recomeçar a vida em outro espaço. Por outro lado, não houve nenhuma preocupação do Governo Municipal em relação a essa
desagregação populacional, não foi oferecido nada aestas famílias, que deixaram de habitar aChapada do Apodi. As mesmas, passaram a habitar as periferias das cidades
do baixo Jaguaribe, ou seja, Umoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte eQuixeré. Odiscurso do Governo Federal junto a população da Chapada do Apodi, era que aconstrução
do Projeto Irrigação Jaguaribe -Apodi e da Barragem do Castanhão, trariam grande desenvolvimento econômico para aRegião do Vale do Jaguaribe. Afundação do Projeto
de Irrigação Jaguaribe -Apodi, consta do ano de 1989, na Chapada do Apodi em Umoeiro do Norte - Ceará. Com uma área de cinco mil trezentos e noventa hectares
(5.390). Essa terra, foi desapropriada pelo DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento) no ano de 1988.
Edilene T.Toledo - UFC
Sindicalismo revolucionário e anarquismo na experiência dos trabalhadores em São Paulo na Primeira República
Aapresentação tem por objetivo analisar as relações estabelecidas entre o anarquismo eosindicalismo revolucionário, correntes do variado panorama político do inicio do
século XX, e acirculação das idéias e práticas sindicais em São Paulo no contexto da imigração. Oprojeto sindicalista revolucionário procurava conciliar a luta imediata
pela obteção de melhorias para os trabalhadores com uma perspectiva, alongo prazo, de destruição do capitalismo e instauração de uma sociedade nova, gerida pelos
próprios trabalhadores organizados nos sindicatos. Pretende-se analisar as convergências edivergências entre essas duas propostas de organização dos trabalhadores,
aanarquista ea sindicalista revolucionária, na experiência concreta do movimento operário em São Paulo eos debates travados pelos militantes, especialmente no interior
da Federação Operária de São Paulo.
Luigi Biondi - UFC
Formas de organização e formação da classe. Os socialistas italianos em São Paulo durante a Primeira República: organização política, sindical.e
mutualista.
Desde oinicio da década de 1890, o Estado de São Paulo foi se constituindo como um dos pólos intemacionais no qual atuaram grupos organizados de militantes socialistas
italianos, em geral ligados ao Partido Socialista Italiano. Uma rede de núcleos socialistas formada quase que completamente por trabalhadores italianos imigrados foi se
estruturando apartir da capital paulista, espalhando-se pela maioria dos centros urbanos do Estado. Esta apresentação pretende mostrar o papel desenvolvido por estes
grupos durante operiodo da Primeira República. Com isto pretendo evidenciar a multiplicidade dos processos de organização dos trabalhadores italianos em São Paulo,
além da já conhecida atividade dos anarquistas. Pouco estudados pela historiografia, os militantes socialistas italianos contribuíram para aformação de jomais, de grupos
políticos de bairro, de associações de lazer, sindicatos, cooperativas e sociedades de socorro mútuo, participando da constituição do universo agremiativo do mundo dos.
trabalhadores paulistas durante a Primeira República.
.
Tiago Bernardon de Oliveira - Professor da rede pública Rezende - RJ
Cooptação, negociação e conflito: comparando a relação dos socialistas com os governos estaduais nos casos de São Paulo, Rio Grande do Sure Minas
Gerais (1889-1912)
Oobjetivo dessa comunicação édiscutir como aatuação do Estado e aconformação politica regional tornaram-se fatores irnportantes nos rumos do movim!lnto operário
na Primeira República. Nesse sentido, uma perspectiva comparativa entre os casos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais pode ser reveladora de
particularidades e generalidades de um processo complexo, que envolve negociação, cooptação e conflito. As tendências do movimento operário consideradas
'moderadas", em que se insere o(s) socialismo(s) da época, serão privilegiadas para se perceber quais os seus limites frente ao embate com o Estado e com aestrutura
politico-partidária regional. Procura-se ver também como o Estado eas politicas regionais influiram na renovação de estratégias e táticas do movimento operário. Na
conclusão, percebe-se que apredominância de certas tendências no movimento operário de cada região estudada dependeu, em certa medida, da correlação deforças entre
esses grupos e o Estado.
.
Tyrone Apollo Pontes Cândido - UECE
Ferroviários em Greve: Sentidos do Trabalho e Resistência Operária na Greve de 1891 da Estrada de Ferro de Baturité
Entre os meses de junho ejulho de 1891 ocorreu na Estrada de Ferro de Baturité aprimeira greve de ferrov,iários do Ceará Envolvendo, segundo os relatos, 52 operários
das oficinas da estação central daquela ferrovia, agreve procurou conquistar, além de um aumento dos salários, a demissâo do chefe de seção (considerado pelos
~mpregados como um elemento corrupto eexplorador) eanão implantação de algumas reformas ('em extremo prejudicial') na estrutura hierárquica da empresa ferroviária,
oque incluía o uso de uma caderneta de controle. Analisando os motivos da greve eos argumentos dos trabalhadores, essa comunicação procura discutir particularmente
os sentidos do trabalho presentes naquela situação histórica; o que, segundo penso, revela importantes aspectos-acerca das condições dos trabalhadores durante os últimos
anos do século 19. Representando-se como 'artistas' e 'dignos de maiores considerações', os mecânicos das oficinas da ferrovia de Baturité resistiam a um processo
de desqualificação do trabalho ao mesmo tempo que conformavam padrões da cultura operária. Compreendendo a empresa ferroviária como uma 'escola' tanto para a
formação de hábitos de trabalho quanto para o gerenciamento produtivo, agreve dos ferroviários da Estrada de Ferro de Baturité revela importantes dimensões do mundo
do trabalho.
Maria Ignês Mancini de Boni - Universidade Tuiuti do Paraná
Construindo trabalhadores: disciplina e conflito social na formação da sociedade do trabalho no Paraná -1880 /1940.
Aformação do trabalho livre e urbano no Paraná, entre os anos de 1880 e 1940 émarcada pela transição da escravidão ao trabalho assalarié!do, aqui constituido basicamente
por imigrantes. Neste contexto, emergem as preocupações da elite dirigente com aconstrução de uma sociedade dita civilizada. Discursos e práticas relacionados ao
pensamento liberal de crença no progresso e na ciência, constituirão estratégias de formação de um trabalhador urbano ideal. Dentre essas estratégias, ressaltam-se a
Legislação para os que 'esistissem à sociedade do trabalho ou transgredissem suas regras, acompanhada de práticas de vigilância econtrole exercidos pela polícia, e a
criação de Instituições Educacionais que além de prepararem o individuo para otrabalho, agiam sob omanto justificatório da assistência à infância desvalida. Na perspectiva
do movimento científico de moralizar o pobre por meio da instrução, entendida como difusão de conhecimentos úteis, algumas empresas criaram intemamente cursos de
aprendizes e grupos de empresários criaram uma Escola Técnica para preparar a'classe caixeral' (trabalhadores do comércio). Os trabalhadores por sua vez, resistiram
a esses programas de moralização com atitudes individuais as mais variadas ou coletivamente, pelas manifestações públicas dos movimentos grevistas.
Marcelo Badaró Mattos - UFF
As greves e a repressão policial ao sindicalismo carioca no período 1945-1964
Es~a comuni~ pret~de discutir dados qu~ntitativos e ele~en!os de a~á1ise qu~litativa s~bre os movimentos grevistas no periodo 1945-1964, tendo por recorte espacial
aCIdade do RIO de Janeiro. Prete~de-se enfatl~ar a caracten~~ ~~ diversos CIC~S grevistas -explorando perfil dos envolvidos, demandas e razões das paralisações
-, bem como aos esforços repressIvos despendidos pelas poliCIas polibcas, na tentativa de controlar as lutas dos trabalhadores organizados. Os dados são resultantes de
pesquisa coletiva recentemente concluida que teve por fontes principais os jomais da época eos documentos das policias politicas recolhidos ao Arquivo Público do Estado
do Rio de Janeiro (APERJ).
Teones Pimenta de França - UFF
Do ABC paulista para Brasília. 10 anos depois a ampliação do acordo das montadoras
~ acordo d~s montadoras, exemplo de acord? tripartit~, assina.do em 1~~21~ 993, vem novar(lente sendo proposto pelo atual govemo brasileiro recém-eletto, como um dos
pilares báSICOS da sua proposta de pacto SOCial no seio da SOCiedade CIVIl. Aluz do nosso passado recente, analisando as origens econseqüências do acordo, é possível
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verificar que este só beneficiou o capital, pois dados do Dieese (Boletim nO 186) demonstram que de 1991 a 1995 o indice de emprego diminuiu 5% nas montadoras e 12%
no setor de autopeças, enquanto que aprodutividade cresceu, respectivamente, 78% e97%. Assim, aintenção existente nos termos do acordo, de aumento no indice de
emprego e salário, não se verificou. Procuro criticar autores, como Francisco de Oliveira, que avaliam como algo extremamente positivo a participação dos trabalhad?res
nas câmaras setoriais automotivas. Tal avaliação só é possível ser feita se, além de descartar os seus resultados práticos, destacar também o referencial teórico marxista,
pois acreditar que todos podem ganhar num acordo tripartite só pode ter lógica - mesmo que equivocada - numa visão desfocada da luta de dasses eque veja neutralidade
no Estado.
Carlos Augusto P. dos Santos - UVA
De cabeceiros a carreteíros: atrajetória dos trabalhadores do Porto de Camocim- Ce. (1950-2000)
Neste artigo abordamos a trajetória dos trabalhadores do Porto de Camocim-Ce, dentro de uma perspectiva da história social do trabalho, buscando no conceito de
'experiência" traçar o universo do operariado da cidade esuas relações com o Porto e a Ferrovia, assim como ainserção destes trabalhadores dentro do novo quadro das
relações de trabalho e dos novos usos do Porto transformado agora em entreposto pesqueiro.
Ana Lúcia Valença de Santa Cruz Oliveira (Coord.), Claudiana Guedes de Jesus, Robson Dias, Sônia Regina d' Azevedo Souza Leal e Eduardo Carlos Scaletsky
Aeronautas e adécada de 80: a categoria retoma suas lutas
As fontes produzidas pela própria categoria - jornais, boletins, panfletos, fitas de vídeo, fotos e cartazes - foram nosso primeiro referencial, quando decidimos escrever a
história do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), a partir de 1980. O vasto material, pertencente à Biblioteca do SNA, seria enriquecido, posteriormente, pelas
entrevistas de José Caetano Lavorato Alves, Graziella Baggio, Paulo Mello Bastos, Pedro Azambuja e Cláudio Toledo, que complementaram informações eesdareceram
diversas lacunas. Nosso objetivo - aliás, bastante ousado e, como em toda pesquisa, passível de cair no desagrado de uns ou provocar contrariedades em outros -era
traçar um painel das lutas da categoria nesse periodo, registrando sua trajetória de campanhas, mobilizações, conquistas ederrotas, assim como as divergências intemas
eos confrontos de opinião, dentro do SNA. Na execução da (nem sempre fácil) tarefa, surpreendeu-nos, de fato, aamplitude e aqualidade do trabalho desenvolvido pelos
representantes da categoria( para retomar aforte atuação sindical que acaracterizou até 1964, quando ogolpe e asubordinação do setor aum ministério militar amordaçaram
suas principais lideranças. Aqueles aeronautas, nossa admiração. Sindicato da Indústria da Construção Civil de Campo Grande: conflitos por direitos s~iais 1945-1964,
Alisolete Antonia dos Santos Weingartner - UCOB
Sindicato da Indústria da Construção Civil de Campo Grande: conflito por direitos sociais 1945-1964
Oartigo discute a participação dos operários na luta por seus direitos sociais e aatuação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Campo
Grande/MS no periodo de 1945-1964.0s resultados da pesquisa apontam que, os govemantes pouco alteraram aCLT deixada por Getúlio Vargas, entretanto as mudanças
na legislação restringiram e/ou extinguiram alguns direitos sociais dos trabalhadores. As discussões sindicalistas centraram na política salarial, na tentativa de resistir as
perdas sociais já conquistadas. Teoricamente, houve uma liberdade nas ações e atuações dos sindicalistas, mas o Sindicato continuou submisso ao Estado.
Álvaro Pereira do Nascimento
Procurando definições: o trabalho compulsório no serviço militar
Apartir do recrutamento para a Armada e o Exército, pretendo discutir as relações possíveis entre trabalho compulsório eescravo. Há diversas proximidades entre eles,
mas que devern ser pensados em suas próprias dinâmicas. Durante o século XIX e as primeiras décadas do XX, o serviço militar era o temor da maior parte dos homens
por uma série de fatores. Recrutamento à força, castigos físicos, tempo de serviço militar próximo a uma década, afastamento da familia e baixos salários eram questões
que realçavam a proximidade entre um tipo de trabalho e ooutro. Ofícios de autoridades militares e civis, depoimentos em processos crime, cartas de marinheiros e
familiares são testemunhos que, em seu conjunto, nos ajudam atecer algumas definições que os contemporâneos tinham do trabalho no serviço militar. Com oauxílio desse
material e da historiografia especifica sobre o assunto, pretendo cooperar para acompreensão das relações de trabalho existentes no período, tendo comn n()r.to de partida
o Estado e seus trabalhadores. Dessa forma, espera-se que esta seja mais uma contribuição para que as categorias trabalho compulsório e escravo tornem-se menos
enrijecidas em suas definições, mostrando sua fluidez e a participação delas nas práticas de trabalho que se desenvolveriam posteriormente.
Alinnie Silvestre Moreira - UNICAMP
Trabalhando para o Impérío: a experiência dos africanos livres na Fábrica de Pólvora da Estrela. (1830-1850)
Esta exposição trará como tema aspectos da inserção dos africanos livres na Fábrica de Pólvora da Estrela. A existência deste grupo, no Brasil ,deve-se aos inúmeros
acordos selados entre o governo local e a Inglaterra, quando se iniciaram os debates sobre aextinção do tráfico atlântico de escravos. Incorporados com mais vigor após
a1a lei brasileira de proibição do tráfico, de 1831, estes africanos foram distribuidos para instituições públicas ou para arrematantes particulares. Escolhemos um local, dentre
vários, para analisar sua participação na estrutura produtiva oitocentista. Na Fábrica de Pólvora da Estrela encontramos um universo muito rico para oestudo das relações
de trabalho esistemas produtivos diversos. Nela vigorava um sistema misto de produção (fabril e agricola de subsistência), além de mão de obra de condições sociais
diversas. Lá encontravam-se escravos da nação, operários livres, militares, funcionários civis e africanos livres convivendo no manuseio da pólvora e nos seus espaços
de moradia e lazer.l\creditamos que a análise deste cotidiano destacará novos elementos sobre as relações entre capitalismo e escravidão e poderá contribuir para os
debates sobre a história social do trabalho no Brasil. A relação do Estado com seus escravos e com homens livres será analisada, principalmente no que isto ajudar a
demarcar adiferença destes grupos com os africanos livres.
Beatriz GalloUi Mamigonian • UFSC
Africanos livres no serviço público: trabalho compulsório (até) nas fronteiras do Império
Arepresssão ao trálico ilegal de escravos durante o século XIX ao longo do Atlântico gerou uma categoria especial: ados africanos livres. Resgatados da escravidão e
obrigados a prestar serviço por 14 anos até poderem gozar da 'plena liberdade', sua experiência de trabalho sob tutela deveria aproximar-se do trabalho livre, mas não
foi o que aconteceu. A experiência de trabalho dos africanos livres no Brasil esteve muito próxima à escravidão; especialmente a daqueles que serviam ao govemo
imperial. Este servia-se do trabalho de escravos da nação, de índios e de africanos livres nos arsenais, fábricas e fazendas imperiais por todo o pais. A presença de
africanos livres em colônias militares e em aldeamentos indígenas nas fronteiras da ocupação em meados do século demonstra o continuado emprego de trabalho
compulsório pelo governo imperial depois da abolição do tráfico atlântico. Esta comunicação pretende abordar aexperiência de trabalho e algumas trajetórias de vida de
afrJcanos livres que nos anos 1850 e 1860 se encontravam nas fronteiras na Fábrica de Ferro de Ipanema, em São Paulo, na Colônia Militar de Itapura, no Mato Grosso
e no aldeamento indigena do Jataí, no Paraná aserviço do governo imperial, afim de suscitar debate acerca das fronteiras entre o trabalho livre e otrabalho compulsório
e do regime de trabalho nas instituições públicas.
Carlos Engemann - UFRJ
Estado, Escravidão eTrabalho: Real Fazenda de Santa Cruz, RJ (1790-1820)
Opresente trabalho se dedica ao estudo das relações do Estado monárquico luso brasileiro com otrabalho escravo em seus próprios dominios, apartir das práticas sociais
desenv~lvidas na Real Faz~nda de Santa Cr~z, a maior ?~S faz~ndas da Coroa no sudes~e dos séculos XVIII e XIX. Metodologicamente pautado numa abordagem
demograflca, oestudo permlllu entender os efeitos da admlnlstraçao estatal sobre aescravana e como ela, por seu turno, alterou a estrutura da sua vida cotidiana perante
o imperativo dos ditames de Sua Majestade. Assim, foram investigadas caracteristicas como a proporção populacional entre os sexos segundo aidade, amortalidade, as
fugas, as manumissóes e atransferência de mão-de-obra como fatores fundamentais para aconfiguração força de trabalho na fazenda. Oobjetivo buscado foi ode observar
como os artificios disponíveis aos escravos e à administração pública foram manuseados no caso de Santa Cruz, para fornecer instrumentos teóricos e metodológicos para
o estudo da escravidão nos seus termos mais amplos.
María Verónica Secreto - UFC
Sertanejos (des)medidos
Entre 1850 e 1851 o Estado Imperial promulgou leis que ordenavam o Registro Civil de Nascimentos e Óbitos, tirando esta função da Igreja, e a realização de um
recenseamento da população. As duas foram entendidas, por uma parte da população nordestina, como tendentes a inventariar ecativar homens livres oque provocou uma
revolta em algumas provincias do Nordeste conhecida com o nome de 'Ronco das Abelhas' e a lei de 1851 como a'Lei do cativeiro'. Anos depois, em 1862 o Império
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adotava o sistema métrico decimal e se estabelecia o prazo de dez anos para começar a vigorar. Em 1874 outra surge outra revolta abrangendo mais o menos a mesma
região, esta vez contra é1 imposição do sistema métrico decimal. Abordaremos as especificidades e relações entre ambas revoltas. Cangaceiros, Camponeses e Coronéis
no Ceará do Século XIX.
Norberto O. Ferreras - UFC
Cangaceiros, camponeses e coronéis no Ceará do século XIX
Nesta apresentação abordaremos as relações existentes entre cangaceirismo, coronelismo e camponeses no Estado do Ceará em mediados do Século XIX. A proliferação
do cangaceirismo a mediados do Século XIX teve diversas fontes e origens climáticas, políticas e sociais. A apresentação se orientaráa estabelecer as formas em que
ser relacionavam camponeses, agregados as fazendas, sitiantes e trabalhadores rurais com esta realidade conflituosa e violenta e com os proprietários e coronéis. As
relações informais estabelecidas entre ambos os grupos nos pemnitirá delinear uma estratégia de sobrevivência e adaptação a esta realidade. Veremos que nesta realidade
aparticipação eventual dos camponeses nos grupos de cangaceiros ebandidos pode ser vista como uma forma de obter recursos extras, numa sociedade de escassez
e de eventuais catástrofes climáticas, ou de garantir a proteção dos senhores locais ante uma situação de grande instabilidade política e social.
Paulo Pinheiro Machado - UFSC
Aspectos politicos e sociais do coronelismo no planalto catarinense
A presente comunicação é resultado do processo de pesquisa desenvolvido durante o curso de doutorado, embora não tenha sido o foco central da tese. Ocoronelismo,
entendido como um sistema politico (Victor Nunes Leal) ou como um conjunto de práticas vigentes, eminentemente durante a Primeira República (1889-1930), encontrava
nos processos eleitorais locais ou gerais, oportunidade de legitimação e de reprodução. Foi, claramente, uma importante forma de consolidação do domínio local e regional
de grandes proprietári00 fundiários elou comerciantes. No entanto, é importante recuperar duas dimensões deste fenômeno. A primeira é a'clientela social' dos coronéis,
ou seja, os trabalhadores, agregados e pequenos sitiantes pobres que viviam sob diferentes meios de tutela, compunham a força militar que poderia ser mobilizada a
disposição do chefe politico local. A segunda é a"clientela politica' dos coronéis, formada por outros fazendeiros, profissionais liberais e setores urbanos que compunham
a verdadeira força eleitoral dos coronéis. No planalto catarinense, durante o desenrolar da Guerra Sertaneja do Contestado(1912-16) verificamos que, de modo semelhante
ao confiito federalista (11393-95), as chefias locais de oficiais da Guarda Nacional garantiam seu poder local muito mais pela capacidade de mobilizar agregados do que pela
expressão eleitoral de seu poder.
Manoel P.R.Teixeira dos Santos - UFSC
Associações Agrícolas e Exposições Coloniais em Santa Catarina
A presente comunicação tem como objetivo refletir sobre o papel das exposições coloniais e associações agrícolas para produção agrícola colonial e na organização dos
trabalhadores rurais. A promoção de exposições agricolas foi uma tendência nacional e mundial durante a segunda metade do século XIX. Além da premiação dos principais
produtores, estas exposições atuavam como importante veiculo de divulgação de novas técnicas e implementos a serem adotados na agricultura. As associações de
agricultores das colônias de imigrantes do sul do Brasil não fugiram a esta tendência e promoveram suas próprias exposições. Em Santa Catarina, as cÇllônias Dona
Francisca, Brusque e Blumenau destacaram-se neste processo com a realização de importantes eventos deste tipo. A primeira exposição colonial realizada em Brusque
ocorreu em 1872 efoi promovida pela Associação Agrícola das Colônias Itajahy e Príncipe Dom Pedro. Dois anos mais tarde, aColônia Dona Francisca promoveu a sua
Grande Exposição Agro-Industrial de Joinville. Já a colônia Blumenau, após aelaboração de um detalhado projeto de exposições coloniais desenvolvido pelo Dr. Herm'ann
Blumenau, realizou sua primeira exposição em 1875. Portanto, esta comunicação procura entender as associações de trabalhadores rurais e as exposições coloniais como
reflexo do desenvolvimento agrícola das colônias do vale do Itajaí e norte de Santa Catarina.
Jovelina Silva Santos - UFC
O Círculo Operário Católico em Limoeiro do Norte (1941 -1963)
Ocirculismo foi uma expeliência vivenciada por trabalhadores em todo oterritório nacional. Trata-se de um projeto politico e teológico da Igreja Católica, que tem dentre outros
objetivos, promover a inserção da Igreja no mundo do trabalho. A"questão social" preocupa a Igreja, o Estado e as elites. Nesse sentido foi significativo o processo de
construção de uma nova aliança entre as duas instituições. Era necessário organizar a sociedade, especialmente os trabalhadores na perspectiva de restabelecer aordem.
Inicialmente o círculo operário foi proposto para os grandes centros urbanos onde a"questão social' era mais agravante. Posteriormente, durante o Estado Novo, se
expandiu para todo o pais. No Ceará em 1913, D. Manuel da Silva Gomes, arcebispo deste Estado, f~nda o Círculo Católico de Fortaleza, congregando as camadas
médias urbanas e logo no ano de 1915 cria o Circulo Operário Católico que contará com a participação de diferentes categorias de trabalhadores e apoio dos patrões.
Importante também foi o engajamento de católicos leigos eeclesiásticos. A pesquisa em curso, investiga aexperiência de diferentes sujeitos na construção desse projeto
em Limoeiro do Norte, recriando-o apartir de suas necessidades, conformando-o a uma realidade social específica.
José Antônio dos Santos - UFRGS
Trabalhadores e movimento negro: negociação e conflito no sul do Brasil
Neste trabalho apresentamos parte do resultado das pesquisas desenvolvidas no mestrado, que trazem à lume o caso dos trabalhadores negros de Pelotas na primeira
metade do século XX. Organizados ao redor do jomal AAlvorada (1907-1965), tiveram intensa atividade política naquela cidade e região, como líderes operários e militantes
do movimento negro que estava em gestação no país. Mostramos alguns pontos conflituosos entre as duas,militâncias, bem como as negociações e acomodações entre
aqueles que faziam parte de um, ou, dos dois movimentos. Oque foi realizado à partir da verificação do posicionamento politico dos trabalhadores, negrQs e brancos,
veiculados no hebdomadário sulista. Há necessidade premente que se reveja a história dos trabalhadores brasileiros com outro olhar, que mostre a capacidade organizativa
epropositiva dos nacionais frente aos problemas que a classe operária enfrentava. Nesse sentido, fizemos uma discussão conceitual da idéia de movimento negro, visando
mostrar, por meio da comparação e aproximação com o movimento operário, os limites e possibilidades daqueles que exerciam dupla militância.
Beatriz de Miranda Brusantin - UNICAMP
Anauê paulista: Omovimento integralista no estado de São Paulo (1932-1943)
Anauê Paulista trata-se de um trabalho que busca ampliar a visão historiográfica sobre o movimento integralista investigando localmente o desenvolvimento da doutrina do
Sigma, principalmente, em duas cidades paulistas: Botucatu e Rio Claro. Pelo viés da micro história objetivo alcançar delalhes do perfil militante integralista, seus meios
de pr~paga~ão i~eoló~ica ~ ~ua rela~ão com os segmentos soci~is ( Igreja, Asso~i~ções fascistas, Sin~ic~tos) locais. Assim, compreender de forma heterogênea e
espec.r~ca aIden.tlficaçao pollllca e SOCIal d~s aspectos de uma doutnna de extre~a dlrerta na socredade braSileira. Perceber, por exemplo, ações integralistas em Sindicatos
fe~ovlanos paul!stas e o~s~rvar o quanto. ISSO pode representar para uma SOCiedade dos anos 30 ao tratar-se de uma organização política também com a presença de
militantes allanclstas, SOCialistas e comunistas. Alcançar, desse modo, um novo viés analítico sobre aação da AIB e suas influências nos movimentos sociais brasileiros.
Valéria Marques Lobo - UFJF
Movimento sindical e os excluídos do mercado formal de trabalho no Brasil (1950-2000)
Oobjetivo édiscutir, de uma perspectiva comparada, como omovimento sindical se posiciona em relação ao contingente que não se insere no mercado formal de trabalho
no Brasil, nos a~os ~O, 80 e 90. Considera-se, C?mo variáveis importantes na definição do comportamento e das escolhas do movimento sindical, a estrutura ocupacional,
o formato organrzaclonal, bem como sua relaçao com o Estado e outros atores presentes na cena nacional. Trata-se, pois, de observar como tais fatores conduzem os
trabalhadores apropor políticas sociais, elou de emprego, que afetam de modo mais ou menos intenso, conforme o periodo, os excluí~os do mercado formal de trabalho.
Rinaldo José Varussa - UNIOESTE
Trabalhadores e Informalidade: alguns elementos a partir da historiografia recente
Esta comuni~ação vincula-se a uma.pesqu~sa mais a~pla qu~ vem investigando a~ experiências de trabalhadores que vivem relações de trabalho não reg~lamentadas
pel.a I~glslaçao ~~abalhlsta, o conceituado trabal~o In.forrl!al ',no Oest~ d? Parana, entre as décadas de 1970 e 1990. No caso desta comunicação, os objetivos são
dehm~tados no dlal090 com uma parcela da p~~u~ao hl~to~~rafic~ bra~llelr~ ~ecente, que abordou a temáti~ do 'trabalho informal' eJou processos de 'precarização das
relaçoe~ de.trabalho ,centrando-se nas ~xpenena~s, traJeton~s e sltuaçoes VIVidas por trabalhadores. Neste diálogo, busco analisar as diferentes abordagens constituídas
pelos hlstonadores, bem como as questoes deballdas e suscitadas por aquela produção. '
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------------------------~~~~~~~~~~----------~--------------Antonio de Pádua Bosi
Trabalho Precarizado no Brasil Contemporâneo: um estudo comparado do extremo Oeste do Paraná
Éfato no Brasil que o número de trabalhadores que exercem atividades fora do âmbito coberto pela Legislação Social prevista na CLT aumentou muito nessa última década.
As razões que têm promovido esta situação vêm sendo mapeadas e discutidas por muitos pesquisadores de várias áreas. No entanto, com relação aos impactos dessa
mudança na organização dos trabalhadores, apreocupação maior desses estudos tem se referido aos trabalhadores eaos seus sindicatos que permanecem ainda inseridos
nas fábricas eempresas cujo trabalho edireitos trabalhistas são alvo de 'flexibilização'. Fica uma grande lacuna não aprofundada e não relacionada à questão mais ampla
que diz respeito aos "trabalhadores do Brasil eos dilemas do mundo do trabalho contemporâneo'. Há, por exemplo, inúmeras pesquisas que constroem indicadores sobre
ocrescimento assustador do que chamam de "trabalho informal', mas que não problematizam aprática política e nem o repertório organizativo dos trabalhadores que se
envolvem com atividades 'informais'. Catadores de papel, vendedores de cachorro-quente, ambulantes de toda sorte, compõem este mundo. Tomando como campo de
pesquisa acidade ToIedo/PR, a presente comunicação pretende explorar: a) osignificado dessas atividades para os trabalhadores; b) aorganizaçãoconstruida por eles
(associações e congêneres); a natureza e origem de suas atividades (se tradicionais ou não).

Daniel Camurça Correia - UNIVÁS
Carregadores, Vendedores e Pedintes: sobrevivência etrabalho informal na capital cearense (1880-1910)
Busca-se nesta pesquisa problematizar o universo de homens, mulheres ecrianças que sobreviveram, se divertiram e trabalharam na capital cearense, do final do século
XIX até as primeiras décadas do XX. De acordo com os textos de cronistas e memorialistas, bem como jornais, Relatórios de presidentes da provincia"Atas da Câmara
e Códigos de Posturas, existiram na cidade pessoas que realizavam os mais variados tipos de oficios. Em alguns momentos sendo carregadores de cadáveres, de
quimoas, vendedores de água, de doces ou mesmo pedintes. Entretanto, discute-se as formas pelas quais estes sujeitos históricos inseriram-se dentro daquela sociedade,
criando erecriando mecanismos de luta e resistência contra aopressão de políticos, médicos, policiais e sanitaristas, para poderem, junto aos seus fregueses, construirem
na urbe uma teia social complexa, aqual permitiria que os trabalhadores das ruas enganassem o poder instituido, para venderem seus produtos e serviços em um momento
que o mercado formal estava ficando cada vez mais sólido e bem elaborado pelos comerciantes e pelas empresas nacionais e estrangeiras.
Rosângela Maria Silva Petuba - UEPG
Pelo Direito a Cidade: Experiências Dos Trabalhadores Ocupantes De Terra Do Bairro D.Almir. Uberlândia 1990-2000
Este trabalho problematiza o processo de constituição do atual Bairro Dom Almir, na cidade de UberlândialMG, fruto de duas ocupações de terras urbanas realizadas nos
anos de 1990-1991 , por trabalhadores sem teto. A pesquisa centrou-se em depoimentos orais, jomais e outras documentações produzidas no calor da hora pelos próprios
moradores epor outros atores sociais envolvidos no processo. Areflexão sobre aconstituição do bairro serve de eixo central num trabalho que problematiza o próprio fazerse da cidade, abordando por meio da experiência eda luta dos trabalhadores sem teto, amaneira pela qual ela se constrói historicamente na multiplicidade ena diversidade
de sujeitos, interesses e lutas presentes no seu cotidiano. Otrabalho aponta acidade se construindo por fora das expectativas oficiais, adquirindo sentido apartir da reflexão
e da compreensão das trajetórias de vida dos ocupantes de terra e de suas experiências acumuladas na busca e na luta por melhores condições de vida, articulando
diversos atores sociais e pondo em movimento ações equestionamentos sobre aconstituição dos movimentos sociais e aluta e pela posse da terra urbana em Uber1ândia,
no periodo estudado.
Robson laverdi - UNIOESTE
Tempos diversos, vidas entrelaçadas: trajetórias itinerantes no Extremo-Oeste Paranaense (1970-2000)
Otrabalho pretende discutir com trajetórias de trabalhadores provenientes de várias áreas brasileiras migrados para a região do Extremo-Oeste Paranaense entre as
décadas de 70 e90. Apesquisa dialoga com oconjunto de vinte eoito depoimentos de migrantes de diversos oficios echegados em diferentes tempos, produzidos por meio
da história oral de vida. Os entrevistados atualmente são residentes na cidade de Marechal Cândido Rondon, localizada geograficamente na fronteira brasileira com o
Paraguai. Pretende ·se por meio dessas narrativas uma problematização das versões dominantes que se articulam em torno de uma suposta identidade étnica única,
germânica, herdada dos primeiros colonizadores, especialmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chegados nos anos 50 e 60. Esse caminho pretende abrir a
discussão acerca dos silêncios e dos esquecimentos produzidos sobre adiversidade de sujeitos sociais nesse espaço aportados. E, mais importante, dar visibilidade para
arede complexa de trajetórias itinerantes edas tensões vividas, assim como para adiversidade e riqueza das experiências que marcam apaisagem social dessa fronteira,
sobretudo, como um espaço em construção.
Heloisa Helena Pacheco Cardoso - UFU
Experiências de um candango: história, memória e história oral
Enfocando o período da construção da cidade de Brasilia, um dos projetos da política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitscheck, busco recuperar, nas
memórias dos trabalhadores que se dirigiram para lá, vindos de várias regiões do pais, os sentidos atribuidos por eles ás suas vivências no espaço da cidade em
construção ecomo elas são recordadas depois de aproximadamente 30 anos, na qualidade de moradores na capital. Utilizo para análise o depoimento de Eronildes Guerra
de Queiroz, um pernambucano que chegou no Planalto Central em 1957 e no ano seguinte estava em Brasilia trabalhando na Construtora Pacheco Fernandes Dantas,
exercendo as funções de motorista, servente ecozinheiro. Indagar sobre o lugar que esse trabalhador ocupou, e ocupa, na constituição da cidade a partir de sua própria
narrativa, onde vivências do passado são relembradas nos anos 90, em depoimento prestado ao Arquivo Público do Distrito Federal, coloca o depoente no centro de um
enredo tecido por ele, que recupera sua participação na edificação da cidade apartir de duas posições inter-relacionadas: ade trabalhador e ade espectador.
Marina de Souza Santos - UFU
Trajetórias memórias e viveres de nordestinos na cidade de Dourados-MS (1940-2001)
Eobjetivo desta pesquisa investigar as experiências vividas pelos nordestinos através das suas memórias, trajetórias e viveres na cidade de Dourados no periodo de 1940
a2001. Analisar como esses sujeitos ao lembrarem e reconstituírem as suas trajetórias atribuem significados ao presente eao passado re-elaborando em suas experiências
de contar/narrar os viveres na cidade e no campo. Em minha pesquisa para analisar essas trajetórias e viveres no campo e na cidade, trabalho com a História Oral e as
memórias, pois somente através destas posso investigar o que foi eé significativo para estes sujeitos. Busco por meio do trabalho da memória desses sujeitos sociais,
as expectativas ou motivações que fizeram com que deixassem suas cidades ou regiões e anal iso em que medida as trajetórias e histórias desses constituem-se como
expressão de uma outra dimensão no processo de transformação na relação campo e cidade.
Simpósio Temático 56 - Trabalhadores: memória, identidade e formação de classe (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Alexandre Fortes I Paulo Fontes
Claudio H. M. Batalha - UNICAMP
Cultura Associativa no Rio de Janeiro da Primeira República
Otermo "cultura associativa' comporta um duplo significado. Oprimeiro deles remete ao hábito de associar-se, à tendência de conferir uma certa institucionalidade aformas
de sociabilidade diversas. Há uma proliferação de sociedades dançantes, carnavalescas, esportivas e, em menor número, culturais, educacionais, sindicais, poIiticas que
salta das páginas dos jamais eda documentação policial. Se este primeiro sentido para 'cultura associativa' não está inteiramente ausente deste trabalho é, sobretudo, o
outro significado que será tratado: o de cultura produzida pelas associações. Por cultura entende-se não apenas a produção cultural, no sentido de peças de teatro
conferências, música, mas as celebrações, os costumes, as normas que regiam as associações operárias. Em outras palavras como os membros das associaçõe~
percebiam o mundo e a si mesmos.
Erneldo Schallenberger - UNIOESTE
Cooperativismo e deseilVolvimento comunitário no sul do Brasil
.
Opresente est~do d~corre de um projeto maior, que tem seu foco de investigação centrado no tema: Associativismo e Comunidades Locais -geração de tecnologia e
construção de Idenlidade. Parte do pressuposto de que organizações sociais como a Associação dos Agricultores Riograndenses; Bauerverein - uma entidade
interconfessional, fundada, em 1900, por iniciativa das lideranças da Igreja da Imigração para reunir os pequenos agricultores, aSociedade União Popular para os Alemães
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Católicos do Rio Grande do Sul; Volksverein -, criada em 1912, e a Uga das Uniões Coloniais, constituida em 1929, constituíram-se nos esteios e na força de alavancagem
do associativismo no Sul do Brasil. O Cooperativismo, tido e implementado por estas associações como altemativa viável de organização social e capaz de promover
o desenvolvimento comunitário, sofreu ingerências políticas do Estado, que afetaram os princípios e mudaram os rumos do associativismo cristão, que primava por um
modelo de desenvolvimento sustentado a partir de comunidades auto-suficientes e, oquanto possível, autônomas, orientadas pela ética da solidariedade e pela força da
cooperação.
Ana Maria Bezerra do Nascimento - PPGH/UFPI • UESPI
Ocarater e a forma de organização dos trabalhdores em Teresina de 1900 a 1937
Otexto trata das manifestações coletivas ocorridas em Teresina no inicio do século XX, com criação de entidades proletárias e lutas decorrentes das condições de vida da
população trabalhadora. Mergulhando no passado, selecionamos os dados de modo a resgatar as experiêndas e práticas vivenciadas, visando descreve-las e data-ias.
Utilizando fontes escritas tais como: jomais da imprensa operária ede outros jomais da época, textos de historiadores ecientistas sociais, documentos e atas das entidades
proletárias ainda existentes, o primeiro de maio aparece como possibilidade de (re) contar essa história. Otexto discute apartir dos dados coletados que o primeiro de meio
ilustra olado voluntário de construção de uma classe - aclasse operária. Carregado de simbologia popular, trás seus códigos, percursos, indumentárias, bandeiras, música,
cores, teatro, iconografia e discursos, homens e mulheres, no reconhecimento do sinal de classe. Essas considerações nos remetem a importância do papel de
preservação da história eda memória das comunidades locais.
Aldrin Ao. S. Castellucci - UEFS • UCSAL
Sindicalismo Operário, Crise Política e Greve Geral na Bahia da Primeira República
Esta é uma exposição sumária de alguns dos resultados de pesquisa aque cheguei em minha Dissertação de Mestrado. Analiso as conexões entre acisão das oligarquias
baianas, por ocasião das eleições para govemador e presidente da república em 1919, e o desabrochar de um movimento operário, que dava mostras de uma maior
combatividade, po/itização ecapacidade organizativa apartir da greve geral de junho daquele ano. Tais fenômenos podem ser percebidos pelo crescimento efortalecimento
da estrutura sindical e pela maior delimitação entre as clivagens anarquista e reformista, a primeira representada pelo Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros e Demais
Classes e pelo jornal A Voz do Trabalhador e aúltima pela Federação dos Trabalhadores Baianos eos 16 sindicatos e 25 mil operários aela filiados, pelo Partido Socialista
Baiano e pelo jomal GerminaI, organizações nas quais se destacou aliderança do advogado Agripino Nazareth. Por meio da comparação, busco perceber as peculiaridades
e similitudes entre aquele sindicalismo eode outros estados. Supãe-se, pois, que o presente trabalho contribua, empírica eteórico-metodologicamente, para a reconstituição
da história operária brasileira a partir de estudos regionais que efetivamente fomeçam subsidios para sínteses gerais considerando-se o conjunto das experiências dos
trabalhadores do pais.
Fernando Teixeira da Silva· UNIMEP
Ascensão e Queda do Sindicalismo de Ação Direta em Santos
Santos foi conhecida como Barcelona brasileira, alcunha que pretendia caracterizar ainfluência anarquista no movimento operário da cidade nas duas primeiras décadas
do século XX. Esta comunicação tem por objetivo explorar o reverso dessa imagem, praticamente desconhecido pela historiografia, buscando analisar não apenas a
ascensão, mas também o declínio do sindicalismo de ação direta na cidade de Santos a partir da Primeira Guerra Mundial. Tal declínio será interpretado por meio da
articulação de três eixos analíticos: as bases sócio-profissionais do sindicalismo de ação direta, sua ideologia e sua organização. No primeiro nível será abordado o papel
dos trabalhadores qualificados da construção civil no movimento operário local. Nos dois últimos, o texto analisará as diferenças e divergências entre anarquismo e
sindicalismo revolucionário, bem como aemergência de outras correntes ideológicas em um contexto de forte repressão aos trabalhadores.
Beatriz Ana Loner • UFPEL
A militância operária
Otexto busca refletir sobre os militantes operários na República Velha, suas condições de vida e os problemas que enfrentaram em sua atuação. Mais particularmente
detém-se na relação entre características individuais desses militantes, tais como cor, etnia, nacionalidade, gênero eformação profissional e sua atuação no campo político
e social, buscando apreender como estes fatores condicionaram elou orientaram a sua atuação.
Allyson Bruno Viana· UECE
Historiografia da Atuação Libertária: a produção dos anos 1980
A pesquisa aborda aprodução historiográfica acadêmica dos anos entre 1980 e 1989 sobre ainfluência das idéias epráticas anarquistas no Brasil, tendo por motivação inicial
arenovação do interesse por este tema verificada a partir do final da década de 1970 e início dos anos 1980, que se consubstancia no número crescente de peSquisas sotire
o anarquismo geradas naquele período. Apesquisa tem por base as dissertações eteses defendidas no Brasil, na referida década, e busca compreender essa produção
apartir de suas justificativas, escolhas temáticas, delimitações eobjetivos. Tendo em vista ser aquele um período de transformações, seja na conjuntura específica pela qual
passava o pais - marcada pelo ocaso da ditadura e pela redemocratização -seja na prática historiográfica, objetiva-se perceber o papel das leituras que influenciam esia
produção historiográfica e examina-se a natureza dos seus suportes empíricos, bem como as abordagens particulares a estas fontes.
Ivone Cecília D'Avila Gallo· UNISAL
Trabalhadores franceses no Brasil do século XIX
A vinda de trabalhadores franceses para o Brasil em 1840, com o propósito de fundação de um falanstério em Santa Catarina, nos oferece aoportunidade de investigar sob
outras perspectivas as questões da imigração, do socialismo eda colonização no Brasil do século XIX. Isto é, compreender estas questões tomando por base aformação
de uma colônia que se pretendia socialista, nos coloca diante de um tipo especifico de imigrante: os operários que abandonavam os principais centros urbanos da Franca
para desembarcar no continente sul americano, num pais de economia agrária e escravocrata. A análise da experiência do falanstério do Saí remete a um conjunto de
relações que merece atenção: o aparecimento do socialismo como idéia que visa organizar cientificamente asociedade e, por outro lado, como pratica de organização dos
excluídos, que transforma ateoria; arelação possível que a idéia inaugura entre aelite e o povo na tentativa de solução de um impasse criado pelo regime capitalista na
Europa, nos anos 30; e. por fim, como estas questões da cultura, em sentido amplo, passam por um impasse quando mudam de território.
Alexandre Fortes· CeNedic·USP
Relações de Gênero e configuração de classe no distrito industrial de Porto Alegre: 1920·1954
Atemática das relações sociais de gênero tem sido, até omomento, abordada de forma apenas marginal pela história do trabalho brasileira. Entretanto éfundamental analisar
de que modo lugares e papéis sociais atribuidos a um eaoutro gênero no mercado e no processo de trabalho, na família enas esferas de sociabilidade, afetam as próprias
configurações históricas da classe trabalhadora, assim como a sua capacidade de organização e de luta. Ao pesquisarmos aformação eo desenvolvimento do Quarto
Distrito de Porto Alegre no periodo entre 1920 e 1954, percebemos como os modelos de estrutura familiar se estabelecerarr ese modificaram de forma intimamente articulada
áevolução dos campos de possibilidades profissionais diferenciados, e em certa medida complementares, abertos ahomens e mulheres. Do mesmo modo, percebemos
como o movimento sindical, que tanto avançou no periodo na construção de espaços de integração inter-étnica dos trabalhadores, demonstrou limitadacépacidade de
superação das relações de gênero hierárquicas estabelecidas e realimentadas pela estruturas da fábrica eda familia.
Andréa Casa Nova Maia· PUC·MG • FCHPL
A "fúria" das mulheres grevistas: política, ferrovia e família ferroviária no Oeste de Minas Gerais (décadas de 40 e 50)
Otr~balh~ tem ~mo ~bjetivo discutir alguns motin~ ~emininos d~ primeira me~ade do século ~ ~a r~ião oeste ~e ~inas ~erais. Trata-se de trazer à tona algumas questões
relatlvas.a partlclpa~ao da~ f"!lulheres dos ferrov~arl.os em movlmen~os wevlst~s na f~rrovla mineira (Rede ~~nel~a de Viação). Desse modo, busca-se compreender em
que medida aatuaçao feminina no espaço domestico e na economia privada Interfena e, em momentos pnvlleglados - como as greves -, chegava adeterminar a ativa
participação. de ~ulheres no mundo público, nas disputas políticas ena luta por direitos que constituíam os pontos centrais das mobilizações ferroviárias daquela época.
N.esses molln.~, Iremos observ.a~como as mulheres saíram dos 'bastidores'.da Histó~a ~ tomaram afrente dos movimentos políticos naquela região. Oque também nos
ajuda a~e~mlllficar alg~m.as VISoeS que te~dem a. separar duas esferas - privada e pubhça -que, pelo menos neste estudo de caso, interagem e entrecruzam-se, quase
que se dilUindo em um UnlCO grande mosaico: a Vida humana na luta constante pela sobrevivência e alcance da tão almejada cidadania.
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'------------------------~~~~~~~----~--------~-------------Marlus Niebuhr - FEBE - CEDOM/FEBE - UNIVALI
Traços da memória feminina em Santa Catarina:, trabalhadoras ~~xteis nas cidades de Bru~q~e ~ N~:-,a Trento.
,, .
"
.
É necessário ouvir as vozes das trabalhadoras e registrar suas memOrlas, buscar compreender a VI vencia dlarla destas operarias na decada de 50, e o objetivo deste
trabalho, para tanto direcionamos nosso olhar para ocotidiano, as resistências econfrontos no espaço fabril da indústria têxtil. Aescolha deste estabelecimento fabril não.é por
acaso, pois aempresa têxtil Renaux, destaca-se no cenário industrial da época, como também na atualidade, tanto no Vale, como em Santa Catarina, e desponta anível naaonal,
Adata de fundação da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A é de 11 de março de 1892, seu fundador comerciante Carlos Renaux, que em 1900, inaugura aprimeira fiação
de algodão do Estado de Santa Catarina, posteriormente, em 1925, surgiram as Indústrias Têxteis Renaux SA, destacando-se na produção de tecidos de decoração e tecidos
estampados. Em 1960, aempresa contava com duas fiações, três tecelagens euma seção de Tinturaria eAcabamento. Na sombra deste gigante fabril moviam-se operárias
que lutavam no labor cotidiano pela sua sobrevivência diária. Quais eram seus sonhos? Quais as representações que faziam de si mesmas? Como eram suas experiências
no interior das fábricas? Este contexto revelou-se um território fértil para o uso da história oral na recuperação da memória feminina.
.
Francisco Carlos Oliveira de Sousa - UFRN
Das salinas ao sindicato: A Trajetória da Utopia Salineira
O trabalho reconstilui as lutas dos operários de salinas e sua organização sindical em Macau-RN, como vias de aceso á cidadania. Estuda as origens e evolução do
sindicalismo salineiro nesse município a partir de suas propícias condições naturais para a exploração do sal marinho, fator responsável pela atração de trabalhadores
sazonais das regiões circunvizinhas. Realiza uma retrospectiva do sindicalismo em suas relações com o Estado, o patronato e a sociedade. Registra, e procura
compreender, o alalgamento do espaço público ocorrido no Pais, em princípios dos anos 60 do século XX, e a inserção de novos atores sociais, individuais e coletivos,
dentre os quais os sindicatos. Credita à ampliação do espaço público, no qual se desenrolaram as lutas operárias, a emergência do sindicato dos trabalhadores de salinas
na sociedade macauense. Questiona os fatores fundamentais na retração desse cenário político, indica suas vinculações com o contexto internacional e discute suas
implicações. Entre essas, a desmobilização sindical. Constata que em Macau esse cenário instaurou-se, notadamente, em conseqüência da repressão política e do
desemprego em larga escala, ambos provenientes de um mesmo projeto autoritário-modernizador, fundamentado na Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento,
implantado no Brasil a partir do Golpe de 1964.
Antônio Carlos Roxo da Motta - FIEO - UNIFIEO - Faculdades Integradas Campos Salles
Trabalho escravo e a sua superação no Brasil
Opropósito deste trabalho é de examinar as vinculações entre o processo de colonização do Brasil, e as ligações com o estabelecimento do trabalho escravo no pais e
posteriormente com asua superação. Aimplantação das colônias cumpria tarefas objetivas (acumulação primitiva) na constituição da sociedade que surgindo do feudalismo
em declínio se afirmava como hegemônica: o capitalismo. Neste aspecto, a organização do sistema colonial para cumprir estes objetivos necessariamente deveria
estabelecer um processo de produção que não concorresse com os produtos da metrópole. Com isto estabelece-se o exclusivo colonial- monopólio de compra e venda.
Ao mesmo tempo, em decorrência de especificidade da colônia - terras livres - e de sua inserção no sentido da COlonização, o trabalho escravo passa a ser necessidade
histórica. Quando estas condic'lonantes são enfraquecidas adinâmica econômica e soci~1 passa a requerer outros personagens e situações. Neste momento a superaçâo
do trabalho escravo e o início da constituição do mercado de trabalho livre se afirmam. Eexatamente o entendimento deste processo ofoco deste trabalho.
Antonio José de Oliveira
Engenhos de rapadura do Cariri: trabalho e cotidiano 1790-1850
Esta comunicação pretende expor alguns pontos que foram relevantes para ahistória colonial do Cariri. Discutirei as principais tentativas de organização social e econômica
oriunda dos seus primeiros povoadores. As tentativas de criação de gado, a lavra do ouro e a plantação da cana de açúcar, foram os primeiros elementos que
fundamentaram a eletiva sobrevivência dos seus habitantes nos primeiros momentos da colonização. As principais correntes de povoamento provenientes principalmente
das Capitanias do Pernambuco e da Bahia, construíram amaterialidade eocotidiano da região. Impulsionados pela economia pecuária, os pedidos de se5;', ,~i las foram para
a criação de gado vacum; em meados do século XVIII, as primeiras sesmarias foram doadas. Porém, criação de gado não correspondeu aos primeiros objetivos dos
colonizadores; imediatamente se voltaram para alavra do ouro e o plantio da cana de açúcar. Foi com arelerida cana que de fato se desenvolveu a sociedade caririense. A
construção de rudimentares engenhos para afabricação da rapadura cuja produção logo se intensificou pelos diversos pontos de região, se tornou a principal fonte de trabalho
erentabilidade econômica para ocomércio da localidade. Essas pequenas construções, direcionaram por toda primeira metade do século XIX, os mecanismos econômicos
do que seria um dos mais rico comércio da Capitania do Ceará. Nesse período, aindústria doméstica liderada pelos engenhos foi a tônica da economia e da aquisição de mão
de obra na localidade. As principais relações de trabalho e aconstrução da vida cotidiana, reforçaram gradativamente entre os abastados senhores e as várias categorias de
trabalhadores, fortes laços de dependência pessoal. Escravos, trabalhadores livres, agregados, meeiros, etc, compuseram, o universo do trabalho nos engenhos do Cariri. Em
volta desses engenhos, se constituiu um universo palmilhado por atitudes evalores dos inúmeros agentes sociais ali estabelecidos. Valores e atitudes cujos reflexos se via nas
suas reações quando confrontados. Olocal em que ocorriam tais confrontos eram as feiras; nelas, os diversos personagens da sociedade caririense se envolviam. Nesse
episódio semanal, afloravam as várias facetas culturais dos diversos grupos constituidores da sociedade caririense. Por muitas vezes, esses agentes eram instigados à
colocarem a prova seu verdadeiro caráter. Campo e Cidade nesse dia disputavam o mesmo espaço e a mesma realidade cotidiana.
Ivone Bertonha - Universidade Estadual de Maringá
Novos projetos nas antigas estruturas
Aatuação dos liberais nas esferas politicas nas duas últimas décadas do Império expressa-se pelos esforços para implementar uma politica emancipacionista, diretamente
associada aos interesses de uma elite empresarial, empenhada em estabelecer diretrizes para a formação de um mercado de trabalho livre no Brasil. A esse estudo
interessou acompanhar esse movimento, que atingia antigos pactos entre amonarquia e os proprietários, por meio da análise dos Programas edas Propostas e Relatórios
ministeriais confrontados com as Atas dos Congressos Agrícolas, debates na imprensa e obras literárias que incorporaram essa questão. Aanálise desse corpo documental
demonstrou tensões, conflitos e dissensões de um periodo histórico da sociedade brasileira que, por não se caracterizar por confrontos generalizados e no qual os níveis
de produção mantiveram-se elevados, tende aser minimizado pelas atuais interpretações historiográficas.
Sérgio Armando Diniz Guerra Filho - PPGH/UFBA
O Debate sobre ...
Esta comunicação pretende discutír a polêmica sobre autilização de escravos no Exército brasileiro d~rante a guerra pela independência na Bahia (1822-1823), um amplo
debate tomou as elites sobre autilização ou não de escravos nas fileiras do Exército Libertador, este apontado como frágil e que não contava com o contingente de homens
e armas necessários para o rompimento da ocupação portuguesa entrincheirada na Cidade da Bahia. Outra preocupação presente nos debates era com amanutenção da
escravidão como forma de perpetuar seus privilégios de classe, autoridades egrandes proprietários registraram em correspondências, discursos e atas, sua opinião sobre
o tema. A proposta, encampada pelo General Labatul, chefe do Exército na fase 'Nacional' da guerra, gerou grande preocupação entre os proprietários de escravos e até
comparações com São Domingos - Haiti, reforçando sua posição conservadora frente ao projeto de Estado Nacional que ora se construia.
Artur José Renda Vitorino - PU C-Campinas
Lei, pobreza e condições de trabalho livre numa cidade escravista, mestiça e mercantil: Rio de Janeiro, meados do século XIX
Oexame da relação dos réus defendidos perante o juri pelo advogado dos pobres Carlos Antonio Cordeiro de abril de 1855 até dezembro de 1858 na cidade do Rio de
Janeiro, nos faz vislumbrar como viviam e como era o mundo do trabalho urbano de livres ecativos, nacionais e estrangeiros que exerciam algum tipo de oficio numa cidade
escravista, mestiça e mercantil.
Erika Bastos Arantes - PPGH/UNICAMP
O Porto Negro: o cotidiano dos trabalhadores negros do porto do Rio de Janeiro na virada do século XIX para XX
Essa ~m~nicação propõe apresentar os resultados p~r~iais de uma pesquisa sobre o cotidiano dos trabalhadores negros do porto do Rio de Janeiro nas primeiras décadas
da Republlca. Os negros, desde o~ tempos da escravldao: encontraram no porto um ambiente propicio ao trabalho, pois o serviço era dinamizado, em maior parte, através
do que se cost~~ou chamar de ma? de obra avulsa. No seculo XIX os e~cravos de ganho tinham no porto um importante local para conseguir o jornal de seu senhor. Após
o fim da escravldao, os negros continuaram dominando o trabalho portuano, mesmo com o crescente número de estrangeiros que chegavam na cidade, estimulados pelas
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----------~~--~------------------~-------------------------------------------------políticas imigrantistas. AcOrT!unicação pretende articular os trabalhadores negros do porto com a própria região em que estavam inseridos: azona portuária. Chamada
posteriormente de Pequena Africa - pela forte presença negra -azona portuária era oprincipal local de moradia e também de convivência dos trabalhadores portuários.
Oenfoque principal será aSociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche eCafé, também chamada de Companhia dos Pretos, sociedade sindical formada em
sua grande maioria por homens negros. Para além das relações de trabalho, também atentaremos para os outros espaços de sociabilização desses trabalhadores, como
as habitações, as associações de lazer, as praças e as ruas.

Kennya de Lima Almeida - PPGH/UFPE
"Ventres ao Sol": os oficiais mecânicos em Pernambuco (158Q..1620).
'Ventres ao Sol', diferente do que podemos supor ao ler tal expressão, trata dos trabalhadores manuais que migraram para aColônia, entre 1580 e 1620, ese estabeleceram
na Capitania de Pemambuco -homens livres ligados, principalmente, aos engenhos de açúcar que contribuíram com ídéías, além de sua força braçal, para erguer fábricas
e faze-Ias produzir, bem como, para consolidar apresença portuguesa nos trópicos. Geralmente letrados, alguns desses homens estiveram envolvidos em movimentos
contrários aocupação do trono português P9r um espanhol, o Rei Filipe 11 de Espanha. Vetores de idéias capazes de abalar a legitimidade dos Filipes, estiveram na mira
da Inquisição, cooptados para acarreira das Indias ou exilados para as colônias. Como membros da Capitania Duaruna fizeram moer engenhos melhorando e aumentando
a produção, além de intensificarem ocomércio entre vilas
Maria Cecília Velasco e Cruz· UFBA
De Escravos de Ganho a Operários sem Patrão: a conquista do controle do trabalho pela Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café,
Rio de Janeiro, 1905·1930.
Estudos sobre aescravidão têm mostrado que acidade misturava negros e mestiços, acolhia transgressões e ajudava aurdidura de solidariedades verticais e horizontais
múltiplas. Abrigava verdadeiros campos negros, isto é, mundos subterrâneos formados por uma rede complexa de relações sociais, dotados de lógica própria, eno qual
se entrecruzavam interesses, rivalidades, solidariedades econflitos. Os trabalhadores de tropa com seus capitães constituiram no porto do Rio de Janeiro, desde os tempos
do cativeiro, um campo negro no sentido acima descrito, campo apartir do qual aSociedade dos Trabalhadores em Trapiche e Café foi não só organizada apartir de 1905,
como foi mantida de pé por toda a Primeira República, apesar dos importantes lock outs feitos contra ela em 1908 e 1918. Otexto aprofundará a análise deste processo
histórico, afim de mostrar como oentrelaçamento das mensagens universalistas dos militantes socialistas e libertários em prol da emancipação operária com as tradições
específicas dos grupos de trabalho aut(){)rganizados de ganhadores negros liderados por capitâes, permitiu aconsolidação de uma organização de classe que materializava
a inversão de antigas regras de controle de mão-<ie-obra escrava e liberta das cidades em um sindicato que eliminou de forma radical o controle do patronato sobre os
operários e o processo de trabalho.
Carlos Alberto de Oliveira· UESC
Diálogos com estivadores: cultura, trabalho e viver urbano
Otexto apresenta elementos de meu diálogo com a natureza do ofício de estivador, enfatizando seu caráter ocasional, assim como as rotinas etradições de trabalho da
estiva. Propõe-se também a dialogar com os modos de vida dos estivadores das cidades portuárias do Rio Grande (RS) e Ilhéus (BA), enfatizando seus instantes de
entretenimento, nos diferentes espaços de sociabilidade, diante da irregularidade desua jomada de trabalho etudo oquanto decorre disso. aefetivação dessa trajetória, tomase importante enfrentar os estereótipos construídos sobre esses sujeitos históricos, percebendo suas ações no convés enos porões dos navios. Adificuldade em dialogar
com esses personagens, bem como de penetrar em seus cotidianos, ancora-se, em grande medida, na existência de imagens distorcidas sobre os 'homens do porto'
(OLIVEIRA, 2000: 56).
João Carlos Gomes - PPGH/PUC·Sp· Universidade Católica de Santos
A subjetividade do ser trabalhador na história do setor siderúrgico de Cubatão
Otema do presente trabalho éobjeto de minha pesquisa junto aos trabalhadores do setor siderúrgico de Cubatão. Ocaminho trilhado tem a pretensão de colocar um olhar
desafiador sobre as questões que tratam das relações de trabalho em mudança e a vida de trabalhadores impactada por essas mudanças e, é sob a perspectiva poIitica
e ideológica dessas relações de força, que o tema é pensado. A reestruturação produtiva, associada à mudança no regime de propriedade (de estatal para privada) na
década de 90, coloca em evidência o problema da identificação do trabalhador com sua atividade eque consiste na representação que eles fazem de si mesmos em função
da auto-imagem e da autovalorização que constroem de sua profissão a partir das experiências viyidas rraprodução. Nas narrativas obtidas, lançamos um olhar mais
aprofundado sobre a percepção da ideologia subjacente às ações dos sujeitos sociais que no campo de forças instalado pelas mudanças, desenvolvem astúcias para
"driblar" as adversidades.
Marco Henrique Zambello - USP
Ferrovia e Memória: estudo sobre a vida social e o trabalho dos antigos ferroviários da Vila Industrial de Campinas·SP
Esta pesquisa propõe como tema o estudo da memória dos antigos ferroviários da Vila Industrial de Campinas, sobre as suas experiências de trabalho e de vida, tendo
em vista asimbologia e aimportância do trem no passado e adecadência da ferrovia no presente. A Vila Industrial, primeiro bairro operário e industrial de Campinas, situada
geograficamente atrás de toda extensão do pátio da Estação, éum campo de pesquisa cujo estudo indica um cotidiano marcado pela presença ferroviária. Alérri de recuperar
atrajetória de uma classe de trabalhadores, procura-se, a partir da memória e representações sociais dos Indivíduos, analisar sociologicamente a organização dos
trabalhadores, o modo de vida, oquestionamento acerca das relações de trabalho do passado, as·técnicas e aidentidade do grupo em relação ao trabalho. Amemória dos
ferroviários, tratada de forma crítica, permite-nos recuperar o espaço eo tempo da vida do trabalho edas relações sociais comuns, possibilitando acompreensão do viver
e do fazer (-se) ferroviário.
Rodrigo Lemos Simões· UNILASALLE/ULBRA
Otrabalho no meio popular: sociabilidades e disputas
Apartir da leitura de processos criminais são analisadas as vivências e o discurso dos populares a respeito dos seus locais de trabalho, relacionamentos e alianças, o
contato com patrões e os momentos de tensão.
Maria Luiza Ugarte Pinheiro - UFAM
A imprensa operária no Amazonas, 1891·1920.
Ojomalismo operário marcou sua presença no cenário amazonense. Embora sua participação tenha sido modesta dentro do quadro do periodismo local, não foi menos
importante. Alimentaram-no diretamente as importantes mudanças ocorridas no cenário regional, marcadamente a rápida expansão econômica, que propiciou aentrada
vigorosa de imigrantes nacionais eestrangeiros, mas que também marginalizou amplos contingentes de trabalhadores urbanos. Com o ingresso dos primeiros imigrantes,
Manaus acolheu uma gama de militantes anarquistas e socialistas que, desde cedo, procuraram dar vazão às suas convicções políticas, qualificando politicamente as
tensões e Iutas que começavam timidamente ase esboçar no cenário local. Assim, mesmo antes das primeiras grandes manifestações ocorrerem em Manaus, esforços
organizativos ligados ao ideário socialista vigente já se faziam notar através da montagem dos primeiros jomais operários, da criação de agremiaçôes e até mesmo de um
partido político para os trabalhadores.
Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro· UFAM
Imprensa e mundos do trabalho na belle époque manauara
Os estudos acerca da História da Imprensa no Brasil vêm se avolumando nos últimos anos e sua tendência é de forte crescimento, não só pela aproximação de seu
Bicentenário (em 2008), mas também pela consolidação da imprensa no interior do trabalho historiográfico, seja como fonte, seja como objeto. Essa valorização tem se
beneficiado igualmente da consagração de novas formulações historiográficas que, desde asegunda metade do século XX, tem buscado refletir sobre dimensões do viver
social anteriormente menosprezadas nas tradições clássicas da escrita da História. Tomar a Imprensa Operária como objeto de nossas reflexões tem nos permitido ampliar
acompreensão do viver operário, notadamente quanto ao acompanhamento da elaboração, discussão eexecução de projetos sociais e políticos dos trabalhadores, além
de buscar uma melhor percepção de seu ainda obscuro universo mental, onde experiências e valores específicos forjaram culturas e identidades próprias. Nossa
abordagem acerca desses jornais tem centrado sua atenção em temas clássicos da historiografia dos Movimentos Sociais em geral e da História Operária, em particular,
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inquirindo acerca do cotidiano do trabalho Gomada, salários, etc.), da vida fora das fábricas (moradia, religiosidade, educação, lazer, etc.) e dos processos de dominação
e resistência (processo associativo, greves, etc).
Osvaldo Batista Acioly Maciel· UFAL
Imprensa, imprensa operária e representação dos trabalhadores em Maceió na virada do século XIX
Esta comunicação pretende realizar uma discussão acerca da contribuição da imprensa local na construção da identidade dos trabalhadores em Maceió na virada do século
XIX. Para tanto, apesar de reconhecermos aimportância maior que deve ser dada aimprensa operária, partiremos do pressuposto de que aimprensa de maneira em geral
contribui no fo~ar desta identidade. Neste sentido, primeiramente analisaremos as formas como a imprensa vinculava-se ao mundo do trabalho tanto através da constituição
de um operariado gráfico, propriamente dito, como pela sua inserção junto ás camadas trabalhadoras e suas entidades associativas. Num segundo momento, buscaremos
identificar espaços de representatividade trabalhadora encontrados na imprensa maceioense do periodo.
Isabel Bilhão· UCS
Entre linhas: Identidade e Trabalho nos textos de lideranças operárias de Porto Alegre e Caxias do Sul· 1900 a 1920
.
Desenvolvo uma análise comparativa das características identitárias expressas nos textos produzidos pelas principais lideranças do movimento operário das cidades de
Porto Alegre e Caxias do Sul, destinados à formação dos trabalhadores no periodo de 1900 a 1920. Procuro observar as principais caracteristicas de construção da
identidade de trabalhador nesse periodo, bem como as aproximações e distanciamentos das idéias expressas, percebendo para isso as peculiaridades sóci<HlConômicas,
étnicas, culturais, geo-políticas e ideológicas presentes na história das duas cidades e que interagem na construção dessas caracteristicas identitárias.
Lúcia Helena Oliveira Silva· UEL
Sobrevivendo na "cidade maravilhosa": migrantes afro·descendentes no Rio de Janeiro
Esta comunicação tratará das formas de vivências empreendidas por migrantes na busca de espaços de de trabalho elazer. Vindos de um lugar que atraia trabalhadores
europeus e brasileiros, os migrantes paulistas deixaram para trás o Estado de São Paulo e constituíram e confluiram para espaços sócio-geográficos na cidade que
escolheram.
Paulo Fontes - Fundação Perseu Abramo
Migração ínterna e formação de classe: São Paulo nos anos 50
Resumo: Agrande migração de trabalhadores das regiões rurais para as cidades foi um dos fatos marcantes da história social brasileira na segunda metade do século XX.
A região metropolitana de São Paulo (como principal receptora) e oNordeste (como região de origem de grande parte dos migrantes) possuem papel central nesse processo.
Afigura do trabalhador nordestino escapando da fome, miséria e, periodicamente, das secas, chegando à metrópole industrial paulista em busca de emprego e melhores
condições de vida tornou-se um símbolo da migração no imaginário social brasileiro, influenciando, entre outros, a primeira geraçâo de estudos sociológicos sobre
trabalhadores urbanos no Brasil. Partindo da análise desta literatura e de fontes inéditas, esta comunicação abordará a importância da migração interna no processo de
formação da classe trabalhadora em São Paulo no periodo posterior à Segunda Guerra Mundial, em particular no contexto da acelerada industrialização paulista nos anos
50 e60. Para além dos fatores econômicos e demográficos será dado destaque para aagência e estratégias de escolhas dos migrantes neste processo. A análise procurará
demonstrar ainda como a presença e a ação dos migrantes no Sudeste do país naquele período foi fundamental para a criação de um imaginário político e cultural sobre
o 'Nordeste' e os' nordestinos' com repercussões até os dias de hoje.
Silvia Regina Ferraz Petersen • UFRGS
A circulação de militantes e trabalhadores: percursos e efeitos no movimento operário brasileiro em suas primeiras décadas
Otrabalho apresentado é um dos resultados do projeto de pesquisa "A contribuição das historiografias e das fontes regionais para a configuração de um panorama nacional
(e internacional) da experiência do movimento operário no Brasil", desenvolvido com apoio do CNPq. A pesquisa procurou examinar novas vias de abordagem do
movimento operário brasileiro, transpondo os recortes locais que predominam na produção historiográfica sobre otema. Especificamente, a comunicação vai abordar alguns
exemplos da circulação de militantes e trabalhadores, procurando demonstrar que o âmbito de sua atuação ultrapassa freqüentemente aquele espaço delimitado pelas
pesquisas com peliillocal ou regional. Nesse sentido, serão abordados os seguintes temas: evidências de circulação através da reunião de "fragmentos locais" das
biografias de militantes; aação patronal no controle ou no desencadear da mobilidade ou circulação de trabalhadores; contatos institucionais internacionais do movimento
operário brasileiro; a variável "profissão' e amobilidade de algumas categorias; os percursos e os efeitos da circulação dos "agitadores indesejados": deportados, fugitivos
e clandestinos. O recorte cronológico vai de fins do século XIX à década de 20.
Vitor Wagner Neto de Oliveira· UNICAMP
Internacionalismo operário: a identidade de classe dos trabalhadores no transporte fluvial da Bacia do Prata (1910 ·1927)
Por vários séculos os rios foram as estradas naturais mais eficientes - por vezes a única -de comunicação, de transporte de mercadorias e de circulação de pessoas pelo
interior da América do Sul. Oobjetivo desta comunicação é discutir a formação de uma identidade de classe entre trabalhadores marítimo-fluviais que percorriam os portos
da Bacid Platina, no inicio do século XX, fazendo as ligações entre as capitais Montevidéu, Buenos Aires, Assunção e acidade mato-grossense de Corumbá. No período
estudado os movimentos de resistência operária, como as greves, motins e aformação de grêmios e sindicatos estavam presentes em todas as regiões citadas. Nas lutas,
a categoria dos tripulantes de navios civis se despontava pela combatividade e organização. Apesar da proximidade geográfica e destas evidências históricas, a
historiografia do movimento operário brasileiro dificilmente enxerga as relações existentes entre os países do Cone-Sul americano, cegueira que leva abuscar aidentidade
da classe trabalhadora do Brasil na Europa, a encontrar laços de identidade com os movimentos acontecidos naquele continente e a perder de vista as singularidades
econômicas, políticas e culturais que permeiam aformação da classe operária em regiões latino-americanas. Portanto, o desafio do debate proposto éromper com barreiras
historiográficas que se desenham conforme os limites geo-econômicos do eixo Rio-São Paulo ou da Nação e com os engessamentos do movimento operário brasileiro à
matrizes teóricas, necessariamente, vindas da Europa.
Maria das Graças de Andrade Leal· UESB
Manuel Querino: pelo trabalho, para a liberdade
Nada mais oportuno neste contexto de construção de uma possibilidade histórica que resgate dividas sociais historicamente criadas pelas elites dominantes, do que
contribuir, neste simpós;1, para a compreensão de uma página da história do povo excluído, experimentada, contada e escrita por Manuel Raymundo Querino. Negro,
nascido em 1851 na cidade de Santo Amaro -Bahia, representa importante força histórica a ser analisada no âmbito da sua militância política e intelectual, dedicada à causa
da liberdade, do trabalho e dos trabalhadores. Como testemunha da universalização do trabalho livre e conseqüentes mudanças nas relações de trabalho, registrou e
interpretou em seus textos a saga dos escravos africanos, do povo trabalhador, negros e mestiços, as formas de organização e construção de mecanismos de defesas e
confrontos na Bahia a partir dos meados do século XIX, observando-se avanços e retrocessos da marcha em dirE:ç.30 à autonomia e inclusão cidadã das classes
trabalhadoras. Nesta perspectiva, apresento uma das páginas da sua vida a partir dos seus relatos e das suas experiências sobre as estratégias utilizadas para aconquista
da dignidade do povo, como atuante dos movimentos abolicionista e trabalhista, participando da criação da Liga Operária Baiana, escrevendo para jornais, organizando o
Partido Operário e tomando assento no Conselho Municipal na República.
Regina Célia Lima Xavier· UFRGS
Um "bom trabalhador": disputas em torno da construção da memória
Tito de Camargo Andrade morreu consagrado em 1882. Nos jornais que noticiaram sua morte publicou-se obituários que faziam uma retrospectiva de sua vida, enfatizando
seu empenho na compra de sua alforria e de seus familiares; na sua participação na fundação da irmandade de São Benedito que reunia escravos e libertos; mo seu cuidado,
enquanto curandeíro, no tratamento dos doentes; na construção da Igreja de São Benedito, projeto este que consumiu grande parte de sua vida. Assim destacada sua
trajetória como um 'homem de bem' e 'bom trabalhador", sublinhada suas "marcas de nobreza", construia-se um quadro a respeito de sua ascensão SOCIal e, ao mesmo
tempo, projetava-se uma imagem da sociedade campineira como uma localidade harmônica e permeável aintegração de africanos libertos tais como Tito de Camargo. Sua
f)lemória, no entanto, foi sendo construída na confluência de vários significados, inclusive daqueles atribuidos pela comunidade negra na sua luta contra adiscriminação.
Esobre a trajetória de Tito de Camargo e as disputas em torno de sua memória que trata este trabalho a ser apresentado neste Simpósio.
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Benito Bisso Schmidt - UFRGS
Golas engomadas e vestidos vermelhos: identidade e distinção nas vestimentas operárias (RS, virada do século XIX para o XX)
Acomunicação apresenta reflexões sobre os sentidos sociais das vestimentas operárias em um recorte específico: o Rio Grande do Sul na virada do século XIX para o
XX. Na documentação examinada (artigos de jomais, fotografias, crônicas eentrevistas), percebe-se que as roupas utilizadas pelos trabalhadores urbanos, sobretudo pelos
líderes e militantes do movimento operário, aparecem associadas a uma identidade própria, alicerçada no trabalho, na exploração capitalista e na luta contra as injustiças
sociais. Por outro lado, a preocupação com o 'bem vestir" revela a intenção de alguns desses operários de se contraporem às imagens de sujeira e de imoralidade
associadas à sua classe, de se mostrarem dignos nos espaços públicos das cidades. Assim, muitos deles trajavam-se de acordo com as modas da época (o estilo
'dandy',por exemplo), percebidas como respeitáveis e/ou elegantes. Discute-se também alguns possiveis significados das cores e dos tipos de roupas e acessórios
trajadas pelos operários da época.
Carla Mary S. Oliveira - IESP
"Ser português"? a construção de um conceito nas páginas de Lusitania (1929-1934)
A revista Lusitania, publicada no Rio de Janeiro entre 1929 e 1934, retrata o ideário da colônia portuguesa no maior centro urbano brasileiro àépoca. Ler e analisar suas
páginas significa, de imediato, travar contato com o universo de signos e significados que contribuíram para aconstrução do 'ser imigrante português' no Brasil do início
do século XX. Este fenômeno, aconstituição de uma 'identidade' coletiva específica, encontra nesta revista feita pela epara aclasse média da colônia luso-carioca uma
fonte privilegiada, especialmente por possibilitar aanálise de uma conjuntura em que um discurso feito a partir de uma posição de poder tenta se constituir como um fator
homogeneizante dos imigrantes portugueses no Rio de Janeiro da Primeira República ese contrapor ao clima antilusitano que existia na cidade desde ofinal do século XIX.
Na tentativa de identificar alguns elementos e imagens agregadas ao conceito de identidade presente em Lusítania, são analisados a'saudade portuguesa' eofado,
traçando um breve histórico de ambos na cultura lusa.
Simpósio Temático 58 - Narrativa e História: questões para a Idade Média (resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Vânia Leite Fróes
Vânia Leite Fróes - UFF
Narrativas hagiográficas e imagens nos Livros de Horas Medievais- o caso do Livro de Horas de O. Fernando (1378)
Estudo feito a partir de um manuscrito iluminado por Spinello Spinelli, existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, proveniente da Biblioteca do Infantado
português.( 1378) e pertencente ao ultimo rei da dinastia de Borgonha.
Maria Beatriz de Mello e Souza - UFRJ
Narrativa e Iconografia Hagiográfica na Obra de Oiogo do Rosário
A prática do culto aos santos é um dos fundamentos do Cristianismo. Historiadores como Peter Brown, André Vauchez e Jean-Pierre Salman demonstraram como cada
contexto histórico configura seus próprios critérios de santidade para eleger figuras de devoção contemporâneas e elege narrativas específicas para trazer à memoória
san.tos de épocas anteriores. Esta pesquisa compara as obras hagiográficas de dois autores dominicanos: Tiago de Voragine, que escreveu a LEGENDA AUREA em
1250-1280, e Diogo do Rosario, que publicou seu FLOS SANCTORUM em Lisboa em 1590. Aênfase do estudo é aobra lusitana, menos estudada. Aanálise do Flosa
Sanctorum de Rosario enfoca os critérios de santidade que moldaram o corpus hagiográfico do período da União Ibérica e aformação da linguagem iconográfica para
gravuras impressas representando santos. Procura-se compreender ainfluência das diretrizes do Concilio de Trento (1545-1563) neste processo.
Rita de Cássia Mendes Pereira - UESB
Magia feminina e intervenção sobrenatural sobre a vida privada na literatura arturiana dos séculos XII e XIII
Definem a natureza mesma da matéria literária arturiana as contradições, ambigüidades e transformações na seleção e nos modos de utilização de valores e modelos
culturais diferenciados. Essas contradições permitiram aconvivência entre um discurso misógino, calcado nos valores clericais, e um discurso afirmativo da legitimidade
e eficácia de personagens mágicos femininos em atividades normalmente reservadas aos clérigos. Nas obras de Chrétien de Troyes, não se percebe qualquer indicio de
negação das práticas de magia feminina ou de associação de suas agentes com poderes demoníacos. Entretanto, de Robert de Boron aos romances em prosa do século
XIII, afirma-se uma atitude de reprimenda ou desprezo em relação às personagens mágicas e suas práticas. Essa nova atitude visa, primordialmente, desqualificar e
esvaziar de sentido os atos singulares de indivíduos pertencentes àquela parcela da humanidade cuja fraqueza moral edebilidade de natureza incapacitava para ocontrole
dos seus próprios impulsos misticos: as mulheres, definidas como veículos de uma arte maléfica, costumeiramente empenhadas em afrontar a natureza masculina, em
aprisioná-Ia, em subordinar o universo masculino aos seus instintos mesquinhos.
Sinval Carlos Mello Gonçalves - UFAM/UFF
Chrétien de Troyes e a Civilização do Amor
No interior da grande efervescência cultural do século XII europeu, Chrétien de Troyes ocupa um lugar central. Suas narrativas, escritas provavelmente entre os anos 60
e 90 deste século, são uma espécie de suma da cultura cortesã de seu tempo, apresentando-se, assim, como um verdadeiro projeto civilizacional. Duas noções
mencionadas no prólogo de Cliges, seu segundo romance, podem ser colocadas como sintese deste projeto~trata-se das noções de chevalerie e c/ergie. Proezas das
armas e dos corpos, proezas das palavras edo espírito: elas são aexpressão das virtudes encarnadas nas duas ordens que pretendiam dirigir asociedade feudal, aordem
militar eaordem derical, ede sua perfeita harmonia dependia oordenamento correto do mundo. Aperfeita chevalerie, dependia, no entanto, da clergie, avirtude da sabedoria
que deveria conter e canalizar os impulsos potencialmente destrutivos de um grupo social eregido sobre o poder da guerra. O amor aparecerá como aforça capaz de
harmonizar no cavaleiro as virtudes potencialmente conflituoso no interior deste projeto.
Maria Luisa Tomasi Schweinberger- UNIOESTElUFF
OEspelho de Cristina: texto e evento
Estudo da construção da imagem da mulher, tomando como referência um manual pedagógico, Le Livre des Trois Vertus, escrito para as mulheres por Christine de Pisan
(1364?-1430?) em 1405. Bastante usado na corte francesa na primeira metade do século XV, foi posteriormente traduzido para alíngua portuguesa. OEspelho de CrisNna
é uma versão impressa em Usboa amando da mecenas rainha D. Leonor (1458-1525) no ano de 1518. Buscou-se relacionar a mulher idealizada por Christine de Pisan
ao espaço da corte po:'uguesa de Avis. A imagem humanista e culta dessa dinastia pressupunha uma mulher virtuosa e cristã, mas sobretudo letrada. As 'rainhas,
duquesas egrandes senhoras' deveriam assim ser educadas para a brilhante convivência palaciana do mundo cortesão.
Sooraya Karoan Uno de Medeiros· UFRJ
A condição social feminina em Portugal no século XV
Opresente trabalho é parte de um estudo mais amplo que busca compreender acondição social das mulheres portuguesas no século XV a partir de um corpus documental
composto por documentos arquivísticos manuscritos e as Ordenações Afonsinas. Entendemos que areconstituição da condição social feminina deve ser feita observérldose a presença das mulheres no espaço público, no uso dos instrumentos, nas margens de manobra e negociação advindos da legislação laica edos embates senhoriais
que lhes concediam uma especificidade caracterizada por sua atuação ativa nestas esferas. Com ocrescimento do poder real eo aumento da importância da legislação
laica em Portugal na determinação da condição social feminina, esta vai gradualmente deixando de ser regulada tão somente pelos costumes advindos da moral religiosa
que considera as mulheres como criaturas débeis eincapazes.
Roberto Godofredo Fabri Ferreira - UFF
Os Multiplos Tempos nas Narrativas da Bíblia Medieval Portuguesa
ABiblia Medieval Portugesa, obra escrita nas primeiras décadas do século XIV ecom caracteristica das denominadas Bíblias Romanceadas é uma importante fonte não
só para o estudo da difusão do pensamento religioso em Portugal do fim da Idade Média, mas étambém para oconhecimento da mentalidade portuguesa daquele periodo.
Eia se torna um documento essencial para a análise das atividades cotidianas e, notadam~te, para o estudo da temporal idade portuguesa. Seguindo uma tendência
marcante na reordenação do tempo histórico lusitano, presente no século XIV, a Bíblia Medieval Portuguesa, escrita em língua vulgar, é uma obra destinada a ser lida
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------------------------~~~~~~~~~----------~-------------principalmente fora dos meios religiosos. Por suas características narrativas possui em seu texto informações importantes sobre o pensamento e acultura lusitana do fim
do medievo associando elementos narrativos do passado edo presente, criando assim uma ponte literária entre o tempo histórico bíblico e os elementos cotidianos
presentes ~r ocasião de sua confecção. Do mesmo modo, elementos do Antigo Testamento e do Novo Testamento estão associados, bem como os seus principais
personagens, levando a uma reordenação histórica do tempo bíblico.
Raquel Alvitos Pereira - UFF

As narrativas bíblicas da Natívidade no teatro medieval ibérico
Oteatro medieval ibérico buscou, releu, inscreveu em cena e veiculou freqüentemente imagens das narrativas biblicasque tratam do tema da Natividade. Privilegiadas
por este teatro são as representações do Ciclo da Natividade baseados nos Evangelhos de Lucas e de Mateus, que narram de modo pormenorizado a anunciação, o
nascimento e a visitação ao Deus-menino sob perspectivas distintas. O presente estudo se circunscreve à Península Ibérica e toma como parâmetros cronológicos os
séculos XIV-XVI, recorrendo à produção dramática de Gómez Manrique, Juan dei Encina eGil Vicente. As representações teatrais da Natividade, baseadas nas narrativas
bíblicas e na construção franciscana do presépio, associam afigura régia ora ao Deus-menino, ora à tradição pastoril com grande penetração popular em toda a Peninsula
Ibérica. Revisitando eincorporando ao palco do teatro tais tradições homens como Gómez Manrique, Juan dei Encina e Gil Vicente que mantinham estreitas relações com
opoder régio associaram em seus autos de Natal aimagem de Cristo à imagem régia através da figura singular do pastor. Esse tipo de espetáculo veicula, portanto, imagens
que legitimam econsolidam o poder monárquico da Península Ibérica.
Néri de Barros Almeida - UNESP
O Santo e o Infante: aproximação entre duas narrativas portuguesas de viagem ao Paraíso Terrestre
Apesquisa pretende estabelecer uma aproximação entre A Vida de Santo Amaro eas Libro deI Infante Don Pedro de Portugal, com oobjetivo de contribuir para adiscussão
a respeito da datação do primeiro documento e para oestabelecimento de seus possíveis papéis esignificados históricos no contexto dos descobrimentos portugueses.
Adriana Maria de Souza Zierer - UFF
Paraíso Terrestre e Reino Perfeito na Carta do Preste João das índias
No periodo medieval a sociedade terrestre era vista como uma cópia imperfeita do Reino Celeste. Orei recebia o seu poder de Deus e devia garantir a paz, ajustiça e a
prosperidade, e também adefesa eexpansão da fé cristã. Além dos modelos bíblicos que inspiraram a imagem régia no medievo, no século XII foi fo~ada a Carta do Preste
João das índias, que tratava de um mitico rei-sacerdote no Oriente. Confeccionada provavelmente na corte de Frederico I Barba Ruiva, imperador do Sacro-Império em
conflito com o papado, o documento apresentava um soberano ideal, cujo reino unia as noções de reino perfeito associada ao Paraiso Terrestre. Oreino possuía vários
elementos edênicos, tais como aabundância alimentar, a inexistência de trabalho humano para obtenção de alimentos, asuperioridade do rei com relação aseus inimigos
efontes que garantiam aeterna juventude dos habitantes. Acirculação deste relato contribuiu não apenas para aafirmação do poder temporal de Frederico I, mas seguiu
sendo urn reino procurado até o fim da Idade Média, impulsionando as Grandes Navegações egarantindo o fortalecimento da imagem dos monarcas portugueses, que
teriam encontrado o Preste João no final do século XV.
Maria José Bueno Casseb - UNESPI Araraquara
Leitura iconográfica do juizo final na baixa idade média
.
Esta comunicação objetiva refletir sobre aevolução do Juizo Final no periodo em questão, ligando aiconografia e aiconologia, segundo os estudos de Emile Mâle. Nesse
período de transformações econômicas, sociais, políticas eculturais, a arte ainda produz estilos confusos, definindo-se com achegada do gótico. Fruto de um movimento
continuo em direção às cidades, inativas e limitadas em suas funções. Com objetivos pedagógicos, os artistas recorrem à iconografia, em que o tema central é a visão do
grande Apocalipse, segundo São João. Observa-se que, até o século XIII, osentimento da Igreja sobre oJuízo Final não sofreu alterações, sugerindo uma história fechada.
Francisco José Silva Gomes - UFRJ
Sapientia e Scientia : dois paradigmas teológicos na Idade Média
Esta comunicação tratará de dois paradigmas teológicos constituídos um na Antigüidade Tardia eoutro no século XIII eque vigoraram na Cristandade Ocidental para além
do período medieval. Pretendo apresentar tão somente acontribuição de duas figuras emblemáticas no processo de constituição destes dois paradigmas, asaber Agostinho
de Hipona eTomás de Aquino. Estes dois pensadores receberam uma herança e tiveram um papel inovador na tarefa de teologizar. Agostinho foi um expoente da Patrística
latina na Antigüidade Tardia. Tomás, um expoente da Escolástica do século XIII.
Edmar Checon de Freitas· UFF/FAPERJ
Os santos e suas vidas: Gregório de Tours e a narrativa hagiográfica no século VI
Gregório de Tours (538-594) é bastante conhecido por sua narrativa de caráter historiográfico, mais conhecido entre nós como aHistória dos Francos. Entretanto, ele também
nos legou uma extensa produção hagiográfica, composta por coleções de milagres e vidas de santos. Examinaremos neste trabalho as linhas mestras que orientaram o
bispo de Tours na elaboração de sua coleção de vilae sanctorum, estabelecendo uma relação entra a mesma, os demais trabalhos de Gregório e sua visão de mundo,
sobretudo no que diz respeito à questão da santidade esuas manifestações no seio da sociedade cristã.
Maria Eugênia Mattos Luchsinger· UFAM
O retrato do Rex na História Gothorum de Isidoro de Sevilha.
Pretendemos analisar o ideal de Rex de Isidoro de Sevilha, a partir de sua obra Historia Gothorum, Vandalorum el Suevorum, onde ele redimensiona osentido de história
universal, que, até aquele momento, havia se centrado no Império Romano; sua atenção se volta para a mais nova monarquia cristã: o Reino visigodo de ToIedo. Tal obra
representa um marco decisiVO para ahistoriografia da Alta Idade Média, pois éaprimeira narrativa em que asuperioridade de Roma não se encontra no plano divino, apéIeCElIldo
claramente osentimento de um povo particular, ogado, completamente desvinculado da tutela imperial. Nessa narrativa, vislumbramos ahistória de um povo identificado com
aHispania, ede um regnum que haveria de permanecer como força poIitica viva eoperante, sustentado por uma concepção concreta e particularista que substitui definitivamente
à superior concepção abstrata e universalista do Imperium, típica da tradição romana. Por outro lado, Isidoro faz na sua Historia uma biografia real, sob aperspectiva cristã,
visando à edificação do Rex. Assim, além de um relato histórico, aobra isidoriana também pode ser vista corno uma modalidade de Espelhode Príncipes.
Moisés Romanazzi Tôrres - UFSJ
Oconceito de civitas em Marsílio de Pádua
Marsílio de Pádua, a partir de Aristóteles, especialmente da Política, reestrutura os conceitos de paz (pax), de cidade (civitas) e de lei (/ex), dando-Ihes contornos tãosomente naturais. Tal redefinição é realizada na primeira parte ou Dictio do Defensor Pacis (1324). Seu objetivo, nesta verdadeira libertas da tradição teológica do
pensamento patristico eescolástico, foi, a partir destes novos conceitos, construir argumentos eclesiológicos que pudessem vir adesmontar aplenitudo potestatis papalis
(a plenitude pontificia do poder), oque realiza na segunda parte ou Dictio do Defensor. Nesta breve análise nos ateremos aredefinição da idéia de sociedade política ou cidade
(civitas). Em tal redefinição, a civitas marsiliana, rompendo com a tradição agostiniana das duas cidades misticas, éconcebida como uma comunidade de seres humanos,
universal e naturalmente ordenada, que se constrói pela razão tendo em vista o 'bem viver", ou seja, o viver plenamente sem qual o homem não pode ser homem. Desta
forma ela é um todo perfeitamente natural: tem como causa atendência natural do homem à socialização, como origem asua vontade racional ecomo objetivo afelicidade
eo bem-estar da comunidade.
Marcelo Santiago Berriel· UFF
A Prosa Moralistica Portuguesa: a narrativa na formação da identidade cristã (séculos XIV e XV)
Estudo sobre a formação da identidade cristã no discurso moralizador do clero português no final do século XIV e início do século XV. Analisa-se como o indivíduo
considerado como categoria da cultura, era reconhecido nas narrativas moralizantes que propunham a salvação dos fiéis. Identifica-se os vetores constitutivos d~
individu~lídade bem co~~ explica-se a inserção d~sse individuo no.coletivo através do dis~urso de ~alvação. Utilizou-se como f~nte principal o Orto do Esposo, original
portugues de autor anonlmo, proveniente da biblioteca do mosteiro de Alcobaça. Analisou-se amda, dentro da prosa morallstica, o Boosco Deleitoso, de autoria
desconhecida e, como o anterior, do final do século XIV e início do Xv. Concluiu-se que é possivel reconhecer um certo grau de individualidade, mas que existem
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mecanismos que controlam as expressões da subjetividade e que apontam o ideal monástico como aquele em que cada cristão, dérigo ou leigo, poderá atingir aperfeição.
Além disso, as fontes evidenciam um modelo de identidade cristã no qual está presente aoposição entre oclero e os leigos.
Sabina dos Santos Costa - UFF
O Espelho dos Reis de D. Álvaro Pais - um padrão para as narrativas biográficas dos reis portugueses
Os 'espelhos de principes' constituem verdadeiros tratados pedagógicos que tinham por objetivo anormatização da conduta régia a partir da utilização de exemptade caráter
cristão moralizante. Figura capaz de aglutinar poderes e virtudes o rei precisava ser educado para que desempenhasse sua função de maneira virtuosa. Os autores dos
'espelhos' esforçaram- se em exaltar as principais virtudes régias, dentre elas: o exercicio da justiça,.o empreendimento da guerra justa (defesa dos súditos e expansão
da fé cristã), a temperança e a realização do bem comum. As grandes categorias utilizadas por D. Alvaro Pais no Espelho dos Reis constituem uma espécie de lugar
comum não só nesse gênero parenético como também servem de base para muitas narrativas e crônicas biográficas de reis que se multiplicaram na Idade Média. As
categorias encontradas em D. Álvaro Pais (atributos régios, virtudes etc.) serviram certamente de base para os grandes cronistas régios ligados aos reis de Avis, entre
eles Rui de Pina e Gomes Eanes de Zurara. Emergem destas crônicas figuras régias, principalmente ideais, cujas qualidades e virtudes coincidem com aquelas previstas
por D. Álvaro.
Maria Eurydice de Barros Ribeiro - UnB
Gervásio de Tilbury e o mapa-múndi de Ebstorf : narrativa, imagem e representação do espaço
Apesquisa vem sendo desenvolvida por uma equipe de estudantes de graduação e de pós-graduação' e trata da representação do espaço medieval no mapa-múndi de
Ebstorf (século XIII). Busca-se demonstrar como o desenho cartográfico ganhou, em Ebstorf, maior complexidade, revelando uma riqueza crescente de representações
que evidenciam as fontes escritas consultadas e o diálogo que as mesmas estabelecem com as imagens visuais. A representação da terra, longe de corresponder às
exigências da geografia moderna, permite visualizar a idéia que os medievais faziam do mundo. A imago mundi submete-se ao texto escrito criando uma narrativa visual.
Omapa mundi de Ebstorf, de autoria de Gervásio de Tilbury, baseia-se nos Otia Imperialia - Divertimento para um Imperador -escrito por volta de 1210. Omanuscrito
pertence aum gênero literário próprio ao clero britânico que buscou recuperar, a partir do século XII, as lendas e contos até então ocultados pela cultura eclesiástica. O
objetivo maior do autor consistiu na elaboração de uma narrativa que, ao tempo em que instruia oimperador também divertia. Gervásio de Tilbury enriqueceu omanuscrito
recorrendo à tradição clássica, a patristica e às observações que colheu ao longo das suas viagens.

°

Paulo Roberto Soares de Deus - UnB
Uso de narrativas bíblicas na cartografia baixo-medieval
Os mapas são representações do espaço. Eapalavra representação pode, aqui, ser entendida em duplo sentido. No primeiro sentido de grafismo, eno segundo de conjunto
de operações mentais ligadas à auto-reflexão e à socialização de idéias e conceitos. Um mapa carrega as idéias e conceitos que uma época faz do ambiente em que se
dá a vida. A presença da figura de Deus em inúmeros mapas medievais não se deve apenas à religiosidade do período, que renovava sua fé por meio desta exposição,
mas principalmente ao fato de que Deus era um constituinte da organização espacial, e qualquer mapa, em seu exercicio de ordenação do espaço, estaria incompleto sem
Ele. O uso de narrativas bíblicas como fonte para o preenchimento de mapas medievais possuía afunção de garantir a correta percepção dos desníveis qualitativos entre
os lugares representados cartograficamente, inserindo a presença ou marcando a ausência de Deus.
Roberto Lyra - UnB/UFG
Tempo passado, tempo presente - A cartografia medieval
Este trabalho tem como fianlidade analisar como acartografia medieval vem sendo abordada nas publicações atuais. Que tipo de tratamento se dá aesta produção de mapas
de tempos outros. Será possível se encontrar alguma procupação com as fontes, escritas elou visuais, que serviam de de inspiração e base de suporte para aprodução
da cartografia medieval? Ao invés disto, apenas são reproduzidos os mapas, divinculados de seus contextos? Responder a estas questões é o que bl!~::a este trabalho
ainda em andamento
Lygia Rodrigues Vianna Peres - UFF
A função da crônica medieval na construção de biografia régia: Enrique IV de Castela e a narrativa de Enriquez dei Castillo
A Crônica dei Rey Don Enrique el Cuarto de este nombre, por su capellán y cronista Diego Enriquez dei Castillo dentro da coleção das Crónicas de los Reyes de Castilla
ordenada por Don Cayetano Rossel é a mais antiga sobre o rei castelhano. Seu autor se destaca pela fidelidade ao Rey, pelo reconhecimento das debilidades do Monarca
registrado em sua narrativa em forte tensão com os nobres, "r~beldes por sistema, traidores por instinto y perversos por naturaleza', quando ojogo de interesses destitui
simbolicamente o poder Real na representação da "F arsa de Avila". As tensões políticas pela divisão da nobreza levam ao questionamento da integridade moral do titular
do reino. Sua filha, aquela Dona Joana, cognominada La Beltraneja, é o testemunho da fortuna adversa ao Rey. Pretende-se o esboço de uma possível biografia do
castelhano Impotente Rei, depreendido da vida diária no exercicio de sua função real, da crítica e oposição a sua pessoa, em um espaço adverso, quando o reino de
Granada ainda não foi reconquistado.A intertextualidade com obras de dramaturgos do "Século de Ouro', das Letras e das Artes, o teatro barroco na Espanha, evidencia
a teatralidade da História e o poder em cena, teatro da História.
Márcio Paes Selles - UFF
O Registro narrativo dos eventos régios. O exemplo do casamento de Frederico 111 e.Dona Leonor
A importância dada às cerimônias reais nos séculos XV e XVI, como legitimação de poder e propaganda régias, se materializou em narrativas transformadas em livros que
reforçavam e respaldavam estes atos. Estes livros começaram a ser impresssos inicialmente de maneira modesta, com poucas páginas e sem ilustrações. Um número
pequeno destas publicações mais antigas foi impresso posteriormente com textos eiluminuras, mais tarde com xilogravuras. Oexemplo apresentado é do casamento do
Imperador Frederico 111 da Alemanha e Dona Leonor, filha do rei D. Duarte, realizado em 1451, descrito na narrativa de viagem do embaixador Nicolau Lanckman de
Valckenstein, enviado de Frederico 111. Esta narrativa foi posteriormente transformada em livro e oferecido como presente ao imperador Maxilmiliano I.
Lenora Pinto Mendes - UFF
O papel da música na produção do evento. O reinado de D. Manuel
Em todas as narrativas ocorridas no periodo avisino vemos apresença constante de música. Seja nas guerras de conquista na África, seja nas festas de casamentos, nas
entradas régias e procissões. Os instrumentos mais citados são as charamelas, saca buchas e tambores, instrumentos que, devido ao seu som forte, eram presença
obrigatória nas cortes medievais para dar grandiosodade aos eventos. No período manuelino, devido à grande riqueza da corte que segundo Garcia de Resende era das
mais ricas da Europa, a música eos instrumentos musicais eram presença constante não só nas festividades mas também no dia-a-dia do monarca que comia, despachava
e dormia sempre com música. A última grande festa do período manuelino foi o casamento da infanta D. Beatriz, em agosto de 1521. Para esta festa festa, Gil Vicente
escreveu a tragicomédia 'As Cortes de Júpiter' que foi representada nos Paços da Ribeira, depois das danças, ao fim do serão. Na narrativa de Garcia de Resende,
descrevendo a festa consta que a música soava continuamente todas a noites e dias, enquanto durou afesta.
Dulce Oliveira Amarante dos Santos - UFG
Os textos médicos de Pedro Hispano: um estudo da narrativa científica do século XIII
Esta pesquisa vincula-se àhistória social da medicina na Europa medieval e mais particularmente investiga a vida e as obras médic;as .do fisico português Pedro Hispano,
um intelectual do século XII I. Nem toda sua trajetória intelectual pode ser acompanhada. Encontram-se registros de passagens suas pela Universidade de Paris e peta de
Siena.A parte mais documentada é sua estadia na cúria papal onde foi primeiramente médico do papa Gregório Xedepois chegou ao pontificado sob o nome de João XXII. Do
conjunto de sua obra individualizamos as obras médicas que lhe são atribuídas, asaber, os comentários atextos da medicina grega e árabe, os tratados médicos de oftalmologia,
os receituários eos regimentos de saúde. A análise dessas obras permitiu o rastreamento das origens e da estrutura da narrativa científica européia do século XIII.
Armênia Maria de Souza - UFG
As Representações Sócio-culturais das Cortes Castelhana e Portuguesa Presentes no Discurso Religioso de Álvaro Pais (séc. XIV)
Este trabalho tem por objeto de análise o discurso de um religioso da Baixa Idade Média ácerca da sociedade de seu tempo, tendo como eixo central as obras de Álvaro
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------------------------~------~--~--------------~-------------Pais Gomes Charifío. Destacam-se os seguintes títulos: Status et Planctus Ecclesiae,Colirium Fidei Adversus Haereses e o Speculum Regum, o que nos possibilita
compreender os diversos aspectos sociais, políticos, culturais e religiosos presentes na Península Ibérica, bem como em outras regiões da Europa medieval, como a Itália.
Assim, procuraremos realizar uma abordagem sooo-histórica dos diversos segmentos sociais retratados pelo Bispo de Silves (Portugal), na primeira metade do século
XIV, consoante asua visão bipartida da hierarquia social, em clérigos e leigos. Como bom conhecedor dos diversos ambientes sociais Pais traçou um modelo idealizado
de comportamento não só para os reis católicos ibéricos, bem como para os outros estratos sociais de sua época.

Dianina Raquel Silva Rabelo - UFG

As relações entre imagem e narrativa no Lapidário de Alfonso X (século XIII)
Esta pesquisa histórica desenvolve-se em dois sentidos: aanálise da narrativa da magia e astrologia presente na obra científica Lapidaria de Alfonso X, o Sábio, eaanálise
das imagens, isto é, as miniaturas desse mesmo c6dice medieval. O Lapidário éum catálogo comentado de pedras cujas características estão determinadas pelo influxo
astral, eécomposto de quatro tratados mineralógicos. OPrimeiro Tratado descreve as pedras esua vinculação à estrela ou estrelas. OSegundo Tratado trata das virtudes
das pedras de acordo com a passagem do Sol através das fases dos signos. OTerceiro Tratado édedicado ás mudanças efetuadas nas virtudes das pedras de acordo
com afase dos planetas e das figuras do oitavo céu. OQuarto e último Tratado aborda as virtudes das pedras de acordo com as constelações sobre as quais elas são
formadas, eda forma ecor que elas recebem. As miniaturas presentes no Lapidário estão divididas em duas categorias: as que possuem relação direta com otexto, que
servem como ilustração, e as que são decorativas.
Fabiano Fernandes - UFRJ
Odiscurso cruzadístico nas bulas de Inocêncio 111: As relações entre o papado e a Ordem do Templo em Portugal. 1198·1216
Na peninsula Ibérica aameaça do poder Almohada levou ao papado atentar congregar as forças cristãs, iniciativa que veio aser vitoriosa na batalha de Las navas de Tolosa
em 1212. Esta batalha veio aser uma marco na reconquista ibérica eapontou para uma modificação da situação política e militar na peninsula, situação Que se fortaleceu
a partir da dissolução do Império Almohada ecom osurgimento das novas taifas. Grande parte da política de Inocêncio 111 para a peninsula, de uma maneira geral, e para
Portugal em particular, estava ligada aos seus objetivos de incentivar acruzada peninsular. Inocêncio 111 buscava aconselhar os reis, acatar os seus recursos a Santa Sé,
apaziguar as disputas entre os reis cristãos, mantendo sempre que possivel um posicionamento relativamente cauteloso, sobretudo nos primeiros anos de seu pontificado.
Pretendemos nesta comunicação tratar do discurso de cruzada presente nas bulas enviadas para aOrdem do Templo em Portugal. Esta documentação é um instrumento
privilegiado para entendermos as particularidades da Reconquista portuguesa.
Ademir Luiz da Silva· UFG
GONDOMAR - o templário portucalense
AOrdem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, ou simplesmente os Templários, foi uma confraria monástica I militar, fundada em Jerusalém no rastro
do êxito da Primeira Grande Cruzada. Tinha como função primordial proteger os peregrinos cristãos de ataques muçulmanos ao longo do caminho para o Santo Sepulcro
eoutros lugares com simbologia mistica cristã, na Terra Santa. Um dos cavaleiros fundadores da Ordem foi um portucalense, conhecido simplesmente como Gondomar.
Trata-se de um personagem praticamente ignorado pela historiografia. Analisando as parcas porém significativas evidências de sua passagem pela Palestina e Europa,
procuro demonstrar como Gondomar pode ser achave para se compreender porque descle oinicio aOrdem do Templo obteve tantos privilégios no Condado Portucalense,
sob ogoverno da rainha Teresa e depois de seu filho, Afonso Henriques. Aexplicação, digamos, oficial, que defende simplesmente uma grande crise de 'generosidade'
por parte da rainha Teresa, sempre pareceu-me pouco satisfatória. Certamente outros interesses estavam em jogo. Sobretudo naquele momento histórico, o da formação
do reino de Portugal, em que um herói de guerra, um cruzado, poderia fazer muita diferença nas tramas de influência da corte.
Andréa Alvares da Cunha - UFF
O Papel das narrativas na construção da imagem das cidades medievais
As cidades medievais portuguesas, após o processo de Reconquista aos mouros, passarn ase reestruturar políticamente eculturalmente através das crônicas régias e
da emissão dos forais. Com as crônicas régias, como ade D. Afonso Henriques, as cidades reconquistadas passam a ter uma nova imagem, de acordo com a política
centralizadora dos reis portugueses. Já no caso dos forais, em contraponto 'as crônicas, normatizavam e regulavam toda avida citadina, girando esta então em tomo de
seu governante, idealizado pelas crônicas. Pretendemos nesta comunicação tratar da imagem da cidade apartir da' Crónica de EI-Rei D. Afonso Henriques' escrita por
Duarte Galvão, no reinado de D. Manuel I.
Celso Silva Fonseca

As idéias políticas de D. Duarte
D. Duarte, Rei de Portugal no séc. XV, enrodilhado no conservadorismo e muito suscetível à doutrina católica, produziu uma obra política para a pertinência do uso edo
conhecimento das leis afim de proceder auma governança condizente com aconfiança atribuída ao Principe pelo povo. Não obstante, a sua percepção da Lei, agregada
à concepção cristã da transcendência, impediu-<l de elaborar uma teoria juridica que retirasse oindividuo da amorfa coletividade eoelevasse à condição singular de cidadão.
Gracilda Alves - UFRJ/AGCRJ
Crime e Criminalidade na Região de Pombal, Soure, Ega, e Redinha. (séculos XIV e XV)
Pretendemos analisar o crime e acriminalidade na referida região a partir das cartas de perdão. Estas estão contidas nas chancelarias regias dos reinados de D. João I
a D. Afonso V. Apartir da análise das cartas de perdão elaboramos duas tabelas sobre atipologia dos crimes cometidos por habitantes da referida região. Os crimes giram
em torno de casos de furtos, homicidios, brigas, calúnias, difamações, fugas e os ligados à religião. Um outro ponto analisado é em relação ao sexo dos réus. Neste
verificamos que agrande maioria pertencia ao sexo masculino. Trabalharcom acriminal idade nos permiti analisar os modos de ver e viver, de sentir e pensar dos diferentes
grupos que constituem ogrupo maior: asociedade. Podemos concluir que se era impossivel para orei extinguir acriminalidade e a marginalidade, pelo menos era possível
controlá-Ia. Euma das formas era as cartas de perdão.
Emmanuelle Batista de Souza Lopes Neto - UFF I FIOCRUZ
Narrativa na Idade Média: a Crônica Real como modelo
A Dinastia de Avis chegou ao poder em Portugal em razão de uma crise sucessória em finais do século XIV (1383-1385). Buscando firmar-se ejustificar-se no poder, os
primeiros reis avisinos i'lcentivaram e patrocinaram a produção de um discurso que legitimasse aCasa Dinástica aqual pertenciam. Tal discurso, intitulado discurso do
paço, provocou no plano literário, esfera que por ora mais nos interessa, um incremento na produção e organização de crônicas régias, seguindo o modelo de anais
biográficos. A presente pesquisa procura identificar, a partir do estudo da Chronica d'EI-Rei o. Affonso V, escrita por Rui de Pina, cronista-mor do reino português em finais
do século XV, quais os elementos que, na narrativa da vida deste monarca, referenciam modelos e imagens pré-estabelecidas, constituindo assim engrenagem fundamental
da propaganda da realeza.
Clinio de Oliveira Amaral· UFF
Olugar das crônicas de Zurara nos descobrimentos portugueses no século XV
Onosso objetivo, neste trabalho, édiscutir afunção do cronista Gomes Eanes de Zurara naforrnulação do discurso dos descobrimentos portugueses. Visto ter de se levar
em consideração sua vinculação com o poder, afinal este cronista escreveu sob as ordens deste rei, D. Afonso V. Aconcepção de história, deste cronista, consistia
basicamente na formulação de textos os quais narravam os acontecimentos históricos para que fossem seguidos como exemplos, pelo reino português. Aanálise das
crônicas, deste autor, deve serfeita à luz da conjuntura dos anos 50 em Portugal. Pois defendemos ahipótese de que uma das razões pelas quais Zurara fora encarregado,
diretamente pelo rei, de fazer tais crônicas seria criar mecanismo de apaziguamento das tensões gerados por Alfarrobeira. As imagens criadas por Zurara, em tomo de
determinados personagens, organizam-se no terreno da sacralidade - mais especificamente em torno dos atributos de santos, do final da Idade Média. Tomou-se corno
referência historiográfica oestudo realizado por Le Goff de São Luis. Muitas das categorias de Zurara coincidem com aquelas expostas por este medievalista, ao analisar
a biografia do rei santo francês.
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Simpósio Temático 59 - Migrações e Identidades Culturais. (resumos por ordem de apresentação).
Coordenação: Eunice Sueli Nodari, Luis Felipe Falcão e Regina Weber.
Daniela Pistorello - UESC
"Os homens somos nós": o integralismo na região colonial italiana do Rio Grande do Sul
.
AAção Integralista Brasileira, movimento surgido na década de 1930, se constituiu num partido de massas que apresentou, ao longo da sua trajetória, uma cmsão bastante
considerável de militantes nas regiões de colonização alemã e italiana respectivamente. No caso de Caxias do Sul/RGS, constatou-se que os integrantes do movimento
buscavam no integralismo uma forma de participação política, uma vez que não se sentiam representados pelos partidos tradicionais, fato que se percebe se levélCllJlS em
conta as eleições municipais de 1935 naquela região. Esse quadro pode ser melhor percebido se verificarmos aexpressiva votação dos vereadores integrali$S naquele
pleito eleitoral. Nesse sentido, de acordo com oque apresentam os dados, presume-seque, com a'união' dos dois partidos tradicionais, aglutinados na Frente Unica, parte
do Partido Libertador, que até então se posicionava contra o Partido Republicano Liberal, se sentiam insatisfeitos com a coligação e percebem na AIB o potencial
oposiCionista. Nota-se, assim, que aadesão da população caxiense aos integralistas pode ser explicada também no ãmbito das relações políticas, uma vez que seus
interesses eram representados por um ou outro grupo político. Dessa forma, estamos diante de um movimento que atuou de maneira destacada em Caxias do Sul,
arregimentando militantes, disputando e participando do espaço político, e que marcou com seus nomes a história de Caxias.
José Roberto Severino - FURB/UNIVALI
A italianidade nas comemorações do centenário da imigração italiana (1875-1975): algumas considerações
Esta comunicação tem por objetivo descrever um quadro da produção historiográfica, literária e propagandista desenvolvidas apartir das comemorações do grande êxodo
de população da Itália em direção aAmérica, em especial para o sul do Brasil. Apartir da vasta historiografia italiana sobre o assunto, é possível identificar e problematizar
os marcos de uma série de representações que se repetem na literatura, na produção cinematográfica, teatral e pictórica. Com o recurso da comparação, tais
representações podem ser mais ou menos recorrentes na produção brasileira, permitindo aemergência de categorias que dizem respeito ao mesmo grupo, mas com
significações muitas vezes incompatíveis. Neste sentido, é possível problematizar as matrizes identitárias que são apresentadas no âmbito da publicidade de tais eventos.
Luís Fernando Beneduzi - ULBRA
A ltâlia revisitada: representações da terra de partida nas comemorações do cinqüentenário da imigração Italiana no sul do Brasil (1925)
Oobjetivo desse trabalho édiscutir as diferentes imagens da Itália construidas nos primeiros cinqüenta anos da imigração no sul do Brasil, tendo como marco especial as
comemorações de 1925, nas quais se ressaltava a pujança do imigrante e se enaltecia o trabalho que deu certo. Também esse momento era o tempo da reflexão, da
reorganização da trajetória dos italianos e de seus descendentes em terras brasileiras, percorrendo mais uma vez o trajeto da conquistada terra, agora partindo óa visão
da linha de chegada, ou seja, do trabalho realizado. Oque se construirá como memória será ocomo se procedeu para atingir as conquistas que se fez. Para discutir essas
questões, trabalha-se com jomais da época, depoimentos e materiais produzidos para os festejos, como ocompendio comemorativo do cinquentenário da imigração. Outra
rica fonte para análise são as obras literárias referentes a imigração italiana, escritas quando do festejamento, e aobra 'Sull'Oceano' de Edmondo De Amici, aqual narra
atrajetória de uma nave de emigrantes desde sua partida da Itália. Percebe-se nesse percurso uma redescoberta da Itália eda italianidade, uma reelaboração imagética
da terra de partida, um recontar da epopéia da imigração, sob aótica daqueles que venceram as dificuldades da terra de chegada e construiram uma nova vída.
Vitor Otávio Fernandes Biasoli - UFSM
Imigração italiana, os padres Pallottinos e a expansão do catolicismo romanizado (ultramontano) no Ro Grande do Sul
No interior do Rio Grande do Sul, na região da Quarta Colônia de Imigração Italiana (Silveira Martins), fundada apartir de 1878, ademada por padres éfator de mobilização
social. Na região do Vale Vêneto, a comunidade se reúne efinancia avinda de padres italianos. Com a chegada dos padres Pallottinos, em 1886, concretiza-se odesejo
da pequena comunidade. A partir dai ocorre um caso modelar de sintonia de uma sociedade camponesa com um congregação religiosa, aqual se enqn"drava dentro do
projeto do catolicismo romanizado em expansão a partir do Vaticano, apoiado pela cúpula eclesiástica da Igreja Católica brasileira. ASociedade Pia das Missões, aqual
estão vinculados os pal/oUinos, se insere na comunidade do Vale Vêneto e corresponde às suas necessidades de "atendimento espiritual': Os pallottinos, por sua vez,
encontram no Vale abase de apoio material e humana para uma politica de expansão na regiao, tanto na área de imigração italiana quanto no espaço luso-brasileiro, como
ocorre especialmente na cidade de Santa Maria, a partir de 1900. Sustentados pela comunidade camponesa do Vale, os pal/ottinos constróem escolas, seminários,
arregimentam padres e religiosos entre os filhos de pequenos proprietários e, segundo Eugênio Véscio, fizeram da região '0 centro irradiador da missão pallottina
comprometida inteiramente com oultramontanismo'.
Bernardo Conde - UFRJ
A capoeiragem do século XIX· conflito e identidade
Oséculo XIX assistiu aexpansão da capoeiragem carioca. Neste cenário, as maltas, grupos de capoeira constituídos de escravos, libertos e até mesmo de europeus de
baixa renda, estabeleceram disputas territoriais pelos bairros da cidade, infiltraram-se nos subterrâneos da política nacional e acabaram por fazer parte da resistência à
República. Constituindo sua identidade aderida ao conflito social, acapoeira foi julgada como sinônimo de desordem, confusão, marginalidade e violência, .atributos que
sempre desaguaram no sentimento de medo e indignação de grande parte das elites. Contrariando intelectuais da época, que propunham acapoeira -desde que docilizada
-como elemento original capaz de contribuir para a idéia de brasilidade, os capoeiras do Rio de Janeiro orientaram suas ações pelo terror e pelo medo, constituindo um projeto
identitário que buscou instituir um espaço novo em um ambiente senão hostil, desfavorável asua condição. Neste sentido, as guerras entre as maltas, para além de uma
disputa político-econômica por 'territórios', podem ter significado disputas identitárias com vistas àconstrução de subjetividades que precisavam singularizar-se com fins
indusivos. Porfim, o artigo propõe uma reflexão sobre as semelhanças entre as antigas maltas e as atuais facções do tráfico de drogas. Com o intuito de redimensionar
aimportância da questão identitária nestes conflitos, este trabalho transitou pela história do Rio de Janeiro no século XIX, pela Itteratura e pela sociologia de Georg Simmel.
Cláudio Baptista Carle
A diversidade do termo quilombo: embate teórico entre Arqueologia, História e Antropologia
As relações com oconteúdo étnico dos afro-descendentes eseus simbolismos no sentido de reconstituir as formas de ~ de negros fugttivos que tenham se instalado
em áreas pouco habitadas no período de maior fuga no RS (séculos XVIII e XIX), determinando aexistência de Quilombos, suas formas de assentamento e proteção é o
que se pretende, em contrapartida as redefinições propostas pela Antropologia em todo opais tendo embasado suas atividcms em estudos históricos. Aciência arqueológica
apresenta uma nova possibilidade de interpretação, propondo um modelo que busca realizar uma leitura da cultura material através da dicotomia entre materialismo e
ideologia, pensando avariabilidade na análise do poder, por intermédio da cultura material que margeia os grupos, servindo também para o controle da análise, veio a
embater-se con1 o processo de caracterização do conceito de quilombo na arqueologia.
Henrique M. Silva - UEM
Adaptação pioneira dos imigrantes da Letônia na terra prometida
Este resumo é parte constitutiva do livro 'Os Imigrantes da Letônia no Oeste Paulista', recém publicado pela Editora da Universidade Estadual de Maringá - PR
(Eduem,2002,240 p.) No início dos anos 20, um grupo de imigrantes procedentes da Letônia iniciou aocupação e a colonização da região do curso médio do vale do rio
do Peixe, então considerada boca do sertão paulista. Esse processo migratório foi motivado pelas incertezas da conturbada conjuntura do entreguerras e da revolução
bol~vista, Q~e a~lara~ as frágeis ~strutuIas político-instit~cionais da recém~ndependente República ~áltica da Letônia. Tal situação potencializou o movimento religioso
batista de carater mllenansta denominado despertamento , que, entre outras propostas, apregoava aIda dos crentes para a'terra prometida'. As caracterjsticas dessa
migração e as difíceis condições enfrentadas pelos imigrantes durante os primeiros tempos da colônia condicionaram as formas peculiares de organização e de arranjo
coletivo da nova comunidade. Osentido pioneiro e ao mesmo tempo distinto dessa colonização, em relação ao padrão dominante da expansão da fronteira paulista dos anos
30 e40, foi marcado pelas suas estratégias adaptativas diante das oscilações e pressões do mercado. A prosperidade alcançada ao longo do periodo dá mostras de uma
adaptação bem-sucedida, ao mesmo tempo que evidencia as limitações da ocupação e exploração econômica da região, resultado de florestas devastadas e solos
empobrecidos:
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Janiane Cinara Dolzan - UFSC
"La Sagra": consagração e ambivalência
A identidade cultural italo-trentina brasileira, assim definida pelo Circulo Trentino de Rodeio, vem sendo construída a partir de elementos inventados ou restaurados,
adquirindo novos significados de acordo com os interesses em jogo. Uma das principais 'vitrines' da cidade é a festa anual 'La Sagra', que encerra muitas das
caracteristicas desse 'italiano' que se pretende ossificar, eé também nesta festa que aparecem as principais inquiet-ções, dissonâncias econtrariedades que compreendem
os projetos de (re)invenção da italianidade. Aproposta desse artigo éfazer uma reflexão acerca das questões que perrneiam este evento.
Karl Monsma - UFSCar
Conflito cotidiano etransformação das identidades: italianos e negros no oeste paulista, 1888-1914
Os historiadores ecientistas sociais muitas vezes comparam as trajetórias de negros e imigrantes no estado de São Paulo após a abolição, mas raramente estudam as
relações cotidianas entre eles. Opaper, baseado principalmente em inquéritos polidas eprocessos criminais referentes aconflitos violentos entre italianos enegros, examina
as tensões entre esses grupos após aabolição no municipio de São Carlos, que integrava afronteira cafeeira e atraia grande número de imigrantes. Também aborda as
transformações nas identidades italianas decorrentes do contato com os negros. As interações levando áviolência eos depoimentos de testemunhas revelam conflitos
simbólicos intensos. Se, por um lado, muitos negros insistiam na dignidade e no respeito, recusando-se a adotar atitudes humildes nas interações com italianos, estes, por
outro, temiam o nivelamento com os negros e reivindicavam superioridade. Os insultos nessas brigas constituíam lutas de classificação, em que cada lado tentava associar
ooutro com caracteristicas negativas. Apreponderância demográfica dos imigrantes, combinada com certo rancor coletivo contra os negros, favorecia agressões de grupos
de italianos contra indivíduos negros. Com o passar do tempo, houve um endurecimento dessa fronteira étnica e racial.
Liliane da Costa Freitag - UNICENTRO
"Discurso historiográfico extremo-oeste paranaense": região e identidade cultural no contexto migratório
Essa comunicação tem como tema aidentidade cultural de migrantes "euro-brasileiros' originários da antigas regiões coloniais do Rio Grande do Sul ede Santa Catarina,
que, a partir da década de 1940 via empreendimento de Companhias de colonização, ocuparam o território extremo-oeste paranaense. Partimos da análise de um corpus
documental composto por obras historiográficas, produzidas por diferentes segmentos intelectuais "locais'. Acreditamos que determinados discursos contidos na 'historiografia
regional extremo-oeste paranaense', ao longo da escrita da história, (re)inventaram aregião reforçando inclusive, representações de regional idade já existentes em tomo
da colonização "euro-brasileira'. Para nós, esse locus de produção, apesar da pluralidade de seus produtores, ao longo da escrita da história construiu representações do
território e dos principais grupos étnicos arregimentados para a colonização. Acreditamos ainda que apesar das diversidades que formam a região, tais discursos
performativos, pela sua eficácia simbólica, ocupam um espaço essencial na invenção dessa identidade regional pois se apresentam como homogêneos e, ainda hoje, se
fazem presentes no imaginário regional.
Luiz Eugenio Vescio - UFSM
A destruição e restauração do catolicismo em Santa Maria: imigração italiana e ultramontanismo
Na avaliação do bispo auxiliar de Porto Alegre em visita pastoral ao municipio de Santa Maria, em 1907, encontra-se o melhor resumo da situação do catolicismo na região
até 1900: " Desaparecera por completo nesta freguesia aprática dos preceitos da Igreja e no meio das ruínas do edificio religioso apenas restava intacta apedra fundamental
do Batismo'. Padres e bispo espancados e escorraçados da cidade completam o quadro caótico da desmontagem do catolicismo operada na cidade, cuja Câmara de
Vereadores autorizara ademolição da Igreja Matriz para com suas pedras construir um teatro. Sobre esta realidade, os padres pallottinos, com base na Quarta Colônia de
Imigração Italiana (Silveira Martins), aceitam o desafio reclamado pelo bispo de Porto Alegre para conduzir o processo de restauração católica, enfrentando, entre outros
inimigos, uma articulada ação da Maçonaria, que se associa com anglicanos, protestantes e metodistas, para defender seu ideário liberal em oposição ao modelo
ultramontano em expansão. Capitaneados pelo padre pallottino Caetano Pagliuca, a restauração évitoriosa num curto espaço de tempo e é simbolizada pela construção
da Catedral em apenas sete anos (1902-9).
Gláucia de Oliveira Assis - UDESC
Os novos migrantes de Criciúma para os EUA e os re-arranjos familiares e de gênero
No final do séc. XX, a emigração de brasileiros para o exterior inseriu o Brasil nos novos fluxos da população mundial. Uma das características desses fluxos é o
crescimento da participação feminina. Pesquisas recentes têm demonstrado aimportância das mulheres nos fluxos migratórios contemporâneos como articuladoras de
redes sociais na migração. Oobjetivo desse artigo édemonstrar que amigração não é resultado apenas de uma escolha racional, mas de estratégias familiares nas quais
homens emulheres estão inseridos, contribuindo para re-arranjos das relações familiares ede gênero. Otrabalho de campo realizou-se em dois lugares: em Criciúma (SC),
cidade de imigrantes cujos habitantes vêem os descendentes partirem rumo aos EUA e na região de Boston, nos EUA. A metodologia articulou dados sobre as redes
sociais obtidos através de um survey realizado em Criciúma, com dados de natureza qualitativa coletados através de entrevistas e observação participante da vida dos
emigrantes e seus familiares. Os dados evidenciam que as mulheres participam efetivamente do processo migratório integrando e articulando redes de migração etambém
apontam para rearranjos familiares ede gênero ao longo do processo migratório.
Neida Regina Ceccim Morales - UFSM
Patrícios e mascates: a atuação econômica peculiar dos sirios-Iibaneses
Mascatear não foi uma atividade econômica exclusiva dos sírios-libaneses. Mas foi, por eles, exercida de modo peculiar, em regiões rurais, fronteiriças, de dificil acesso.
Carregando tecidos e armarinhos, predominantemente, os mascates representaram aprímeira etapa da atividade econômica dos sírios-libaneses no Brasil. Com base em
uma revisão bibliográfica e em depoimentos de filhos de imigrantes sírios-libaneses esboça-se um quadro explicativo do sucesso, em geral, da etnia sirio-Iibanesa na
atividade comercial que sucedeu a mascateação e na atividade industrial- caso particular de São Paulo - sucessora do comércio. Nesse panorama, percebe-se como
foi importante adistribuição espacial da etnia, presente em todo o território brasileiro, especialmente em áreas de concentração urbana. Havia, por isso, um mercadO"
consumidor garantido para os produtos industrializados na região paulistana. Os mecanismos intemos do grupo sírio-libanês também afloram, evidenciando como, ao invês
de gerar uma concorrência intema, pela concentração em poucos ramos do comércio eda indústria, trouxeram ofortalecimento da etnia em relação à concorrência exelCida
por outros grupos étnicos.
. .
Sergio Tadeu de Niemeyer Lamarão - CPDOC/FGV
Identidade étnica e representação política: descendentes de sírios e libaneses no Parlamento brasileiro, 1945-1998
_
Situado na fronteira da "istória social (imigração) com a história política (representação), o trabalho tem como eixo de discussãQ"ás causas que teriam levado os
descendentes de sírios e libaneses aassumirem um peso desproporcional na arena política brasileira - expresso no número de represéntantes no Congresso Nadonal,se conírontado ao seu contingente demográfico. Aaposta do grupo, recorrente e bem sucedida, na política representaria oendosso de um vigoroso processo de ascensão
social, em que recursos econômicos e educacionais previamente acumulados seriam convertidos em recursos políticos. Essa conversão, por sua vez, manteria e
alimentaria os recursos pré-existentes
Valdir Gregory - UNIOESTE
Memórias de pioneiros de Tupãssi
Oato de mígrar ede mudar de residência implica em rompimento com o velho eem comprometimento com o novo, em abandono de um ambiente conhecido, de um lugar
familiar para se lançar para o desconhecido. Implica em manter bens caros na posse familiar. Lidar com os mesmos objetos com que se lidava na terra natal significa
segurança egarantia de que a migração não provocava perda. Chegar na fronteira colonial deve ter provocado sentimentos de medo, de esperança, de acertos, de erros
nos colonos. Pretende-se discutir lembranças, motivações, fazer um apanhado das impressões mais importantes da migração eda instalação dos colonos em Tupãssi no
OIQeste do PR, na década de 1950. Percebeu-se, em relatos, que, reiteradamente, os pioneiros entrevistados atribuem amigração acontatos com parentes econhecidos,
~do aentender que aquestão das fronteiras coloniais fazia parte do seu cotidiano e que havia uma pulsão migratória latente entre os camponeses, que vislumbravam nas
novas ~olônias possibilidades de reprodução de unidades camponesas ede manutenção do estilo de vida construido em tomo da pequena propriedade da terra e da
comu~lda<!e. Percebe-se que amemória acentua apreocupação de migrar para lugares onde conhecidos e parentes poderiam garantir segurança econvívio. As referências
aos "pioneiros' calam fundo na alma dos entrevistados, vivenciaram desafios, incertezas, derrotas, conquistas, vitórias comuns, formando uma coletividade permeada de
lembranças ede realidades comuns.
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A comunidade luterana de Niterói: a memória da instituição de um espaço identitário.
Este trabalho tem por finalidade refletir sobre aconstrução da memória de uma comunidade formada por imigrantes alemães luteranos e seus descendentes na ooOOe de
Niterói. Consideramos a possibilidade da memória, neste caso, ancorar-se num espaço determinado: a paróquia evangélica da comunidade. Nossas questões se
encontram articuladas áconstrução deste espaço. Planejar aaquisição de um lugar para o culto tomou-se um projeto fundamental que dava coesão, objetivos etomava
possível a abertura de um campo de possibilidades para todos os seus membros. Por acreditarmos serem os próprios membros fundadores as pessoas mais importantes
para descreverem sua motivação originária, utilizamos a metodologia da História Oral. Suas narrativas, lembranças e experiências de vida possibilitam a ampliação do
conhecimento sobre este grupo social e, sobretudo, sobre os processos de construção da sua memória e sua inserção neste novo espaço. Temos como parâmetro a
questão da memória coletiva e sua relação com a construção de uma identidade grupal e com o espaço instituído. Neste sentido, projeto e memória articulam-se às
características dos grupos não só por estarem ligados ao passado, aos hábitos e tradições adquiridas, mas a sua capacidade de elaborar novas possibilidades de vida,
novos objetivos e assim construir uma nova identidade.

Flávia Arlanch Martins de Oliveira - UNESP/Marília
A conquista do espaço social e o poder de imigrantes italianos em Jaú na década de 1890
Esse trabalho tem como fim historicizar matizes da inserção de imigrantes italianos no espaço urbano da cidade de Jaú na década de 1890. Mostrarei como esses
imigrantes, de formal geral do sul da Itália, morando na cidade já desde da década anterior, dispunham de espaços sociais de convivências mais ou menos definidos, e
já percebiam com mais dareza o sistema normativo da sociedade receptora, oque lhes permitia impor, com certa desenvoltura, aidéia de pertencimento auma comunidade
imaginada, representada pela da 'colônia italiana'. Ao se fazer notada, e ao mesmo tempo, ser aceita pela sociedade receptora, essa comunidade passou adispor de um
poder que, ao mesmo tempo que reforçava sua auto-imagem de forma positiva, deu-lhe condições para efetivar uma ampliação de novos de espaços sociais para a
comunidade imigrante.
Lucia Lippi Oliveira
Brasil e Portugal: uma relação tão delicada
Otexto observa a relevância de pesquisas recentes sobre apresença portuguesa no Brasil. Empreende um balanço sobre o significado da emigração portuguesa que teve
o Brasil como destino preferencial edestaca aespecificidade da imigração portuguesa na cultura brasileira. Arecepção dos portugueses esteve atrelada às relações culturais
entre Brasil e Portugal e essas dependeram de um imaginário sobre Portugal que foi sendo construido por intelectuais brasileiros. Situa duas linhagens, aque recusa a
herança ibérica e aque valoriza esse passado considerandM adequado aos novos tempos.
Luiz Felipe Falcão - UDESC/UNIVALI
O lugar da diferença
As transformações do mundo contemporâneo têm acarretado aemergência de situações inusitadas para grande parte dos que delas compartilham. A renovação dos
processos produtivos, o impacto das novas tecnologias, e mesmo os intensos fluxos de mercadorias, informações e populações para além das fronteiras entre os EstadosNação, vêm favorecendo expressões de hibridismo cultural, onde várias referências se misturam de maneira desigual, e também estimulando o ressurgimento de
preocupações quanto áidentidades culturais percebidas como inerentes à essência de certos grupos sociais. Apartir disto, pretende-se refletir sobre adiferença cultural
como possibilidade para interpretar a nossa atualidade
Regina Bittencourt Souto - UDESC
Mobilizando a cidade: um estudo sobre Florianópolis (1975-1985)
A partir da década de 1970, a"pequena' cidade de Florianópolis, localizada ao sul do Brasil, passa areceber habitantes de diversas partes do pais. Neste trabalho, pretendo
problematizar esse movimento migratório em conjunto com as manifestações de uma cultura urbana que já estava se processando na cidade nas duas décadas anteriores.
Entendendo que é por meio de um misto de experiências sociais que se dá acultura urbana, assinalo que esta deve ser analisada através das práticas, representações
e atitudes vivenciadas pelos sujeitos sociais no próprio ambiente da cidade. Destaco que uma representação apressada da cidade de Florianópolis neste periodo pode levar
à imagem de um lugar tranqüilo, bucólico, quase sem mobilidade. Entretanto, sinalizo nesta pesquisa, através das fontes averiguadas, um ambiente urbano recheado de
atividades e situações que colocam em evidência uma cidade que tem no seu centro um cenário politico ecultural em disputa, marcado por práticas e representações
culturais elaboradas esignificadas pelos diferentes grupos sociais que acompõem.
Regina Weber - UFRGS
Estudos étnicos e historiografia
Este trabalho pretende analisar a produção historiográfica representativa daquilo que se pode cQnsiderar modernos estudos de etnicidade. Tal tema tem sido mais
tradicionalmente abordado por disciplinas como Antropologia e Sociologia e tangenciado pela História, que, por sua vez, tem enfocado temas correlatos como nação,
nacionalismo, imigração, colonização, escravidão. Oenfoque da etnicidade, particulamente das relações interétnicas, tem justamente permitido novos ângulos para a
abordagem daqueles assuntos e incentivado outros objetos de pesquisa. Mapear - ainda que parcialmente -estas pesquisas eseus referenciais analiticos éo objeto deste.
estudo.
Sidinalva Maria dos Santos Wawzyniak - Universidade Tuiuti do Paraná
As marcas expressas em uma identidade asiática: a construção e desconstrução da imagem do imigrante japonês em Curitiba no periodo de 1908-1950.
Nesta comunicação pretendo analisar o estranhamento do imigrante japonês na sociedade paranaense, tomando como pano de fundo acidade de Curitiba ecomo fonte os
periódicos Jomal da Tarde e Gazeta do Povo, como dois veiculos de informação que formam, de certa maneira, aopinião pública. Esse veiculo de comunicação, no período
de 1908-1950, participou ativamente do processo de integração do imigrante japonês em Curitiba na medida em que construiu e descontruiu uma imagem da etnia, tomando
como referência os seus hábitos e costumes, a partir de sua chegada ao Brasil em 1908. A imprensa reagiu negativamente à sua presença no território brasileiro num
primeiro momento, usando adiferença cultural como empecilho para asua assimilação e consequentemente asua in&erção na sociedade nacional. Apartir dos anos trinta
do século XX o imigrante japonês já marca a sua presença no solo curitibano de forma mais significativa, principalmente no setor econõmico e social. Nesse momento o .
discurso da imprensa muda e passa a revelar as qualidades desse imigrante otornando familiar e consequentemente ator social desse cenário.
Leandro Henrique Magalhães -UniFil
Clivagens sociais e centralização política em Portugal a partir das trovas de Bandarra, O Sapateiro de Trancoso
As trovas de Bandarra, escrito que adquire importância política e profética nos séculos XVI eXVII, principalmente após odesaparecimento de D. Sebastião e no processo
de restauração da coroa portuguesa, foi elaborada em um momento de tensão social ede centralização política do reino. No primeiro caso temos aquestão do cristão novo,
judeus convertido aforça no reinado de D. Manuel eque, já a partir do século XVI, passa a sofrer os rigores da inquisição e, no segundo, o processo de centralização e
de diversificação dos poderes no reino, trazendo atona uma diversidade de clivagens que não se restringe a divisão \ri-partida da sociedade. Neste trabalho procuraremos
demonstrar qual o papel deste elemento na elaboração das trovas de Bandarra, tendo em vista o lugar social ocupado pelo seu autor, sapateiro e líder religioso na cidade
de Trancoso, e qual aimportância destes escritos para aafirmação de Portugal como Quinto Império do Mundo, tendo como papel fundamental a conversão universal.
Carlos Leonardo Kelmer Mathias - UFRJ
As três faces do poder: revolta, negociação e mercê em Minas Colonial.
Analisaremos os complexos mecanismos utilizados pela coroa portuguesa para lidar com aeclosão de cinco revoltas ocorridas entre 1717 e 1736. Tais revoltas - 'refertdas
às formas politicas colônias', ou seja, onde a soberania metropolitana, antes absoluta, se fragmenta - são por nós vistas como uma forma de negociação entre súditos e
coroa, na medida em que aqueles almejavam acesso a cargos, sesmarias e gratificações e na medida em que a coroa via-se incapaz de agircom sua 'desenvoltura
natural'. Neste sentido, tomamos a concessão de mercês como uma das formas adotadas pela coroa lusa no processo de implantação do seu poderem Minas Colonial
em seus primeiros tempos idos. Trabalharemos com a noção de "economia política de privilégios' e"economia mora do dom' para explicarmos como a concessão de
mercê auxiliou acoroa no referido processo.
.
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As intervenções administrativas eo ouro colonial: Um análise comparativa das influências das descobertas auríferas na política da Coroa e na atuação dos
colonos-Minas de Paranaguá e Minas de Goiás (1658 e 1735)
Aatividade mineradora iniciada no século XVII eelevada aseu ápice durante grande parte do século XVIII resultou em uma forma específica de colonização, segundo uma
opinião unânime dos historiadores que estudam o assunto. Diferentemente de outras atividades, a mineração foi gerida com 'disciplina férrea' pela Coroa, mesmo assim,
houve um movimento de migração ede irregularidades sem precedentes econtrole para as regiões das minas de ouro. Os dois documentos aserem analisados constituem
em uma carta de um mineíro seiscentistade Paranaguá e um termo do século seguinte que versava sobre irregularidades com oouro goiano. Ambos demonstraram muitos
aspectos dessas condições ilícitas sobre as quais aatividade mineradora estava relacionada. Esses documentos indicaram os dois lados da administração portuguesa
quando ela se deparava com as irregularidades. mencionadas: um lado de restrição eoutro de cooperação. As diferenças de atitudes dependiam sempre dos interesses
envolvidos edas condições existentes. Regra econtravenção, acordos edesavenças, o interesse particular eo geral: elementos constituintes de um modo de viver típico
da América Portuguesa que tem sido desvendado ao longo de vários e importantes estudos recentes da historiografia, os quais renovam suas hipóteses tendo em vista
uma releitura de fontes já conhecidas, eoutras nem tanto.

Marcos Magalhães de Aguiar -UnB
Etnia, cultura e poder: a sociabilidade confrarial negra nas áreas de. mineração coloniais
No período colonial, as confrarias negras constituíam uma das principais formas de enquadramento social das populações negras na diáspora. Pretende-se considerar qual
seu papel nas configurações identitárias destes estratos no contexto do processo de colonização e ocupação das áreas de mineração. Desenvolve-se, em particular, a
natureza dos conflitos confrariais de procedência etnocultural, expressos por meio da oposição africanos/crioulos, que se atualizava, por sua vez, nas tensões e embates
entre as confrarias do Rosário e de N. S. das Mercês.
Sérgio Alcides Pereira do Amaral- USP
Entre medo e conselho: a personagem do Rei na tragédia Castro, de Antônio Ferreira
A tragédia Castro, do magistrado e poeta Antônio Ferreira, é um dos textos mais importantes das letras portuguesas sob o reinado de D. João 111, escrito e levado ao palco
por volta de 1550. Nela, a história do amor infeliz do Infante D. Pedro por D.lnês de Castro serve de mote para a encenação do drama político da soberania edo estado
de exceção. A paixão amorosa do herdeiro do trono ameaça asegurança do Reino. ORei éinstado por seus conselheiros amandar matar a amante do príncipe. Diz-lhe
um deles: 'Este teu corpo, / De que tu és cabeça, está em perigo / Por esta mulher só: corta-Ih'a vida". Ao Rei, no entanto, parece injusta a punição se não houve um crime
efetivo. Mas os conselheiros insistem na eliminação fisica, sem acusação e sem julgamento, da pessoa cuja simples existência desestabiliza o corpo político do Reino.
As hesitações escrupulosas do Rei e afirmeza calculista do Conselho ensejam uma discussão sobre aconcepção corporativa do Reino em Portugal na primeira metade
do século XVI. Ao discutir o problema da justiça em confronto com a autoridade e aresponsabilidade do Rei, atragédia incide sobre um tema sensível do reinado joanino
e ainda nos permite conhecer melhor o posicionamento da cultura letrada a respeito.
Sezinando Luiz Menezes -Universidade Estadu~1 de Maringá.
Religiosos, vadios e mendigos em Portugal na Epoca Moderna.
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o crescimento de segmentos sociais 'ociosos' em Portugal, no decorrer dos séculos XVI ao XVIII. Tal crescimento, que
transformou a mendicância e a vadiagem em fenômenos sociais, pode ser observado tanto na legislação quanto na literatura produzidas naquele período. Além do
crescimento do número de vadios e mendigos, observa-se também um notável aumento das ordens religiosas. Tal crescimento não foi evidentemente uma especificidade
ibérica. Contudo, em Portugal, os ociosos assim se mantiveram.
Simpósio TemáJico 60 - (Des)lnteração e identidade (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Elio Cantalício Serpa
Barsanufo Gomides Borges - UFG
Fronteira e Integração do Brasileiro
Oestudo analisa aconfiguração históri~spacial brasileira como produto da organização econômica e política do poder nas suas diversas fases. A partir de interpretações
clássicas a respeito da expansão da fronteira, procura-se avançar na análise histórica da produção do espaço eseu caráter econômico e político. Utiliza-se de formulação
teórica segunda aqual o Estado instituído no pós-30, controlado pela burguesia industrial do Sudeste, implementou políticas de unificação nacional visando acentralização
do poder e acriação de um mercado interno que atendessem as demandas da produção industrial daquela "região', que se tornava hegemônica (Oliveira, 1977). Nessa
perspectiva, o avanço da fronteira eaunificação da nação proporcionara ao poder central ampliar sua soberania edar início aformação de uma 'economia nacional' baseada
numa divisão regional do trabalho comandada pela economia urbano-industrial de São Paulo. Enfim, o estudo tem como referencial uma teoria da fronteira que é, na
reaJidade,o desdobramento da teoria da expansão territorial do capital.
Imgart Grützmann - UNISINOS/FAPERGS
"Em todo amor ao Brasil, manter a fidelidade à germanidade": as canções em língua alemã e a construção de identidades
Entre o final do século XIX e o início da Segunda Guerra Mundial, no Rio Grande do Sul, acentua-se a propagação, principalmente na imprensa em língua alemã, do
gerrnanismo, uma ideologia de caráter etnocêntrico que se centra na defesa do Deutschtum (germanidade), entendido, na ótica de seus articuladores, como um conjunto
finito de elementos culturais e biológicos, entre eles a língua, a literatura, as virtudes e, por influência das teorias raciais, o sangue, considerados responsáveis pela
identificação ediferenciação do grupo de origem alemã estabelecido no sul do Brasil. Nessa tarefa de construção edelimitação de fronteiras étnico-nacionais, destaca-se
acanção em língua alemã, em virtude da concepção reinante, nesse período, originária do pensamento romântico-nacionalista alemão, de que acanção traz em seu bojo
agerrnanídade. Na presente comunicação pretende-se analisar as representações em tomo da Alemanha, do Brasil ede uma identidade 'teuto-brasileira', veiculadas pelas
canções divulgadas no Liederbuch (Cancioneiro), organizado por J. Aloys Friedrichs, comerciante e dirigente da Sociedade Ginástica de Porto Alegre, e publicado
inicialmente no ano de 1922, com oobjetivo de estreitar os laços de pertença com aterra de origem e de integrar os imigrantes e seus descendentes no Estado brasileiro.
Helidacy Maria Muniz Correa - UEMA
Bumba-meu-Boi do Maranhão: A Construção de uma Identidade.
Festa do Divino Espírito Santo, São Gonçalo, Cordões de Reis, Tambor de Crioula, Dança do Terecô, dança do Lelê, Bumba-meu-boi. Em meio às diversidades das
práticas festivas populares do Maranhão, o Bumba-meu-boi se destacou e tornou-se símbolo da cultura maranhense. Este estudo busca compreender o processo de
construção simbólica do Bumba-meu-boi, como principal imagem da cultura maranhense, localizando os agentes mediadores dessa construção e o papel desempenhado
por eles nessa construção, ao longo do final do século XIX à primeira metade do século XX, mais precisamente, 1950. Nesta interregno, identificou-se aemergência dos
debates sobre cultura popular, no Maranhão, analisando-se as influências teóricas, no estabelecimento desse debate, bem como, os movimentos desencadeadores da
crescente valorização das manifestações populares, em especial, do Bumba-meu-boi.
Beatriz Anselmo OUnto - UNICENTRO/UFSC
"Pontes e Muralhas" Diferença, Lepra e Tragédía no Paraná (Inicio do Século XX)
Otrabalho visa divulgar e discutir as análises desenvolvidas na pesquisa realizada para aelaboração da tese de doutoramento intitulada 'Pontes e Muralhas: Diferença
Lepra eTragédia' no programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Esta pretendeu analisar discursos de deteriGração identitàri~
{jurante as primeiras décadas do século XX. Tal interpretação inicia na região de Guarapuava, centro sul parananense, passa pelas falas médico científicas sobre a
diversi~~ humana e acompanha atrajetória dos doentes de lepra no projeto de profilaxia baseado em isolamento centralizado e obrigatório até o Leprosário São Roque,
no municípiO de Piraquara também no Paraná. Em um horizonte discursivo de biologização das identidades, busca-se entender como acomposição do outro é atravessada
por noções de impureza, anomia, perigo edegenerecência, que estigmatizam apessoa por eles nomeada e identificada diminuindo asua condição humana.
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Ana Lúcia R. M. F. Costa - UFAC
a silêncio e as metáforas da dor
Este texto é uma reflexão sobre os discursos do poder e as formas por ele empregadas para o silencio e o silenciamento das identidades culturais. Trata-se de uma
composição não apenas filosófica, mas também bibliográfica do tema, dirigindo-o para a América, procurando os momentos mais evidentes de imposição das formas por
ele assumidas e os meios utilizados, até aos dias atuais com a massificação dos meios de comunicação. Em todos os casos evidencia-se, no texto a presença da dor
e das perdas.
Antonio Vilamarque Carnaúba de Sousa· UFC
a ser negro no Ceará - representações e experiências do negro no Ceará
A Pesquisa ora desenvolvida no Mestrado em História Social da Universidade Federal do Ceará aborda aconstrução historiográfica e militante sobre anegritude no Ceará.
Essa construção está sendo analisada a partir do conceito de Representação, percebida em três locus distintos da produção de conhecimento: em um primeiro momento,
pelos estudiosos membros do Instituto do Ceará, apreendido através da produção dos artigos da Revistado Instituto do Ceará, bem como pela produção, dai decorrente,
de seus membros. Num segundo momento como produção Acadêmica, através dos trabalhos científicos produzidos a partir do momento em que a Academia procurou
revisar a temática, motivada tanto pela aproximação com os conceitos da História Nova, como pela aproximação com o nascente Movimento Negro em Fortaleza.
Estamos trabalhando ainda com a visão (ou versão) do Movimento Negro de Fortaleza, como um terceiro loeus de produção desse conhecimento sobre a' negritude no
Ceará, apreendidos pelo discurso e aprática social e política do movimento. Nossa metodologia de trabalho consiste na análise dos discursos promovidos nesses locus
de produção de conhecimento afim de perceber as representações acerca da negritude neste Estado, construidas nesses espaços.
Noé Freire Sandes
Memória e esquecimento: o silêncio de Washington Luis
A Revolução de 1930 assegurou, como memória histórica, um lugar privilegiado na representação da sociedade brasileira, demarcando um novo tempo marcado pelo
projeto de centralização política epela presença do Estado. No entanto, pouca atenção tem sido dado ao govemo deposto. Oexilio de W. Luis representou uma resposta
(silenciosa e pouco pragmática) aexperiência politica que se iniciava com Vargas. Mas, ao seu lado, se formava um sentido de oposição ao getulismo que se transformou
em importante força politica após a experiência do Estado Novo. O retorno de W. Luis ao Brasil, em 1946, permite a reintegração de uma geração politica relegada ao
esquecimento durante o longo dominio do presidente Vargas
Tânia da Costa Garcia - UNESPI Franca
Carmen Miranda: uma digna representante da cultura nacional? - a recepção dos leitores da revista Scena Muda à performance da artista no cinema norte
americano, no Brasil dos anos 40
Carmen Miranda, após tornar-se conhecida no Brasil da década de 30 como acantora do it verde e amarelo, durante os anos 40, o sucesso da artista no exterior nos filmes
made in Hol/ywood, não garantiu uma recepção brasileira favorável. Depois de sua primeira aparição em Down Argentine Way, trajando sua baiana estilizada, edo segundo
e do terceiro filmes com amesma indumentária, interpretando a mesma personagem, não foram poucas as cartas de protesto enviadas pelos leitores de Scena Mudaperiódico especializado em cinema, sobretudo o norte-americano - á redação da revista, criticando aperformance de Carmen. Oobjetivo de nosso trabalho é analisar o
conteúdo das cartas, relacionando atrajetória artístíca de Carmen Miranda áluta das representações em torno da identidade nacional. No Brasil dos anos 30 e 40 oCinema
e a músíca foram alguns dos campos deste debate e a artista em questão não só tomou-se conhecida nos anos 30 como B cantora do it verde eamarelo, como ainda, nos
anos 40, obteve enorme destaque no cinema norte-americano, projetando sua imagem internacionalmente.
Gerson Machado - UFPR
Lembranças e Negociações de Identidades no Município de Guaramirim/SC
O atual município de Guaramirim é parte do território do 40 Distrito de Bananal de Joinville. Este, abrangia terras, situadas á Oeste da Colônia Dona Francisca. Desde o
final do séc. XIX, diversos grupos acorreram para a região em questão, ocupando áreas agricultáveis e, configurando comunidades marcadas por distintas identidades
étnicas. Eram alemães, russos, poloneses, luso-açorianos, índios, brasileiros, negros, italianos. Através de entrevistas orais, as lembranças, entrecortadas pelas
descontinuidades, típicas do ato memorial, apontam para espaços outros, constituidos por grupos, significados eimaginários próprios ou, nutridos de uns para com os outros,
em um espaço que era comum a todos. Consequentemente, isto contribuiu para que subjetividades e identidades fossem negociadas no decorrer dos tempos.
Helder do Nascimento Viana - UFRN
Coleções, Museus e Identidades
Este trabalho procura compreendere explicar aspectos do processo de construção de identidade regional, através do uso de objetos materiais, conforme ocorreram na Bahia
e em Pernambuco, entre o in icio do século XX eadécada de 50. Para isto, foram analisadas as ex~riências do colecionismo, da organização dos museus, da prática dos
folcloristas eda ação do mercado ocorridas nestes dois estados, buscando a partir delas compreender quais os vetores sociais quê estavam áfrente destas experiências
e qual sua repercussão no meio social. Entre os vetores sociais principais estavam os Institutos Históricos e Geográfico estaduais, os colecionadores particulares, os
folcloristas organizados através das comissões de folclore, o antiquariato e o mercado de artesanato e arte popular, que em diferentes momentos históricos foram.
responsáveis por conferir as identidades construidas uma maior visibilidade, através da associação do fenômeno cultural com os objetos materiais. Através do exame das
práticas edas representações produzidas por cada um destes vetores, procuro compreender como estas experiências estiveram voltadas para formas especificas de
produção identitária, responsáveis pela construção de imagens sociais e pela definição de lugares para diferentes agentes sociais (artesãos, colecionadores, intelectuais,
comerciantes, estudantes).
Thiago Juliano Sayão - UFSC
As tradições do futuro
Opresente trabalho busca colocar a"cultura' no centro de um debate, onde estão em jogo disputas simbólicas em torno da identidade 'catarinense'. Sem considerar as
práticas sociais ediscursivas como ambiguas, elegemos as práticas simbólicas como construtoras das ações, e, por tqnto, indispensáveis numa análise sociàl mais ampla,
que envolve, aqui, especificamente, as políticas culturais em Santa Catarina de 1960 a 1980. Através da linguagem, os "ritos de instituição' (Bourdieu, 1998) apresentam- .
se como "locais' de consagração de uma determinada interpretação da história, que gira em tomo de um regionalismo enaltecedor da diversidade e não da diferença.
André Vianna Dantas· UNIRia
A malandragem em conflito: ser malandro é...
Entendendo amalandragem como um fenômeno sócio-histórico enraizado na formação identitária brasileira, proponho-me adiscutir o impacto da ação disciplinadora do
Estado varguista sobre as classes populares, herdeiras de um recente passado de escravidão, onde trabalho era sinônimo fácil de degradação. Para tal, utilizo-me de um
pequeno conjunto de letras de samba produzido durante adécada de 1930 por dois malandros-sambistas (Noel Rosa e Wilson Batista), protagonistas de uma 'polêmica'
em forma de música, na qual centralmente debatem a essência do caráter malandro. Através da apreciação deste 'conflito interno' da malandragem, julgo ser possível
avaliar o peso desse 'processo civilizador" para o imaginário atual acerca do fenômeno.
Élio Cantalicio Serpa • UFG
Integração, educação e desenvolvimento: produção de memórias da revolução de 64
Em 1973 foi lançado olivro 'A revolução e ajuventude'publicado pelo Colégio Pedro 11, Rio de Janeiro. Apublicação deste livro fez parte das atividades de comemoração
do 9. o aniversário da dita revolução de 31 de março de 1964. Olivro é composto de monografias, cartazes e hinos produzidos por estudantes do Colégio Pedro 11. Nestas
narrativas percebe-se o apelo adispositivos imaginários que operam com a possibilidade de constituição de uma memória coletiva direcionada para a instituição de uma
nova temporalidade, onde aobra da revolução está fechada em torno do tripé básico: integração, educação e desenvolvimento. Não há, segundo as escritas, um sujeito!
perdedor declarado, mas uma sit.uação geral aser combatida em nome da nação. Há que se travar combate diutumo aos inimigos: os subversivos eaos comunistas. Não
há uma nação/sujeito, mas sujeitos que fazem arevolução: militares e seguimentos d? elite. Opovo recebe os benefícios através das suas obras de integração, educação
edesenvolvimento. Integração, dizem os dicionários, une as partes ao todo. Dispositivo imaginário que associado áeducação e desenvolvimento mobilizam vontades para
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um sentido, para uma direção - a utopia autoritária do 'Brasil Grande". Está instaurado um novo tempo, onde as estratégias de fixação de memória para aação/adesão
operam com a supressão de vestígios, com a intimidação, com eufemismos ecom mentira.
Edgar Garcia Junior· UFSC
O'mosaico cultural catarinense': um gerenciamento de identidades
Ao longo do século XX várias práticas produziram uma Santa Catarina regionalizada, expressa em identidades culturais que tomavam como referentes colonizadores
europeus e suas áreas de assentamento. Estas identidades, sedimentadas nas lutas sobre qual seria, entre elas, a 'autêntica expressão catarinense' passaram a ser
agenciadas, a partir da década de 1950, por várias práticas integradoras. Adiferenciação regional, que até então, manifestava-se no discurso opinativo a respeito da
superioridade ou inferioridade dos 'homens típicos das regiões', deu lugar ápráticas afirmativas da 'heterogeneidade catarinense', não se tratava mais de hierarquizar, mas
sim, de gerir as diferenças regionais em um quadro aparentemente estável. Ahierarquia passou a aparecer apenas posteriormente, como um efeito da 'cultura', como um
mérito ao desempenho dos grupos sociais envolvidos. A regionalização desde então, não ocorre mais em termos de exclusão, mas sim, como estratégia de inclusão
diferencial ao que passou aser chamado de 'mosaico cultural catarinense'.
Valeria Floriano Machado de Souza· Universidade Tuiuti do Paraná
Otrabalho e a rua: trajetória dos trabalhadores de rua em Curitiba (décadas de 80 e 90)
Enfocando o problema da exclusão e da impossibilidade de inserção no mercado formal de trabalho em Curitiba, buscou-se, a partir de entrevistas com trabalhadores de
rua, resgatar as trajetórias de diferentes atores sociais (artistas de rua, vendedores ambulantes e outros), a fim de verificar suas representações sobre acidade e as
identidades construídas a partir das suas experiências no mercado informal de trabalho (questão estaque se constitui num dos pontos mais tocados pelos entrevistados)
, bem como acerca do processo de ocupação do espaço eaconstituição de redes de sociabilidade. A partir desse exercício revela-se como estes constroem seus valores,
suas prá~cas sociais etambém osentimento de pertencimento adeterminados grupos de trabalhadores (entendendo que a posição que o indivíduo ocupa no espaço social,
pode ser revelada pela circulação em diferentes campos).
Franck Ribard • UFC
Memória, identidade eoralidade: considerações em torno do carnaval negro da Bahia (1974-1993)
Nosso trabalho propõe algumas reflexões sobre a relação entre noções como identidade, etnicidade, memória, tradição, oralidade e expressão cultural apartir do estudo
do carnaval negro de Salvador da Bahia. Ofoco da observação se concentra no período 1974/1993, tomando como objeto principal de análise as implicações ligadas ao
desenvolvimento do que foi chamado de 'Movimento Afro-Baiano". Nosso interesse busca entender oque está em jogo nas dinâmicas de tradição /mudança presentes
nas expressões e afirmações culturais do carnaval negro. Amanutenção, no carnaval, de modalidades especificas da festa afro, do ponto de vista organizacional, dos
registros musicais e temáticos, deve ser abordada à luz dos processos de construção de referenciais e de uma consciência identitária e étnica caracterizando o período.
Nesta perspectiva devemos insistir no ponto de articulação de diferentes dimensões e aspectos da realidade social e racial baiana. A cultura tradicional afro-baiana, a
evolução do discurso e da consciência étnica, os contextos político ecamavalesco do período representam alguns dos elementos que privilegiamos.
Thiago Alves Nunes Rodrigues Tavares· UECE
Representações do IHGB na Imprensa Fortalezense nas Comemorações do Brasil 500 Anos
Certamente, o projeto 'Brasil 500 Anos', apresentou-se como representação espetacularizada de nossa memória nacional fo~ada na segunda metade do século XIX pelo
Instituto Histórico e Geográfico Nacional, visando no pentacentenário da nação, mobilizar a população brasileira em torno de um discurso do qual o povo é visto com
reticência, e assim, criar um estado de communitas.O presente trabalho de pesquisa, 'Representações do IHGB na Imprensa Fortalezense nas Comemorações do Brasil
500 Anos' , tem por objetivo realizar uma análise dos discursos veiculados na imprensa escrita da capital cearense, tendo por fonte os jornais de maior circulação local:
'O Povo" e o 'Diário do Nordeste'. No periodo compreendido entre abril de 1999 e abril do ano 2000. Esta análise será realizada através do método dk:::gico, sendo as
reflexões desenvolvidas em consonância com teóricos das Ciências Sociais, como Roger Chartier, Victor Turner, Pierre Bourdieu, Thomas Kuhn e Michel Foucaull.
Acredita-se ser este o método eos teóricos mais adequados para analisar as formas econteúdos sub-reptícios através dos quais foi representado odiscurso construído pelo
IHGB e tido por memória nacional.
Mônica Martins da Silva - UEG/SME· Goiânia
Festas, patrimônio, identidades efolclore em Goiás (1940-1980)
Os anos de 1920 são um marco de um amplo processo de transformações na sociedade brasileira, bem como da consolidação de uma identidade nacional. Em Goiás,
esse momento é marcado pela solidificação de uma intelectual idade regional que irá em grande medida interferir nos modos de pensar, falar e escrever sobre essa
sociedade e sua cultura, ora através de periódicos como arevista Informação Goiana, ora através de instituições como o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. A partir
dos anos de 1940 acultura popular irá ganhar um destaque nesses debates com acriação da primeira comissão de folclore regional culminando com asolidificação do Instituto
do Folclore De Goiás nos anos de 1970. Esse processo étambém marcado pelo início da instituição da política do patrimônio histórico-<:ultural em Goiás e pela dinamização
do turismo regional entre os anos de 1970 e 1980. Pretende-se analisar como todo esse processo se relaciona com acriação edinamização de uma importante manifestação
popular regional: As Cavalhadas de Pirenópolis, um ritual equestre que atualmente ocorre todos os anos durante os festejos do Divino Espirito Santo desta cidade.
Simpósio Temático 61 - Entre escravos, migrantes e livres pobres: questões de identidade, liberdade e cidadania nos oitocentos
(resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Gladys Sabina Ribeiro
André Nogueira - UFF
Ecos do Rocio: medo da feitiçaria, "batuques" e demonização do universo cultural africano - Rio de Janeiro, século XIX
No ano de 1774, o Regimento inquisitorial aprovado sob os auspícios do Marquês de Pombal marcaria um importante ponto de inflexão na forma com que as autoridades
religiosas passariam aconceber odelito de feitiçaria, banindo omesmo da alçada inquisitorial com ofito de aproximar ainda mais arealidade lusa ás 'luzes'. Não obstante,
essa mudança de rumo e adespeito do próprio arrefecimento das ações persecutórias da Igreja, este breve ensaio pretende descortinar como este imaginário envolvendo
o medo do feitiço e as ações supostamente demoníacas de africanos e/ou afrC><lescendentes continuaram a alimentar os pensamentos e mecanismos coercitivos da elite
letrada no Rio de Janeiro de finais do século XVIII e início do século XIX. Neste sentido, ao invés de visitadores e inquisidores, nesses 'novos tempos', intelectuais,
viajantes, juizes e demais autoridades seculares iriam contribuir para perpetuar as crenças que recaiam sobre tais práticas, focando e reprimindo sob o prisma do discurso
demonológico essa vertente da cultura negra.
Fabiana Schleumer - USP
A passagem: "aspectos" da morte escrava na São Paulo setecentista
Esta pesquisa insere-se na linha da História Social, envolvendo as atuais pesquisas referentes áHistória da África epossui como problemática central áinvestigação das
causas mortis (acidentes, doenças e etc) que atingiram os escravos em São Paulo e seus arredores (Araçariguama, Cotia, Pinheiros, Santo Amaro e São Roque) no
século XVIII, bem como a organização dos mesmos perante amorte. As fontes consistem nos registros paroquiais de óbito dessas freguesias, nos livros de compromissos
da Irmandade de Nossa Sra. do Rosário dos Homens Pretos (1778) e nos processos-<:rime da época. Até o momento, com base nos registros paroquiais da Freguesia
de COM, que compreende os anos de 1750 a 1752, é possível questionar, entre outras coisas, a média da esperança de vida dos escravos. Em Cotia,localizamos os
registros de óbito de Francisco,70 ede Antonio,70, ambos falecidos em 25/12/1751, com todos os sacramentos. Informações como estas alertam para anecessidade de
estudos, como o nosso, que buscam retratar o cotidiano dos escravos, em regiões não exportadoras e com baixa densidade demográfica de cativos.
Marcelo Mac Cord
A Irmandade do Rosário dos Pretos, o Rei do Congo e os maracatus: sentidos sociais e sociabilidades recifenses, 1848·1872
Apresentaremos, neste simpósio, alguns resultados da nossa dissertação de mestrado. Estudamos, basicamente, aconstrução de hierarquias conflitos esolidariedades
entre os irmãos do Rosário dos Pretos da freguesia de Santo Antônio do Recife. Paralela econcomitantemente, nos preocupamos com as hie~arquias do Rei do Canga.
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----------~~--~---------------------------------------------------------------------Estas, proibidas pelas autoridades provinciais, mas ratificadas cotidianamente pelo costume, estavam também profundamente associadas às vivências da população nãobranca. A Irmandade do Rosário dos Pretos da freguesia de Santo Antônio do Recife e as hierarquias do Rei do Congo coexistiam de fonna complementar e tensa. Como
exemplo, no periodo em quadro, temos o reinado Congo de D. Antônio de Oliveira (que era, também, Juiz Perpétuo do Rosário). A partir da referida coroa relativizamos
a historiografia que afinna a acomodação, a resistência ou aambigüidade do reinado em questão. Problematizamos, também, apolarização entre os mundos branco e negro,
tendo em vista as composições políticas que referendaram D. Antônio de Oliveira. Finalmente, nossa pesquisa relativiza a memória do maracatu e a perspectiva foldorista
sobre o tema.
Martha Abreu - UFF
Música escrava, identidade negra
Esta apresentação pretende fazer uma análise sobre um conjunto significativo de letras de músicas de escravos do sudeste cafeeiro (Iundus principalmente), recolhidas por
folcloristas na segunda metade do século XIX ou divulgadas por músicos populares na virada para o século XX. Acompanhando uma reflexão já aprofundada por
especialistas da música negra nos EUA e Caribe, é possível atribuir a estas letras de música um evidente caráter político em tennos da valorização de uma identidade negra
e da luta contra a escravidão. Em geral essas letras eram muito bem humoradas e envolviam criticas aos brancos e senhores.
Lucas Jannoni Soares - USP
Presença e função dos homens livres pobres na sociedade colonial da América Portuguesa - São Paulo (1765-1775)
A ocupação do território da América portuguesa teve na grande propriedade monocultura escravista, sua faceta mais visivel, o seu eixo estrutural. As figuras do grande
senhor de terras e do escravo ficaram destacadas neste contexto, e pareciam dar conta de todo o processo de colonização. A colônia, contudo, foi mais doque exploração
econômica, foi também empreendimento político ede ocupação do território. A garantia da manutenção e de expansão dos domínios metropolitanos eram tarefas para as
quais não bastavam senhores e escravos. A população livre e pobre -significativa no inicio do processo, crescente ao longo dos séculos - teve, nesse aspecto, papel
fundamental: foi o contingente essencial para a defesa e ampliação do território. Nas discussões sobre acolonização, porém, essa população tendeu mais a ser tratada
como entrave ou subproduto inútil do que sua parte integrante. Esta comunicação aborda o papel desses homens, "nem senhores, nem escravos', na Capitania de São
Paulo, ao final do século XVIII, através, principalmente, das instituições das Companhias de Ordenanças, das Tropas Auxiliares e das Tropas Pagas, discutindo a
importância desses grupos na colonização.
Regina Helena Martins de Faria - UFMA
A transformação do trabalho nos trópicos: escravos, libertos, livres pobres, índios e imigrantes estrangeiros nas representações das elites do maranhão
oitocentista
Estudo sobre a maneira como as elites do Maranhão enfrentaram a transformação das relações de trabalho do início do século XIX até a Abolição, através das
representações que faziam sobre a escravidão, o escravo e os possíveis substitutos deste: o índio, o livre pobre, o liberto e o imigrante estrangeiro. A princípio, havendo
ainda o tráfico intercontinental de escravos, representam o africano como um ser bestial, o único capaz de suportar o trabalho nos trópicos; e o livre pobre e o índio como
seres perigosos e inúteis, que atrapalhavam o avanço da colonização e precisavam ser contidos. Oimigrante estrangeiro era o trabalhador ideal, por ser portador da
civilização européia. Ao longo do século há mudanças nas representações. O africano escravizado, humanizado pelo Romantismo literário, ganhou novos atributos físicos
e morais, mas não a capacidade de se auto gerir. Oíndio, vísto agora como um trabalhador em potencial, foi alvo de uma política de catequese e civilização,. que não deu
os resultados esperados, levando-o a não mais ser apontado como uma mão-<Je-obra passível de ser aproveitada. Fracassou a rápida experiência com colonização
estrangeira, em meados do século, mas o imigrante europeu continuou a ser o paradigma do trabalhador ideal. Ao final do oitocentos, as elites contavam apenas com o livre
pobre nacional e o liberto, para quem propõem diversas maneiras de sujeitar ao trabalho.
José Evando Vieíra de Melo - USP
Nacionaís e estrangeiros: o Núcleo Colonial das Cannas e a críação de pequenos fornecedores de canas para o engenho central de Lorena, no ocaso do
escravismo
Os Núcleos Coloniais paulistas, das duas últimas décadas do século XIX, estão inseridos na política geral de subsidias á imigração empreendida pela província de São
Paulo. Diferentemente dos outros Núcleos Coloniais, o das Cannas foi fundado para criar um grupo de pequenos fornecedores de canas para o engenho central de Lorena,
grande empreendimento modernizador da agroindústria açucareira paulista, inaugurado em 1884, nE) Município de mesmo nome. Esse Núcleo reuniu familias nacionais e
estrangeiras que, em pequenas propriedades, produziram, durante vários anos, canas para as moendas do engenho central e alimentos para sua subsistência.
Ana Maria Lugão Rios - UFF
Minha Mãe foi escrava: eu não: campesinato negro, política e trabalho no Rio de Janeiro pós-emancipação
Acomunicação comenta as coincidências narrativas nas entrevistas com descendentes de ex-escr~vos por mim produzidas e depositadas no Laboratório de História Oral
e Imagem da UFF (LABHOI-UFF),e disponibilizadas na home-page do projeto "Memórias do Cativeiro: Narrativas' (www.hisioria.uft.br/labhoilnarrcat.htm). Buscar
regularidades, "coincidências' nas narrativas, experiências partilhadas, modos de vida semelhantes e localizá-Ias no tempo. Este foi o procedimento para tratar, através
dos depoimentos por mim recolhidos nas antigas áreas cafeeiras do Rio de Janeiro, as décadas que se seguiram a abolição. Considero, no meu trabalho, os avós dos
depoentes como a geração inicial (escravos e "ventre livres'), ainda que, em alguns casos, como o dO'Sr.lzaquiel, eles sejam filhos de escravos e, em outros, como no
do Sr. Cornélio, a bisavó, Regina, seja uma das figuras centrais da história da família.T rês temas me chamaram a atenção para organizar as regularidades aque me referi
acima. Oprimeiro, o das diferenças entre a mobilidade espacial nocampesinato negro; o segundo, o da recorrência de sentimentos e projetos que apontam para a memória
de valorização de um estilo de vida camponês e, o terceiro, a questão da experiência familiar com os proprietários de terra: a política dos contratos no meio rural neste
período.
Aurélia H. Castíglioni - UFES
Samarineses no Estado do Espirito Santo: perfil de uma imigração
Opresente trabalho, feito a partir de dados coletados em documentos históricos que fazem parte do acervo do ArquivoPúblico Estadual do Espírito Santo, contém a análise .
de uma corrente migratória pouco conhecida, a imigração samarinesa, que merece destaque pOr suas particularidades. Omaior oontingente dos samarineses que migraram
para o Brasil fixou-se no Espírito Santo, onde este movimento concentrou-se num curto espaço de tempo: os registros indicam que 458 imigrantes samarineses chegaram
ao Estado entre dezembro de 1895 e agosto de 1896. Operfil demográfico desse fluxo migratório é caracterizado pela presença de famílias, que partiam com todos os seus
membros, com o objetivo de se inserirem definitivamente na região de destino e de trabalharem em suas próprias terras. Características marcantes deste contingente são
sua juventude e o potencial de fecundidade de suas famílias, ainda em fase de procriação.
Domingos Savio da Cunha Garcia - UEM
A ocupação da fronteira Oeste e a integridade territorial do Brasil nos primórdios da República: alguns elementos para discussão
Este trabalho procura retomar as discussões sobre a ocupação do oeste brasileiro nos primórdios da República, oonfrontando odebate que vinha se realizando sobre a
necessidade de integrar aquela região ao centro político e econômico do país, com o processo concreto de ocupação territorial que lá se desenvolvia. Procura destacar as
ações de grupos estrangeiros que operavam na região oeste, ocupando, pela compra ou arrendamento, grandes áreas de terra na fronteira com a Bolívia. Esse processo,
no quadro de instabilidade política vivída pelo Brasil, somada àconjuntura internacional do período, poderia se transformar num componente efetivo para um processo de
desagregação territorial do país, tão temido pelos partícipes do citado debate.
Paulo Cesar Gonçalves - USP
A Utilidade dos desqualificados - Retirantes cearenses e a conformação do mercado de trabalho paulista nas últimas décadas do século XIX
Este estudo enfoca as migrações nordestinas, no final do século XIX, para São Paulo, no quadro de expansão da cafeicultura e superação do escravismo. Nesse período,
em que a provisão de mão-<Je-obra livre para o café esteve, no geral, associada a imigrantes estrangeiros, as secas que assolaram o Ceará liberaram contingentes
expressivos, canalizados, também para o sul do país. Encaminhados às áreas cafeicujtoras, com transporte subsidiado pelo governo central, os retirantes, mesmo vítimas
de preconceitos em relação a sua capacidade de adaptação ao trabalho regular (característica atribuída pelas elites ao conjunto da população pobre) participaram da
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----------------------------------~--~------------------------------conflQuraçao do mercado de trabalho livre econcorreram, juntamente com os imigrantes europeus, para que os cafeiOJltores atingissem seus objetivos: conseguir mão-deobra abundante e barata e, com isso, baixar seus custos de produção. Os retirantes cearenses constitulram-se em mais um exemplo da ligação eventual do trabalhador
nacional com o sistema produtivo. Assim, no limiar do século XX, o tratamento dispensado às camadas pobres da população não mudara. Sua utilidade continuava a ser
regida pelos interesses dos grupos dominantes, que ao restringir sua participação e integração aos diversos ramos da atividade humana, inviabilizavam aconformação de
um povo e de uma nação, paradoxalmente, o objetivo de parte da elite política e intelectual brasileira áépoca.
Rosângela Ferreira Leite - USP
Organização dos aldeamentos indígenas e aformação de mão de obra para a colheita do mate (Guarapuava e Palmas 1853-1873)
Nesta comunicação, aborda-se aorganização dos aldeamentos indígenas de Guarapuva e Palmas, nas décadas de cinquenta e sessenta do séOJlo XIX, busca-se verificar
o processo de incorporação dos índios aldeados no trabalho de colheíta da congonha, planta nativa no centro oeste paranaense. DisOJte-se apassagem da condíção de
aldeado ásítuação de trabalhador livre pobre, levando em consíderação as políticas de estruturação dos aldeamentos, os debates sobre o aproveitamento dessa força de
trabalho disponível, as condições de vida, incorporação e resistência cultural das populações aldeadas e, por fim, os relatos sobre otrabalho de coleta do mate neste novo
cenário produtivo.
/
Kalina Vanderlei Silva - UFPE/FFPNM/UPE/FAINTVISA
'Civilização e Sertão'-Imaginário e Condições Materiais de Existêncía dos Pobres do Açúcar no Sertão da 'Guerra dos Bárbaros', Pernambuco, séculos
XVII e XVIII
Procuramos, nesse trabalho, observar o imaginário dominante entre os grupos pobres livres das vilas açucareiras da Capitania de Pernambuco e anexas entre os séOJlos
XVII e XVIII, e como, a partir desse imaginário, esses grupos interpretam o sertão, para onde são obrigatoriamente deslocados. Tomando como pano d~ fundo a'guerra
dos bárbaros', oconflito entre tapuias ecolonos no Rio Grande do Norte entre fins do século XVII e inicio do XVIII, buscamos conhecer os tipos humanos que, saídos das
vilas açucareiras e de dentro da cultura barroca colonial, são mobilizados pela Coroa portuguesa para combater os levantes no sertão. Inseridos na organização militar
colonial, artesãos, pequenos comerciantes, forros e pardos, participam da conquista do continente por imposição da Coroa, mas terminam por contribuir para essa nova
sociedade colonial em formação. Trabalhando com uma documentação diversificada e vasta, buscamos conhecer os personagens que adentram osertão, visando traçar
seu papel social no conflito, sua fixação na nova estrutura social, e suas idéias acerca dessa região, então considerada inóspita e selvagem: o sertão como oposto da
civilização, então interpretada como azona açucareira.
Geraldo Antonio Soares - UFES
Escravos recebendo bilhetes para procurar um novo Senhor: Vitória, 1872-1874
Trabalhando com inquéritos judiciais, este artigo trata de dois casos de escravos que receberam autorizações de seus senhores para que procurassem um novo senhor,
sendo que em um dos casos o escravo recebe mais propriamente uma ordem de seu senhor, já que este declara que não lhe interessa mais ficar com tal escravo.
Examinamos as relações entre escravos, senhores, libertos e livres procurando resgatar seus aspectos sociais, políticos e culturais. Ao mesmo tempo procuramos
resgatar acomplexidade da relação escravista, onde o escravo construía espaços próprios e afirmava sua condição de pessoa para si e para os outros. Podemos observar
também que existiam estatutos intermediários entre escravidão e liberdade e nossa fonte nos permite ver como os próprios escravos, em seus depoimentos, viam sua
situação particular, contribuindo assim para que situações como as de liberto condicional possam ser compreendidas para além do debate sobre acondição jurídica de
escravo.
Tatiana Silva de Lima - UFPE
Os Nós que alforriam relações sociais na construção da liberdade, Recife, 1850-1860
No Brasil oitocentista, a alforria (dispositivo legal de liberdade) estava inscrita na política de domínio senhorial. Não havendo até 1871 lei que orientasse o processo de
liberdade, aalforria estava sob ocontrole privado dos senhores, sendo encarada como uma doação.Contudo, cartas de liberdade registradas em cartórios civis do Recife
entre 1850 e 1860 indicam que o acontecimento da alforria era também um investimento, uma conquista do cativo sobre seu senhor. E muitas vezes a construção da
liberdade ultrapassava mesmo a relação entre senhor e escravo. Este mobilizava laços afetivos, de solidariedade, de cumplicidade, de apadrinhamento tecidos com
familiares e com membros da classe proprietária.A influência política de cada um na negociação da carta de alforria era desigual. Afinal, tratamos de uma sociedade
escravista, hierarquizada, na qual as personagens históricas ocupavam lugares sociais assimétricos. Além do que, o senhor detinha uma posição importantíssima no
percurso da liberdade legal até 1871, como vimos. Apesar disto, o proprietário não estava só; as relações sociais não eram unilaterais. Processos dinâmicos se
desenrolavam até aalforria: concessões, conquistas, negociações, conflitos; expressões da complexidade social do Recife em meados do oitocentos.
Wellington Castellucci Junior - UCSal
Escravos e Forros em ltaparica na segunda Metade do Século XIX
Os últimos anos da·escravidão no Nordeste foram marcados pela crescente diminuição de cativos provocado pela intensificação do tráfico interprovincial que destinou
parcelas de negros escravos para aregião sul do pais.Em Itaparica, acarência de mão de obra escrava demandou uma massa de sujeitos livres eforros que passaram
aocupar gradativamente as jornadas de trabalhos exercidas até então pelos escravos. Nesse contexto de transição, destacaram-se também as ações de mulheres forras
na prática de mercadejar e intermediar um intenso comércio clandestino dos derivados de baleia para Salvador e Recôncavo baiano.As altemativas de sobrevivência
dessas mulheres, dos forros e dos últimos escravos na Ilha de Itaparica, na segunda metade do século XIX, é a pretenção deste estudo.
Clemente Gentil Penna - UFSC
As alforrias condicionais, os contratos de locação de serviços e as novas relações de trabalho em Desterro/SC (1871-1886)
Oobjetivo desta comunicação é através de uma análise das cartas de alforria onerosas e contratos de locação de serviços obter uma melhor compreensão em torno dos
libertos sob condição, ou statuliber e seus senhores ou patronos e as maneiras pelas quais esta ambígua condição jurídica, implicou em perceptíveis modificações nas
relÇlções de trabalho em Desterro/SC durante a última década da escravidão. Uma análise em torno das alforrias condicionais, contratos de locação de serviços e
processos criminais nos tem possibilitado perceber as maneiras pelas quais novas e complexas relações de trabalho foram se modelando na cidade, bem como ao
investigarmos oquotidiano e ações destes libertos condicionais e seus ex-senhores ou patronos pQdemos perceber que muitas vezes alforria etrabalho livre eram coisas
absolutamente distintas, e que tanto a legislação escravista do país quanto os proprietários de escravos tinham interesses apenas na libertação da condição jurídica da
escravidão e não da ex~'1ção do trabalho compulsório, e que tal intento não foi levado acabo sem que muitos conflitos tivessem ocorrido, conflitos esses que nos tem
possibilitado levantar questionamentos em direção a um tema já bastante debatido pela historiografia brasileira: a'transição do trabalho escravo para o trabalho livre'.
Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira - UFMG
Legislação Emancipacionista e escravidão na Província Mineira -1828/1885
Pretende-se refletir sobre as possibilidades abertas pela discussão emancipacionista na Comarca do Rio das Mortes em Minas Gerais. As pesquisas empiricas sobre a
escravidão têm confirmado alguns paradigmas e consolidado um conhecimentosobre um quadro social escravista mais complexo, no qual a interação entre a vontade
e autoridade senhorial e os interesses cativos precisa encontrar um denominador comum mínimo, sob pena de não se perpetuar a relação estabelecida em bases tão
desiguais. Considerando-se tais pressupostos e agregando-se aeles as informações quantitativas acerca do volume escravista sediado na Comarca do Rio das Mortes,
pefQunta-se acerca dos efeitos que os rumores anti-escravistas e os debates emancipacionistas podem ter produzido no cenário doméstico da relação social escravista,
praticada no interior das fazendas produtoras de alimentos no sul de Minas Gerais. Supãe-se que a manutenção da escravidão em regiões rurais contava com o exercício
. da dominação exercido pelo controle social efetivado pelo conjunto geral da população, o que acabava criando um ambiente de cultura escravista.
Adriana Pereira Campos
A prática Judiciária e a prática da negociação: na Comarca de Vitória, século XIX
Acomunicação proposta versará sobre os conflitos econfluências entre os senhores, as autoridades constituídas eos escravos no âmbito do Judiciário. Aprática judiciária
será enfocada como o locus mais dinâmico do entrelaçamento desses atores em suas disputas pela definição da lei edo Direito. Abase empírica do trabalho está assentada
no levantamento de processos criminais e civis da Comarca de Vitória, na segunda metade do século dezenove. Nas sentenças prolatadas, evidenciou-se a influência
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--------~~~--~------------------~-------------------------------------------------do comportamento pretérito do escravo no desenlace dos processos. Conforme os costumes e hábitos do cativo, as penas a serem aplicadas ou o merecimento da
liberdade estavam sujeitos a significativas variações. Ao incorporar em seu exercício rotineiro o comportamento do escravo, a prática jurídica sancionava, ainda que
indiretamente, os laços de obediência e submissão entre cativos e senhores. Assim, entregando-se ao jogo da simulação de sujeição, os indivíduos podiam obter fortes
aliados, desde os senhores até os padrinhos com influência e poder local. As práticas de negociação entre escravos e senhores evidenciadas nos processos analisados
podem ser interpretadas como parte da experiência política que perpetuava os laços de dependência ede hierarquia no Brasil, que extrapolava o próprio mundo do cativeiro.

Ivan de Andrade Vellasco - UFSJ
A criminalidade violenta e sua contenção: Minas Gerais - Século XIX
Otrabalho objetiva avançar algumas hipóteses e questões que buscam relacionar o processo de construção do Estado e ampliação do sistema de justiça, ao longo do
século XIX, e seus possiveis efeitos na contenção da criminalidade violenta. Para tanto, utilizo-me de dados coligidos a partir de diversas fontes judiciais da comarca do
Rio das Mortes, Minas Gerais, no intervalo de tempo que se estende de 1800 a 1890, numa tentativa de reconstituição das taxas históricas de criminalidade e análise de
suas variações ao longo do tempo. São analisadas a montagem e as transformações do sistema de justiça no transcorrer do período, sob aótica do esforço das elites
govemantes de dotar o Estado de um aparato judiciário e policial capaz de assegurar o monopólio da violência como base de sua legitimação econtrole da violência privada.
Procura-se assinalar o impacto das mudanças materializadas no Código Criminal de 1831, no Código do Processo Criminal de 1832 e nas reformas centralizadoras
introduzidas pela lei de 3 de dezembro de 1841. Verifica-se, através da análise quantitativa das variações das taxas de criminalídade no tempo, atendência progressiva
de queda da criminalidade violenta. Ahipótese é ade que as mudanças no sistema de justiça teriam atuado de maneira direta na sua contenção.
Maria da Vitória Barbosa Lima - UFPB
Crime e castigo: a criminalidade escrava na Cidade da Parahyba (1850-1888)
A Cidade da Parahyba, na segunda metade do século XIX, apresentava características urbanas e rurais, e seus escravos transitavam entre esses dois mundos. Eles
utilizaram diferentes maneiras como forma de resistirem ao sistema escravista. Essas formas de resistência consistiam em ações consideradas desordens pelos
presidentes da Provincia da Paraíba, sendo elas: as fugas, os roubos, os furtos, as agressões, as infrações ás Posturas Municipais, os suicídios eos homicídios. Mas,
esses escravos foram punidos por suas atitudes rebeldes, também, das mais variadas formas, tanto na esfera privada, aplicada pelos seus senhores, através de açoites,
tronco, entre outras, como na esfera pública, com 'palmatoadas", prisão simples, galés e morte.
Fabiana Cardoso Malha Rodrigues - UFF
Algumas reflexões acerca do imaginário jurídico a partir da "Revista dos Tribunaes"
.
.
Apartir de um conjunto selecionado de artigos publicados na "Revista dos Tribunaes', desde o ano de sua fundação, em 1912, até 1916 que buscamos realizar uma análise
de conteúdo do imaginário juridico brasileiro. Também é nosso interesse realizar uma ponte entre a conjuntura do período e algumas questões que nos servem como fio
condutor para realização desse trabalho. Para isso fechamos o foco nas discussões do campo jurídico que têm como eixo principal a condição feminina e o poder.
Investigamos, a partir de alguns estudos já desenvolvidos acerca da construção da idéia de indivíduo, como se dão, no campo juridico, as discussões que envolvem
diversos matizes da idéia de indivíduo feminino, tendo como pano de questões como disciplinamentoe controle social. Este trabalho está inserido em uma discussão mais
ampla acerca do processo de criminalização feminina nos fins do século XIX e inicio do século XXque vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
História Stricto Sensu na UFF - Mestrado.
Maria Tereza Pereira Cardoso - UFSJ
Os Juízes de Paz e os Tigres da Hircânia nas Vilas Del-Rei, Comarca do Rio das Mortes (1829-1850)
Este trabalho consiste no estudo da atuação dos juízes de paz das vilas Del-Rei, comarca do Rio das Mortes, no período entre 1829 e 1850. Eleitos para cada freguesia
ecapelas filiais curadas, com atribuições judiciais, administrativas epoliciais e sem aexigência de formação especifica, cabia-lhes promover aconciliação entre litigantes,
com o propósito de desobstruir o Judiciário, agilizando causas que se alongavam em demasia. Entre suas atribuições constavam também a perseguição e prisão de
criminosos, ainterrogação de suspeitos e adissolução de ajuntamentos de escravos e quilombos. Em conseqüência de sua atuação, essas autoridades deparavam-se
com revoltas escravas, algumas das quais são objeto desta comunicação.
Nancy Rita Sento Sé de Assis - UNEB
Honra. Uma questão de jurisprudência
Estudo das noções de honra presentes em artigos de doutrina econsultas processuais feitas aos Tribunais da relação do Império do Brasil, publicados em revistas juridicas
da época, com vistas à análise das mudanças ocorridas em torno das noções de honra vigentes, bem como da articulação entre aquelas mudanças e as transformações ,
sociais, políticas, econômicas eculturais experimentadas pela sociedade brasileira ao longo dos oitocentos.Considera ainda as relações entre noções de honra, escravidão
e formação do estado nacional.
.
Lucia Maria Paschoal Guimarães - UERJ
A Maçonaria da Honra
A expressão 'Maçonaria da Honra" foi cunhada por Joaquim Nabuco para designar o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), órgão criado em 1843 e que deu origem
à Ordem dos Advogados do Brasil. A historiografia do Segundo Reinado tem associado o Instituto ao movimento abolicionista, detendo-se no estudo da obra de certos
dirigentes do grêmio, aexemplo de Perdigão Malheiro. Contudo, como pretendo demonstrar, a atuação do Instituto não se restringiu apenas à defesa dofim da escravidão.
Nesta comunicação, abordarei uma outra face IAB, pouco explorada pelos estudiosos, ou seja, oexame do papel desempenhado pela entidade no processo de constituição
do aparato jurídico-administrativo do Estado monárquico.
Humberto Fernandes Machado - UFF
Imprensa e Abolicionismo no Rio de Janeiro
ORio de Janeiro era uma cidade repleta de contrastes, caracterizada pela incorporação das novidades européias edas idéias de progresso e civilização que se opunham
à escravidão. Essa peculiaridade favoreceu aparticipação da população em diversos eventos de cunho abolicionista na década de 1880. Oabolicionismo 'ganhou as ruas'
junto com os jornais que veiculavam inúmeras matérias retratando asociedade escravista e contribuindo para asua derrocada. Paralelamente, os militantes utilizavam
diversos mecanismos J-Jra denunciar as mazelas do cativeiro obtendo um espaço privilegiado na imprensa.
Wlamir José da Silva - UFSJ
Os pardos na pedagogia liberal-moderada mineira do período regencial
Ocrescimento da população parda no Brasil oitocentista representou um risco de conflitos sociais, raciais e políticos, significativo para as elites políticas da época. A
Província de Minas Gerais tinha um enorme massa de pardos, e, na economia de abastecimento típica da região, estes não restavam marginalizados, sendo presentes
em diversas ocupações, em diversas relações com a propriedade, esocialmente integrados. Tal diversidade implicou o ânimo dessa população, em seu cotidiano e na sua
relação com o poder. Assim, os pardos foram um fator importante para o estabelecimento de um consenso social em Minas. No período regencial, travou-se uma renhida
disputa pelos pardos. Os liberais moderados buscaram estabelecer aidentidade dos pardos com o seu projeto liberal e, por sua vez, estes esforços iam ao encontro das
expectativas daqueles em afirmar-se socialmente. Em sua pedagogia, os liberais afirmaram a distinção dos pardos integrados em relação aos esCravos e aos
marginalizados, associando escravidão e absolutismo e os vadios à desordem, atribuindo-lhes qualidades morais, talentos, industriósidade e'viveza'. A pedagogia
moderada propôs como critério para adistinção social a própria consciência liberal.
Patricia Ramos Geremias - UFF
Ser "ingênuo" em Desterro/SC: Infância e trabalho compulsório em fins do século XIX
Alei n. 2040 de 28 de setembro de 1871 criou no Brasil uma nova condição social para os filhos 'livres' das mulheres escravas ao conceder-lhes a liberdade sob acondição
da prestação de serviços aos senhores de suas mães. Tal norma juridica teve como um de seus objetivos principais dar um encaminhamento gradual para a abolição da
escravidão no pais. Suas implicações, no entanto, se mostraram bem mais complexas pará as populações de origem africana que se viram envolvidas neste processo,
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em especial para crianças que viveram sob a tutela dos senhores de suas mães o que na prática significou viver durante muito entre a escravidão e a liberdade. A
possibilidade de acompanhar algumas das experiências destas crianças se deve aum conjunto de fontes que vem sendo muito pouco explorado pela historiografia brasileira
no que se refere aos filhos 'livres' das mulheres cativas. Eeste é o objetivo do presente trabalho: acompanhar através de processos de tutoria, registros de batismo,
inventários post-mortem, ofícios de chefe de polícia para juiz de órfãos, entre outras fontes as experiências vivenciadas por estas crianças em fins do século XIX em
Desterro/SC. Experiências estas que envolveram trabalho compulsório, maus tratos, longos conflitos judiciais e uma luta constante pela conquista da liberdade.
Paulo César Oliveira de Jesus - UFBA
Notícias do tráfico: a Imprensa Baiana e a extinção do comércio de africanos para o Brasil (1811-1826)
A emergência de idéias contrárias ao tráfico de africanos no início do século XIX, marcou o panorama intemacional, tendo a Inglaterra como grande ativista. A campanha
inglesa anti-tráfico logo se fez sentir também no Brasil. Entre 1810 e 1826 vários tratados foram assinados com a nação inglesa, primeiro por Portugal- metrópole edepois
pelo Brasil- país independente, no intuito de por fim ao comércio de africanos. Estes acontecimentos foram acompanhados por todos setores da sociedade, envolvidos
direta ou indiretamente com a questão, e também pela nascente imprensa, que em nosso entendimento representou os interesses de determinados grupos sociais. Este
trabalho tenta demonstrar que a imprensa baiana participou de maneira fundamental dos debates relativos àextinção do comércio de africanos para o Brasil.
Josenildo de Jesus Pereira - UFMA
Na fronteira do cárcere e do paraiso: um estudo sobre as práticas de resistência escrava no Maranhão oitocentista
Discute-se neste trabalho o sobre ocotidiano escravista maranhense no século XIX e, nele, a postura dos escravos na cidade e no campo tendo por pressuposto que as
relações escravistas não estavam subordinadas, por excelência, ao discurso juridico que criou a armadilha de se interpretar aescravidão sob aégide do binômio senhorl
Escravo e, por isso mesmo, também acondição do escravo como vitima ou rebelde. A escravidão em sua dimensão social foi mediada por 'negociações e conflitos' e
por inúmeras temporalidades de seus sujeitos sociais. E a resistência escrava um conjunto de diversas táticas e estratégias de inserção social e, não, apenas a fuga, o
quilombo ea insurreição.
Luciano Mendonça de Lima - UFCG
Derramando susto: os escravos e o Quebra·Quilos em Campina Grande
O presente trabalho é parte de nossa dissertação de Mestrado e visa discutir alguns aspectos da cultura e da resistência escrava, tendo como parâmetro de análise um
evento histórico concreto. Trata-se da sedição do Quebra-Quilos, movimento social que conflagrou quatro provincias do então Norte do Império nos meses finais do ano
de 1874, momento histórico este caracterizado por diversas transformações que também atingiram a região. Tendo contado com a participação de várias categorias de
homens livres. Em Campina Grande, municipio localizado no agreste paraibano, o Quebra-Quilo se singularizou pela adesão de grupos de escravos, que aproveitaram
a conjuntura favorável para fazer valer as suas próprias reivindicações por liberdade e acesso coletivo e autônomo a terra, esboçando desse modo um ensaio de
insurreição, aforma mais espetacular do protesto negro no Brasil escravista do Oitocentos.
Marcos Ferreira de Andrade - UEMG/Campanha
Africanos e crioulos rebeldes em Minas Gerais - século XIX: a revolta dos escravos de Carrancas
Neste trabalho, procuro discutir a Revolta de Carrancas, uma importante rebelião de escravos, ainda pouco conhecida pela historiografia, que ocorreu na Província de
Minas Gerais. Arevolta eclodiu no dia 13 de maio de 1833, na Freguesia de Carrancas, curato de São Tomé das Letras, nas propriedades da familia Junqueira, envolvendo
dezenas de escravos, com conseqüências funestas para os ambos lados. Merecem destaque a variada composição étnica dos envolvidos e ocaráter exemplar das penas
aplicadas aos rebeldes. A grande maioria dos escravos era procedente da África.Central (cassanges, angolas, benguelas, congos), falantes de banto, geralmente
considerados pela historiografia menos afeitos arevoltas, diferente dos escravos 'minas' ou "nagôs". Outro aspecto importante a salientar é que a Revolta de Carrancas
pode ter sido aprecursora da lei de 1Ode junho de 1835, que estabeleceu a pena de morte para os escravos rebeldes. Agênese dessa lei está relacionada é.v projeto enviado
pela Regência àCâmara dos Deputados, um mês após aos acontecimentos de Carrancas, que já previa a pena de morte para escravos envolvidos em insurreições ou
delitos contra seus senhores e descendentes.
Jakson André da Silva Ferreira - UFBA
"Em busca da vida": suicidio escravo como forma de liberdade
As lutas dos escravos para a obtenção da liberdade eram realizadas no dia adia por meio de diversas ações individuais. Osuicidio era um dessas ações. Assim, este
trabalho tem como objetivo principal discutir o suicidio e atentativa de suicídio de escravos ocorridos em Salvador e no Recôncavo baiano durante asegunda metade do
século XIX, como meios para se conseguir a tão sonhada liberdade, fosse ela na vida ou na morte. Os documentos, até o momento localizados, nos possibilitam afirmar
que osuicidio e as tentativas de suicídio enquadram-se como estratégias de resistência e negociação diante do cativeiro. Muitas tentativas, por exemplo, dão-nos a
indicação de que oobjetivo principal do escravo não era a morte, mas sim abusca pela liberdade, por uma certa autonomia ou de poder escolher o seu destino. Osuicidio
era um recurso mais extremado, e muitas vezes denotava desistência diante aopressão senhorial.
Andrea Marzano - Universidade Cândido Mendes
O ator e o empresário: a polêmica da demissão de Vasques do Teatro Gínásio
Em meados de 1867, o ator cômico carioca Francisco Corrêa Vasques foi demitido do Teatro Ginásio pelo empresário português Furtado Coelho, gerando polêmica no
importante Jornal do Comércio. As trocas de acusações, veiculadas nas 'Publicações a Pedido', revelam diferentes concepções do papel do teatro no debate em torno
da construção de um modelo de 'sociedade civilizada'. Além disso, permitem uma visão das possibilidades e limites da ascensão social de um homem mestiço e de
instrução elementar que conquistou, através do sucesso nos palcos, um espaço para participação nos debates intelectuais de sua época. A polêmica sobre ademissão
de Vasques será analisada considerando-se o processo de crescente profissionalização dos atores, atentativa de criação de uma identidade positiva ~ara os artistas, a
diversificação do público e a formação, ainda embrionária, de uma cultura de massas na cidade do Rio de Janeiro.
Gisálio Cerqueira Filho - UFF
O teatro intimista de Strindberg: poder e idéias na virada do século XIX para o XX
Opresente ensaio ressalta a importância de Auguste Strindberg (1849 - 1912) e do seu teatro intimista para um olhar da Ciência Política capaz de dar conta das relações
entre poder, autoridade e responsabilidade parental do Estado (Pierre Legendre). Apeça teatral 'O Pai' étomada como referência principal.
Ana Carolina Eiras Coelho Soares - UERJ
Emilia/Diva ou uma AmélialSubmissa?: um estudo do romance de José de Alencar sob uma perspectiva histórica de abordagem.
.
Ao estudar oromance através de uma perspectiva histórica pretendi percebê-lo como um 'documento histórico' relator dos hábitos, costumes e comportamentos sociais
de uma época através da visão idiossincrática do autor, marcado pelas práticas politicas eculturais vivenciadas pelo autor, ou seja, pela historicidade de seu tempo. Desta
man~ir.a, em sua obra literá~ia pode-se perceber sua preocupação em trazer acivilização e amodernidade aos seus leitores, em especial às leitoras.Diva não é apenas
aestorla de uma moça apaixonada, mas sobretudo, um manual que nos revela até certo ponto como as sociabilidades eram construidas na sociedade do século XIX.
Frederico de Castro Neves - UFCE
O "bolsinho do Imperador": caridade e crise do paternalismo nos anos de 1870
As relações estabelecidas entre os retirantes da seca de 1877 eo Imperador D. Pedro II ainda estão por serem desvendadas aos olhos da História Social. Registradas
aos olhos de contemporâneos letrados, como Rodolfo Teófilo, tais relações aparecem marcadas pelo patemalismo e pela confiança de que os pobres não deixarão de ser
as~istidos pelo piedoso monarca. A ca~dade, portanto, parece organizar essas relações; mas, a seca vem desorganizar essa aparência de harmonia social entre pobres
e n.cos, provocando frat~ras no patemalismo, quando aparecem criticas permanentes aos procedimentos oficiais de assistência aos pobres retirantes. Do ponto de vista dos
retirantes, contudo, acnse talvez apareça corno incapacidade ou incompetência dos governantes locais em satisfazer as vontades do Imperador. Uma carta de operários
de Sobral, endereçada diretamente a D. Pedro 11, pode trazer algumas luzes sobre essas relações, vistas pelos olhos dos trabalhadores.
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Gizlene Neder- UFF
Assistência e responsabilidade parental do Estado no Brasil: entre o dever e a caridade
.
Neste trabalho enfocamos a história da idéia de autoridade presente nas instituições políticas periféricas do Estado no Brasil, entre os séculos XIX e XX. Analisamos o
processo de estruturação poIítico-institucional do Estado, levando em con~a as pr~~ações e as ações ~líticas. para o ?esem~nho da autoridade pública, e~ r?l~
aos órfãos, às viúvas, aos presos, aos alienados, aos velhos, aos mendigos, aos Indigentes. Interpretamos as Ideologias que, Info~mam e dã~ suporte doutnnano às
múltiplas tecnologias de controle social, empreendidas para assistir, reprimir, confinar, ou simplesmente abandonar a parte v~lnera.v~1 da s~ledade. Trab~lhamos o
pensamento de autoridades dirigentes de algumas instituições, cujo poder decisório contingente movimenta o campopolíllCO (ministros, diretores. de .a~lIo~ ou d~
penitenciárias, juizes, policiais). Oestudo destes ideólogos do terceiro/quarto escalão visa. identificar aspectos?~ cultura poIlllca nas. fo~~ de ?O~cebe~, I~sti!ulre I~~esllr
de autoridade o servidor público. Estamos compulsando uma fonte documental rica e vanada (despachos de JUizes em processos Judloals -clvels e cnmlnalS -, ofiCIOS e
relatórios deministros, de diretores de asilo, de presídios, de ortanatos, etc.).
Gabriela dos Reis Sampaio - UFBA
.
Pequenos Poderes: disputas entre autoridades e trabalhadores. no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro em finais do Impér~o.
'.'
Oobjetivo da apresentação é discutir aformação de identidades, conflitos e splidariedades surgidos entre ~iversos trabalh~d~res que habitavam u~a das r~loes mais
pobres da cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, etambém entre trabalhadores eautondades responsavels pelo controle da reglao, a partir de fontes
levantadas no Arquivo Geral da Cidade do RJ (infração de posturas municipais/pedidos de licença para diversões públicas e para festas religiosas; fregu?~ia de Santana,
1860, 1870 e 1880). Buscou-se localizar praticantes de religiões afro-brasileiras em sua vida cotidiana, para além do universo. das casas de culto. As senes descrevem
oconflituoso cotidiano da administração da cidade em diversas situações. Encontramos sérios confrontos entre guardas, fiscais e Inspetores eos trabalhadores e moradores
da freguesia, bem como entre as autoridades municipai~ edelegados de policia. A ~nálise permite vislumbrar c,ondições de vid.a de sujeit?s ~b~es que habitav~".l ocentro
do Rio, as dificuldades que enfrentavam e as diversas disputas ealianças que precisavam estabelecer entre SI ecom as autondades mais proxlmas de seu cotidiano para
sobreviver naquele conturbado contexto.
Jefferson de Almeida Pinto - UFF
Trabalho, repressão e caridade no cotidiano dos pobres urbanos na transição do século XIX para o XX - Município de Juiz de Fora (MG)
Apresente comunicação busca observar como ofenõmeno da Modernidade aqui expresso pela crise do escravismo transformou ocotidiano dos pobres urbanos, uma vez
que trouxe às cidades grande número de mulheres e homens desocupados entre ex-escravos elivres. Tomaremos como recorte neste trabalho o municipio mineiro de Juiz
de Fora na transição do século XIX para o XX. Neste contexto, busca-se controlar essa população através da formação de um mercado de trabalho, utilizando-se de
recursos presentes no Código de Processo Criminal brasileiro e de outros como a imposição de contratos de trabalho aos vadios, aassinatura de tratados de bem viver,
a repressão policial, aconstrução de cadeias públicas, acaridade pública (hospitais de misericórdia e asilos para a mendicidade) além de posturas municipais.
Marcello Otávio Neri de Campos Basile - UFRJ
A nação moderada: projeto e ação política na Corte regencial
.
Este trabalho analisa os princípios e propostas que configuravam o projeto político e o ideal de nação veiculados pela imprensa liberal moderada da Corte. Serão, então!
enfocadas questões como a noção de moderação; ojusracionalismo que servia de fundamento jurídico-filosófico dos princípios moderados; suas concepções de liberdade,
igualdade, povo, cidadania, representação, soberania e revolução; avisão que tinham sobre o problema da escravidão; suas posições a respeito do regime de governo
edas reformas constitucionais; eseus esforços para reduzir o poder pessoal do imperador por meio do predomínio do Poder Legislativo, da autonomia Judiciária edo menor
controle sobre as forças de repressão.
.
Carlos Augusto Bastos - UFF
Os passos dos desertores no Grão-Pará (1835-1850)
Este trabalho analisa as deserções praticadas por soldados no Grão-Pará durante os anos de 1835 a 1850, momento marcado pelo combate àCabanagem (1835-1840)
e pela consolidação da ordem na província. Objetiva-se compreender as motivações para as deserções, além das teias sociais construidas pelos desertores em suas
fugas, utilizando-se como fontes os ofícios das autoridades militares coletados no Arquivo Público do Pará. Com base na documentação, foi possível concluir que os
serviços das armas afastavam os homens recrutados de suas atividades produtivas e do conví vio com suas comunidades, forçando-os a servir em tropas marcadas por
um quadro recorrente de penúria material. Por tais motivos, os desertores poderiam tentar reconstruir as relações sociais das quais faziam parte antes do recrutamento,
retornando para suas localidades de origem, ou construir novas inserções sociais, desertando para comunidades indígenas, quilombos, outras províncias ou países
vizinhos. Em suas fugas, os desertores poderiam contar com o apoio de vários atores sociais, estabelecendo relações marcadas por interesses, solidariedades econflitos.•
Flávio Henrique Dias Saldanha - UNESP/Franca
Nos Campos de Marte: a militarização da sociedade local
.
A presente comunicação aser apresentada no XXII Simpósio Nacional de História éo primeiro capítulo de minha Dissertação de Mestrado que venho desenvolvendo junto
ao Programa de Pós-Graduação em História da UNESP, Campus de Franca, sob aorientação da Prol". D~. Márcia Regina Capelari Naxara efinanciado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Teanológico -CNPq. Neste sentido, viso discutir o processo de mmtarização da sociedade local, processo pelo qual empreendeu
o Estado oitocentista brasileiro com vias de constituir-se enquanto uma instância burocratizada com opropósito de controlar o poder de matriz patrimonial exercido pelos
próceres locais para a racionalização efetiva do poder politico. Tal perspectiva analítica éempregada por Fernando Uricoechea que utiliza a premissa tipológica weberiana
de burocracia patrimonial, aqual recorro corno pressuposto teórico para analisar a Guarda Nacional, instituição formada por homens livres e notáveis locais, para, no período
compreendido entre 1831 a 1850, evidenciar o sistema eletivo para o oficialato da milícia como um mecanismo de teste do prestígio social dos milicianos civis no atual
Estado de Minas Gerais. Isto levando-se em consideração aformação de uma identidade nacional coletiva de uma Monarquia nos trópicos que assentada na estratificação
social e na escravidão prescreve um projeto catalisador de Nação.
Edlúcia da Silva Costa - UFPE
Na Trilha da Liberdade: histórias de recrutamento no Recife imperial (1822-1850)
Na primeira metade do século XIX, a iminência dos períodos de recrutamento colocava a ala masculina da população pobre livre em polvorosa. Ser recrutado, via de regra,
representava uma condenação sumária, da qual o Estado imperial lançava mão para efetivar uma forma eficiente de controle social, destinada avigiar ecastigar rebeldes
em potencial. No entanto, existiam outras leituras possíveis acerca do serviço militar. Alguns homens livres adentravam nas fileiras militares voluntariamente, tentando
construir uma nova identidade e garantir ascensão social. Ser soldado significava aprender aobedecer, mas também aprender a lutar e a liderar, conquistando uma
experíência transformadora.Embora o recrutamento de escravos fosse proibido, em respeito á propriedade privada, muitos cativos recorreram a essa estratégia de
construção da liberdade, deixando-se recrutar ou se apresentando como voluntários para o serviço militar no Exército e nas milícias, simulando a condição de forro.
Compreender otrânsito de escravos e pobres livres nas brechas da malha patronal, em benefício próprio, constitui aproposta desta comunicação.
Ivana Stolze Lima - Fundação Casa de Rui Barbosa
Uma população de lívres e escravos ou uma nação que fala português? Duas formas de olhar o destino do Império
Confrontando os artigos 'Geografia Histórica, Física e Política do Brasil', de F. Nunes de Souza e 'Uma resposta', de J. C. Femandes Pjnheiro (revista Guanabara, Rio
de Janeiro, 1849-1856), pode-se discutir uma interessante polêmica entre duas áreas igualmente estratégicas no processo de formação do Estado nacional: as estatísticas
sobre a população e as concepções de nação. Os conceitos de população e nação constituiram formas de conhecimento objetivadoras de realidades sociais e simbólicas
bastante próprias do século XIX. De um lado, a estatística preocupa-se em classificar os habitantes em diferentes categorias: a condição de livre ou escravo, a cor, a
nacionalidade, a religião, o sexo. Do conhecimento então produzido dependeria o bom governo sobre a população, asua melhor composição, ordem edistribuição sobre
oterritório. De outro lado, oanseio eoforte investimento intelectual em consolidar uma identidade nacional- marcas da historiografia, da literatura, das artes plásticas, da
ciência então produzidas - procuravam os elementos sobre os quais poderia ser erguida uma unidade, dentre os quais daremos destaque á língua. Mais do que evidenciar
uma divergência teórica entre foros intelectuais comuns, a questâo permite refletir sobre os impasses e contradições sociais na formação do Estado Imperial no Brasil.
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Oescravo africano no processo de construção da Identidade Nacional brasileira
No Brasil do século XIX havia 'brasis', ou seja, não havia uma identidade nacional. Nação essa que primeiro passou pela criação de estado independente, para após haver
aformação de sua identidade. Este trabalho tem por objetivo compreender oprocesso de construção do~ado imperial brasileiro, verificando como uma identidade nacional
foi se constituindo nesse jogo político-social. Para tanto, colocaremos afigura do escravo africano como centro de análise, tentando perceber como aidéia de construção
de uma identidade nacional incidiu sobre esses homens, e o papel desempenhado por esses sujeitos nesse processo.
Gladys Sabina Ribeiro - UFF
A comissão mista Brasil-Portugal para o reconhecimento da Independência
Na documentação das Atas da Comissão Mista Brasil Portugal, formada apartir do Tratado de 25 de agosto de 1825 (reconhecimento a Independência), encontramos uma
concentração massiva de reclamantes portugueses, na sua maioria comerciantes que tiveram seus bens seqüestrados nas províncias do Pará, Maranhão, Pemambuco,
Bahia eRio de Janeiro. Desta forma, esta comunicação dá prosseguimento aos nossos estudos sobre os problemas decorrentes da Independência, da formação da Nação
ede uma certa identidade nacional, definindo-se quem era 'brasileiro" ou 'português. Assim, traçamos um primeiro perfil de quem eram esses 'portugueses' que tiveram
seus bens seqüestrados e analisamos algumas das questões políticas em tela.
Lúcia Maria Bastos P. NevesfTania Maria Tavares Bessone da C. Ferreira - UERJ
Portugueses no Brasil: trajetórias e identidades distintas
Ao longo do século XIX, inúmeros portugueses vieram para o Brasil em busca de riquezas ou de um novo lar. Motivados por problemas econômicos ou políticos, esses
homens contribuíram para forjar imagens erepresentações distintas entre omundo metropolitano eacolônia que acabou por se transformar em metrópole. Desse jogo de
opiniões e interesses distintos, que os acontecimentos ora atenuavam, ora aguçavam, fo~aram-se conjunturas diversas que marcaram a vida dos portugueses no Brasil.
De início, transformaram-se no outro, convertendo-se no inimigo, aquem cabia combater para se afirmar a independência do Império do Brasil. Depois, foram identificados
ao atraso eao passado colonial dando origem a um antilusitanismo particular, mesclado de desprezo e de galhofa, que persistira por todo o Império. Da mesma forma, para
esses homens de além-mar, o Brasil era 'um país de selvagens, de feras ede animais', que se civilizou e domesticou pelos cuidados dos europeus lusitanos gue aqui
se estabeleceram. Aproposta desse trabalho é analisar tais imagens, eivadas de opiniões, preconceitos eestereótipos, que permearam o imaginário social dos dois povos
irmãos, através de trajetórias emblemáticas de portugueses, como Diogo Soares de Bivar e Francisco Ramos Paz.
Simpósio Temático 62 - Modos de governar: política, negócios e representações no Império Luso-Brasileiro (resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Maria Fernanda Baptista Bicalho
María de Fátima Silva Gouvêa
Conexões Imperiais: oficiais régios no Brasil e Angola, 1688·1738
Opresente estudo considera as trajetórias administrativas de alguns dos oficiais régios encarregados do governo do Brasil ede Angola na virada do século XVII para o
XVIII. Antônio Gonçalves Câmara Coutinho, João de Lencastre, Luis César de Meneses, Rodrigo César de Meneses e Vasco César de Meneses integravam uma
imbricada teia de agentes da Coroa, que de modo bastante dinâmico articulava relações de parentesco ainteresses s6cio-econômicos no Atlântico sul português. Oestudo
édesenvolvido através da análise do perfil s6cio-econômico desses indivíduos, bem como das estratégias implementadas na constituição das redes clientelares que os
transformam em centros privilegiados da ação governativa portuguesa no ultramar.
Laura de Mello e Souza - USP
Tomás José de Meneses. Um servidor entre dois impérios
Quando Rodrigo José de Menezes, depois conde de Cavaleiros, esteve à frente do governo de Minas, trouxe consigo a mulher, e os filhos, alguns nascidos aqui. No
célebre Canto genetlíaco, Inácio José de Alvarenga Peixoto homenageou uma dessas crianças, ali caracterizada como' José Brasileiro'. O poema é ambíguo, ejá foi
analisado como evidência do empenho libertário do poeta e indicio do espirito libertário dos inconfidentes. Rodrigo José de Menezes deixou as Minas para governar a Bahia.
Depois, voltou ao Reino, enquanto seus amigos da véspera - Cláudio Manuel da Costa, Gonzaga, Alvarenga, Francisco de Paula Freire de Andrade-iam morrendo deste
ou do outro lado do Atlântico, desterrados em terra africana. Voltou quando a Corte toda veio para o Rio, e acabou morrendo no Brasil. Ofilho Tomás fez carreira como
administrador do Império joanino, equando morreu a viúva se empenhou em conseguir a remuneração dos seus serviços de vassalo fiel. Este texto trata justamente das
relações contraditórias entre a mitificação poética de Alvarenga e aação concreta de um administrador colonial, empenhado na obtenção de recompensas.
Francisco Carlos Cosentino - UFF
Ofícios e privilégios: trajetória de dois governadores gerais brasileiros. Século XVI e XVII
Otrabalho pretende apresentar alguns resultados de uma pesquisa em andamento sobre governadores gerais brasileiros e govemação durante os séculos XVI eXVII, feita
em arquivos portugueses e no Arquivo de Simancas na Espanha.A comunicação tem por objetivo reconstruir a trajetória de dois governadores gerais brasileiros da
passagem do século XVI para o XVII. Francisco Giraldes (1588) e Gaspar de Sousa(1612-1617) representam os esforços feitos por dois segmentos da sociedade
portuguesa do Antigo Regime que buscaram através do exercício de oficios nas conquistas que constituiam o império português, a elevação social e o ingresso no.
enobrecimento. Francisco Giraldes, filho de um poderoso banqueiro ecomerciante de origem italiana eGaspar de Sousa, filho de um fidalgo que exerceu funções diversas
no império português, procuraram enobrecer as suas famílias através do exercício de ofícios administrativos, políticos e militares na monarquia portuguesa durante aunião
peninsular, incluindo o governo geral do Brasil. Otrabalho pretende refletir, com os dados obtidos pela pesquisa, as contradições, os esforço eos resultados da trajetória
desses dois funcionários da monarquia ibérica.
Mafalda Soares da Cunha - Universidade de Évora
Hierarquia nobiliárquica e governo do Império Atlântico Português (século XVII)
Esta comunicação apresentará uma breve sintese dos resultados já alcançados relativamente aos governantes do Império Atlântico Português no século XVII. Ouniverso
de análise foi definido em função dos principais postos ultramarinos, ou seja, 13 capitania brasileiras, os governos de Angola, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, S. Jorge
da Mina, Cacheu I Guiné eos de 3 praças norte-africanas (Ceuta, Tânger e Mazagão). Ocorte cronológico justifica-se pela preocupação em abarcar todas as gerações
com carreiras militares, Jalizadas ao longo das guerras da Restauração, já que se verificou ser este um fundamental critério na nomeação para esses mesmos cargos. A
análise desdobrar-se-á em várias vertentes, procurando-se destacar acorrelação entre oestatuto político das capitanias e aqualidade social dos nomeados; arelação entre
ainstabilidade governativa decorrente da situação de guerra e relativa desqualificação social dos governantes, visível pelo importante número de recrutamentos realizados
entre naturais do Brasil ou residentes de longa data. Finalmente, uma breve análise da repetição de mandatos e das lógicas que presidiram à circulação nos vários postos
do Império Atlântico.
Nuno Gonçalo Monteiro· Universidade de Lisboa
Os governadores do Império Atlântico Português e a hierarquia nobiliárquica no século XVIII
Esta comunicação incide sobre os governadores do império português no Atlântico, procurando articular os seus percursos com as lógicas de estruturação e reprodução
das categorias nobiliárquicas portuguesas. Oséculo XVIII caracterizou-se por uma crescente elitização earistocratização no acesso aos governos das conquistas. Aesta
tendência escaparam apenas as capitanias de segunda ordem. Tirando estas, poucos foram os governos que estiveram ao alcance de indivíduos nascidos, por exemplo,
no Brasil. Opróprio processo de escolha sofreu profundas alterações, pois, desde ofinal do primeiro terço de setecentos que diminuiu o número de concursos ao Conselho
Ultrarnarino para provimento dos governadores; de resto, estes deixaram de ter lugar apartir no período pombalino, passando as nomeações a serem feitas diretamente
pelo Secretário de Estado. Finalmente, esta evolução correspondeu auma crescente cristalização da hierarquia nobiliárquica portuguesa. No entanto, apesar do que antes
se disse, existiram brechas no sistema, as quais permitiram aascensão de algumas famílias fidalgas, que acumularam um notável conjunto de ofícios nas conquistas e,
por vezes, também na diplomacia.
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Rodrigo Ricupero - USP
Honras e Mercês: a formação da elite colonial baiana no século XVI através da participação no governo geral
Oprojeto visa aestudar afonnação de parcela da elite colonial no século XVI, no processo de obtenção de rendas e propriedades, através da participação na administração
da colônia, na ótica do patrimonialismo, tendo por corpus documental central o 10 livro de provimentos seculares e eclesiãsticos. Odesempenho das tarefas necessárias
para acolonização, porém, só erapossivel avassalos com recursos. Assim era necessário constituir uma elite detentora de recursos, proprietária de terras ede escravos,
engajada e comprometida com o processo de ocupação eque fomecesse os quadros para administração colonial. Assim os chamados 'homens bons eram agentes da
dominação, tanto enquanto membros privilegiados do corpo dominante coIoniaf. Esse processo, ao associar aelHe ao govemo, além de dividir as tarefas da colonização entre
aCoroa eos colonos, reforçava os laços de solidariedade, garantindo afidelidade dos colonos à metrópole. Enfim, 'a elite econômica, tomava-se, desse modo, aelHe social
e govemamental'. Em meados do século XVI, entretanto, ainda não havia elite econômica importante aser associada ao govemo geral recém-criado. Nesse momento de
montagem do processo de colonização, oacesso acargos e benefícios foi abase de consolidação do patrimônio econômico, possibilitando aconstituição dessa elite.
Regina Célia Gonçalves - UFPB
Guerra e Açúcar: A Formação da Elite Politica na Capitania da Paraíba (sécs.XVI-XVII)
A elite politica da Capitania da Paraíba formou-se na guerra da conquista, travada a partir dos anos 70 do século XVI, contra os Potiguara e 'os franceses. Por sua
participação nesta empresa, os conquistadores, em sua maioria mobilízados nas capitanias de Itamaracá e Pernambuco, tornaram-se detentores de terras, através da
obtenção de sesmarias, e de mão-de-obra, via cativeiro de indios ou missões religiosas. De conquistadores passaram à condição de primeiros povoadores da nova
Capitania, etambém àde produtores de açúcar, o que lhes garantiu ainda, os cargos eofícios disponiveis na burocracia local. Sendo assim, desde o início, as vinculações
entre seus interesses e aqueles instalados ao sul foram muito estreitos. Pelo menos nos primeiros anos da ocupação da Paraíba, as mesmas famílias que detinham o poder
político e econômico em Itamaracá e Pernambuco, passaram adetê-lo na nova capitania. Esta "nobreza da terra', ao nosso ver, pode ser compreendida, pelo menos até
aocupação holandesa, como um bloco único que, apesar de divergências pontuais, manteve ahegemonia na sociedade colonial nas capitanias do norte. Este equilibrio
foi comprometido durante o período da ocupação holandesa, quando é possível observar um fracionamento interno destas elites, provocado por diferentes posições
assumidas por seus representantes diante dos novos conquistadores.
Pedro Puntoni - USP
Poder e elites no Império Luso-Brasileiro: casos da Bahia do século XVII ao XIX. Bernardo Vieira Ravasco, secretário do Estado do Brasil: poder e elites
na Bahia do século XVII
,Bernardo Vieira Ravasco nasoeu na Bahia no ano de 1617. Era innão do padre Antonio Vieira, de cuja fama muito se aproveitou. Poeta pequeno e sem expressão, 'apesar
de destacar-se nos serviços prestados àMonarquia durante as guerras holandesas, foi pelas mercês devidas ao irmão que acabou recebendo diversos ofícios e honrarias,
entre os quais ode Secretário do Estado do Brasil. Desde os tempos do Marques de Montalvão, Ravasco havia se ocupado por comissão das matérias de secretaria do
Estado do Brasil. Apenas em 1646 fora nomeado para o ofício, que havia sido expressamente criado com base no que existia na índia desde o século XVI. Em 1663, o
rei decidiu que o seu exercícío era para 'a sua vida', isto é, vitalício. Responsável pelo cartório do Governo Geral, o secretário controlava ofluxo das nomeações, das
confirmações das mercês, das cartas do reino. Seu poder, sempre à sombra do mandatário régio (que em princípio exerceria o posto de governo por três anos), era
certamente decisivo para avida poIitica na América Portuguesa. Ocontrole da memória burocrática, aposição estratégica eas relações estabelecidas tomavam o secretário
um funcionário com um papel destacado no sistema político do Estado do Brasil, justamente em um momento de formalização e "reinstitucionalização' do Govemo Geral.
Nesta posição, Ravasco foi autor de diversos alvitres, participou ativamente da vida política da América e acumulou importante fortuna como senhor de engenho edono
de gado. Nossa proposta nesta comunicação éjustamente discutir aconformação institucional do seu ofício, seus limites e práticas na sua relação com os-poderes e as
elites locais.
Monica Duarte Dantas -USP
Poder e elites no Império Luso-Brasileiro: casos da Bahia do século XVII ao XIX. Novas evelhas elites: entre o regional e o imperial na Bahía oitocentista
Na capitania edepois provincia da Bahia, as primeiras décadas do século XIX foram um momento privilegiado para ainserção de novas elites no quadro da política imperial.
Orecebimento de sesmarias (no século XVIII), a prestação de serviços para algumas das mais tradicionais famílias da capitania edepois província, a busca por patentes,
cargos e símbolos de status, bem como a participação e colaboração por ocasião da lutas de independência configuravam uma busca não só por fontes de renda como
também por inserção dentro dos círculos de poder. Tais estratégias conjugadas eram capazes de alçar, no espaço de três gerações, os membros de uma familia de
potentados locais afiguras de destaque entre aelite política imperial. Oexercicio de certas atividades econômicas, o convívio nos bancos das faculdades, a participação
na burocracia imperial e as alianças matrimoniais mostravam-se meios eficazes de reconhecimento ecirculação entre os membros das antigas elites baianas. Apartir do
estudo comparativo de certas famílias e, especialmente, algumas figuras de destaque na politica baiana do segundo reinado, busca-se perceber os traços fundamentais que
determinavam aatuação em diferentes esferas de mando e poder, do local ao imperial.
Júnia Ferreira Furtado - UFMG
José Rodrigues Abreu e a geografia imaginária emboaba da conquista do ouro
Este trabalho analisa o relato apresentado pelo médico José Rodrigues Abreu, sobre a região das Minas, no começo do século XVIII. José Rodrigues Abreu acompanhou
o Governador Antônio de Albuquerque em sua expedição às Minas de São Paulo, para pacificação da Guerra dos Emboabas. De volta, escreveu Relação das Minas
Brasilicas, manuscrito perdido, e até hoje desconhecido. No entanto, em seu livro de Medicina, Historiologia Médica, publicado entre 1733 e 1739, incorporou parte de suas
anotações, no verbete sobre o ouro. Ao tentar ler o livro da natureza a partir de uma visão empirica e racional, ele deu preponderância ao ver do que ao ouvir dizer. No
entanto, na descrição sobre Minas Gerais, seu espírito prático e racional foi superado pelo maravilhoso, porque na sua imaginação a região correspondia ao idilico e
paradisíaco. A visão que emerge de suas observações constitui uma compreensão ao mesmo tempo racional, mágica e mitológica da geografia da região e reflete as
disputas entre emboabas e paulistas que sacudiram as Minas na primeira década do século XVIII. Este processo de desconexão com o real refletiu-se na construção de
uma cartografia imaginária, na qual as Minas se tomaram ocentro da América e o Brasil foi representado por uma ilha e refletia acentral idade política que aregião passou
a ocupar no interior do grupo dos estrangeirados portugueses. Esta imagem, já em desuso na época, estava sendo substituída por uma imagem mais realista da
conformação do seu território.
Adriana Romeiro - UFMG
Revisitando a Guerra dos Emboabas: Práticas Politicas e Imaginário nas Minas Setecentistas.
Esta comunicação investiga o processo histórico que possibilitou aos emboabas constituir, nas primeiras décadas do século XVIII, um conjunto de práticas efonnulações
políticas que marcaram decisivamente a história da capitania. Este imaginário político inspirou-se nas práticas políticas duramente consolidadas pelos paulistas nos séculos
XVI eXVII, caracterizadas pela noção de COritratualidade entre vassalos eCoroa, e gestadas nos arranjos que transformaram os paulistas numa espécie de elite guerreira
da América portuguesa, a serviço do Estado português. Se aGuerra dos Emboabas assinala a débâcle dos grupos paulistas e a ascensão dos rei"óis, ela também
inaugura o processo de apropriação, por parte dos últimos, da longa tradição política que os homens do Planalto constituirem nas suas relações com aCoroa portuguesa.
João Pinto Furtado - UFMG
"Viva o Rei, Viva o Povo, e Morra o Governador": tensão política e práticas de governo nas Minas do setecentos
Otrabalho pretende abordar aquestão dos motins do Antigo Regime luso-brasileiro em seus fundamentos eespecifICidades. Tomando como cenário privilegiado o ambiente
das Minas Gerais do século XVIII, os motins e sedições da primeira e da segunda metade do século serão cotejados e comparaClos. Os principais 'móveis de ação',
agentes e práticas dos diferentes contextos são analisados na perspectiva crítica da aplicabilidade do conceito de Economia Moral a uma realidade escravista colônia, sem
prejuízo da recuperação sem prejuízo da recuperação da problemática teórica que oconceito evoca. Serão também identificados, em perspectiva crítica os principais focos
de debate e polêmicas historiográficas concernentes ao tema, bem como as bases empíricas e teóricas de construção das principais matrizes de pensamento que
estabeleceram uma clara distinção entre anatureza dos motins da primeira metade e os da segunda, perspectiva áqual o presente texto se propõe.
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Maria Verônica Campos - Fundação João Pinheiro
Seguindo o exemplo das Minas Gerais - motins em Goiás na década de 1730
Opresente trabalho analisa o processo de implantação do sistema de cobrança do quinto pela capitação em Goiás, com ênfase nos motins contra a mudança. Aexemplo
do que ocorreu no sertão da capitania de Minas Gerais, acomutação do quinto do ouro em uma capitação sobre os escravos eo maneio provocou forte reaçáo, com grande
violência e mobilização de bandos agregando os mais diversos segmentos sociais -potentados, escravos, pobres brancos livres efOlTOS e mamelucos. Minas Gerais foi
o exemplo seguido pelos levantados epelas autoridades encarregadas da repressão ao motim em Goiás. Esta comunicação faz uma análise comparativa entre ahistória
de Goiás e de Minas, especialmente no tocante á forma como se deu o manifesto das minas de ouro à Coroa e de como essa história se tomou um mito fundador
constantemente refeito pelos colonos epelos poderes metropolitanos ao longo do século XVIII.

Istvan Jancsó - USP
Poder e elites no Império Luso-Brasileiro: casos da Bahia do século XVII ao XIX. Elites e contestação na Bahia do final do século XVIII
Os registros documentais remanescentes da arribada de uma nau de bandeira espanhola, procedente das Ilhas Maurício, no porto de Salvador em 1796, envolvendo
personagens da elite local eos passageiros da embarcação, aquem O. Femando José de Portugal ofereceu acidade por hospedagem, abrem rico acesso aaspectos pouco
explorados de variantes da recepção de novas idéias políticas pelas elites locais. De fato, aquela documentação permite detectar aemergência de padrões de sociabilidade
política tendentes aconfrontar aqueles então tidos como paradigmáticos. Eofato de comportamentos dessa nova ordem terem desbordado para além do restrito circuito das
elites possibilita entrever aemergência, na Bahia do final do século XVIII, de comportamentos políticos de contestação que serão endémicos durante as primeiras décadas
do século XIX.
Alexandre Mansur Barata - UFJF
"Nos traços do esquadro e do compasso": a sociabilidade maçônica no mundo luso-brasileiro (1790 -1822)
Oobjetivo geral desta comunicação é analisar a inserção da sociabilidade maçônica na América Portuguesa, especialmente na cidade do Rio de Jan~iro, na virada do
século XVIII para o século XIX, procurando, sobretudo, pensar as complexas relaçôes entre os maçons e o aparelho político-administrativo português. Num contexto
marcado pelas transformações decorrentes do processo revolucionário francês de 1789 ede redefinição do mapa europeu em função da política napoleânica que resultou
na invasão de Portugal pelas tropas francesas e na transferência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, pode-se perceber que aatuação das autoridades portuguesas
(civis ou eclesiásticas) pautou-se pela repressão aos maçons em função de uma estreita identificação construida no período entre: libertino~~inolmaçom/afrancesado.
Mas, se atônica foi a ação repressiva, ela não foi linear eacabou por assumir um sentido bem diferente: aos poucos o pertencimento à maçonaria foi deixando de ser tratado
apenas como um crime contra afé católica e, portanto, sob aalçada do Santo Ofício, para ser tratado como um crime político, uma ameaça ao Estado absoluto. Sistematizouse no interior da sociedade luso-brasileira uma imagem da maçonaria identificada com o complô, com a maldade, com asedição.
Jacqueline Hermann - PPGHISIIFCS/UFRJ
A Cidade do Paraíso Terrestre: o caso do movimento sebastianista da Serra do Rodeador (1817 -1820), Pernambuco. As expectativas messiânicas de uma
comunidade do agreste às vésperas da Independência
Otrabalho discute alguns aspectos do movimento sebastianista da Serra do Rodeador, ocorrido no agreste pemambucano, entre 1817 e 1820. Contemporâneo da
Revolução Pernambucana de 1817, foi liderado por desertores das milícias legais que, reunindo entre 200 e 400 integrantes, fundaram a Cidade do Paraíso Terrestre. O
grupo armado do Rodeador esperava a volta de O.Sebastião e de todo seu exército para o início de um novo tempo de fartura e prosperidade, e estava disposto a lutar
contra os que não respeitassem avontade daquele que consideravam overdadeiro rei. Parte de um conjunto de movimentos de caráter insurrecional que marcou os anos
que antecederam a Independência, suas características internas - exigências para ingresso na comunidade, hierarquias, divisão de tarefas, rituais reliogiosos emilitares
- eaforma como se relacionaram com as forças legais monárquicas que os destruíram em 1820 abrem novas possibilidade de compreensão e análise para acrise política
vivida pela monarquia portuguesa no período. Ocaráter popular e explicitamente monárquico do movimento e aforma político-messiânica de expressar as expectativas
de inicio de um novo tempo permitem ainda o~studo das especificidades dessa modalidade de crença sebástica elaborada na colônia, mais de dois séculos depois do
desaparecimento de O.Sebastião no Norte da Africa, edá continuidade ao estudo comparado dos sebastianismos luso-brasileiros.
Marcus Joaquim Maciel de Carvalho - UFPE
Governando não-cidadãos: assimilação, exclusão e construção de identidades alternativas durante o processo de Independência
.
Oobjetivo desta comunicação édiscutir como o novo Estado Nacional buscava assimilar ao seu aparato rigidamente hierarquizado colaboradores advindos das camadas
subaltemas. Dentro do aparato estatal, havia nichos de atuação de pouca respeitabilldade, mas ainda assim essenciais para amanutenção e reprodução do poder instituído.
Eram estes os casos das milícias e tropas pagas em geral, cujos soldados transitavam entre aoficialidade conferida pelas insígnias militares e a informalidade da malha
patronal que os acolhia. Malha esta que tinha na linha de comando o seu espelho. Examinando aJguns casos concretos, entre 1817 e 1824, envolvendo negros, libertos
e índios, esta comunicação utiliza o problema da mobilização de tropas pelas facçôes das elites em contenda para discutir três assuntos correlatos: 1-o processo de
construção do Estado nacional. Um estado que·assimilava exciuindo, que armava os inimigos de dasse dos donos do poder para combater dissidências, mas caia logo
depois sobre as lideranças populares forjadas no calor dos acontecimentos; 2) adinâmica da construção de novas identidades por parte de alguns agentes das camadas
subaltemas envolvidos nos episódios formativos do Estado nacional; 3) os limites entre a liberdade ea não liberdade.
Manoel Nunes Cavalcanti Junior - CIENB/BA
"Populaça", Praieiros e Baronistas: luta política e participação popular nas eleições gerais de 1844 no Recife
As eleições gerais de 1844 representavam uma oportunidade do Partido da Praia conquistar o poder em Pemambuco, controlado desde 1837 pelos conservadores e seus.
aliados liberais. Para concretizar seus planos, os praieiros buscaram apoio nas camadas populares do Recife, principalmente entre os homens livres pobres e artífices. A
pesquisa documental apontou para uma série de estratégias que estes grupos utilizavam para driblar as imposições legais que limitavam sua participação no jogo eleitoral.
Seu apoio não foi fruto meramente de dientelismo político, mas ocorreu devido principalmente à inserção no discurso praieiro da defesa da nacionalização do comércio a
retalho. Aproveitando adesunião dos grupos dirigentes, o 'povo' encontrou oportunidade para lutar em favor daquilo que viam como solução para os seus problemas e
agiram decisivamente durante o processo eleitoral em favor daqueles que, pelo menos no discurso, prometiam atender as suas reivindicações.
Suzana Cavani Rosas - UFPE
A Conciliação em Per,ambuco: a eleição de Juiz de Paz da Freguesia do Santo Antonio em 1856
Oestudo das eleições no Império ainda éum campo aberto ápesquisa histórica. De maneira geral, não são muitos os trabalhos que vêm se dedicando, especificamente,
aexplorar esse importante acontecimento político, em tomo do qual, se legitimava o regime monárquioo, confrontavam-se os partidos, estreitavam-se às relações entre
os poderes local e central e afirmava-se a hierarquia social e acidadania diferenciada vigente entre os homens livres. Esta comunicação tem como seu principal objetivo
areconstituição e análise da eleição de juiz de paz, em uma das freguesias mais importantes do Recife, ado Santo Antonio, em 1856. Eleição esta bastante tumultuada
por todo tipo de recursos possíveis e disponíveis ao alcance do partido conservador edo liberal, ambos interessados em garantir para si uma das peças chaves das
eleições no Império, o juiz de paz. Magistrado eleito, aquem cabia importante posto na Junta de Qualificação de Eleitores e na eleição de deputados esenadores, era
natural que em torno da eleição dessa autoridade os partidos não medissem esforços para obter sucesso nas umas, valendo-se, para tanto, da ação de "cacetistas" ,
'tranca- matrizes' eautoridades policiais. Como no caso da eleição do Santo Antonio, que teve seu primeiro resultado anulado eo segundo cootestado pela oposição HbaIaI.
Fato que acabou comprometendo, em Pemambuco, conciliação do Gabinete Paraná.
Avanete Pereira Sousa - UESB
A Câmara de Salvador e as instâncias periféricas do poder central (século XVIII)
Acidade de Salvador manteve, durante o período oolonial, lugar de destaque entre as principais cidades do Império português. Tal condição, sem dúvidas, decorria da sua
importância econômica no contexto da América portuguesa, mas, ainda, da relevância das suas instituições poIítico-administrativas, similares, em todos os níveis, às
eXistentes na metr~pol~. ~o plano local, sobressaia-se o Senado da cãmara, que superintendia todas as atividades da vida cotidiana e cuja jurisdição não era superposta
por nenhu.ma. ~tra InstitUirão corporativa. Como representantes do poder central, subsistiam instâncias, aexemplo das corregedorias e provedorias, responsáveis, dentre
outras atnbUlçoes exclUSivas e abarcando diversos núcleos urbanos, por inspecionar as ações e ingerências da administração camária, reforçando, desse modo, a
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intervenção régia no meio urbano. ~,justamente, otipo de relação que acâmara de Salvador mantinha com juizes de fora, corregedores e provedores que pretendemos
expor e analisar neste estudo, buscando identificar os níveis de autonomialinteração/dependência entre as esferas local e central.
Carla Maria Carvalho de Almeida - UFJF
Poder local e elite econômica em Minas colonial
Esta comunicação tem como tema mais genérico o papel dos poderes locais edas suas relações com as instâncias centrais do Império Português, tomando como exemplo
o caso de Minas Gerais no século XVIII. Mais especificamente, analisamos as articulações existentes entre aelite econômica, a composição das câmaras municipais
e oacesso às mercês e privilégios reais. Oponto de partida do trabalho foi a lista mandada fazer em 1756 pelo Conselho de Marinha e Ultramar com o nome dos 'mais
ricos moradores' das Minas. Apartir do levantamento de inventários e testamentos de muitos deles, procuramos estabelecer o perfil econômico destes 'homens ricos'.
Posteriormente, através de uma investigação mais vertical, montamos pequenas histórias biográficas de alguns desses homens, procurando traçar asua forma de inserção
social e política nessa sociedade destacando a importância que tiveram o acesso às mercês e aos privilégios reais para a consolidação da sua privilegiada posição
econômica. Os resultados desta investigação, por um lado, complexificam e reforçam a hipótese já corrente na historiografia mais recente sobre aAmérica Portuguesa de
que acumulação de riqueza, acesso aos privilégios reais edestaque social, andavam juntos nessa sociedade. Poroulro lado, apontam as especificidades da artieulação
destes mecanismos na capitania de Minas Gerais.
George Félix Cabral de Souza· UFPE
Os homens e os modos da governança: a Câmara do Recife no século XVIII
As Câmaras Municipais estão entre as instituições mais atuantes do Brasil colônia. Seus documentos registram importantes aspectos políticos, econômicos, sociais e do
cotidiano das vilas ecidades coloniais brasileiras. ACâmara Municipal do Recife surgiu, no inicio do século XVIII, dos conflitos entre a açucarocracia pemambucana do
post-bellum - que tinha na Câmara de Olinda sua tribuna - eos mercadores reinóis do porto - os mascates recifenses, como eram pejorativamente denominados. Adespeito
da intervenção pungente da coroa, a tensão entre nobres e mascates não desapareceu com aelevação do Recife à categoria de vila. Também não se encerraram as
disputas políticas entres os produtores eos mercadores do açúcar, 'interiorizadas' na municipalidade recifense. Amarca do conflito está presente também nas relações entre
aelite municipal eos delegados do poder régio. Esses últimos constantemente valiam-se de sua autoridade para alcançarem lucros em negócios particulares que nem
sempre interessavam aos poderosos locais. Daí serem comuns as acusações contra o procedimento dos ministros régios, eas denúncias contra interferências indevidas
nas decisôes da Câmara e nas eleições para os cargos municipais.
MozartVergetti de Menezes - UFPB
Sonhar o Céu, Padecer no Inferno: Governo e Sociedade na Paraíba do século XVIII
As provedorias de fazenda real das capitanias, com os seus provedores átesta, foram estabelecimentos que enraizaram easseguraram a presença eodomínio patrimonial
do Antigo Regime na colônia brasileira. Foram, também, podemos dizer assim, a pedra angular que determinou os níveis e as possibilidades de ação autônoma dos
govemadores, na correlação de forças entre as várias capitanias que compunham uma determinada repartição. Aexistência ou não de uma capitania autônoma, estava
condicionada à necessária e irremediável possibilidade de ser asua provedoria, capaz de gerir todos os gastos com pessoal e segurança, além de atender às exigências
dos eternos socorros à deficitária coroa portuguesa, como os pagamentos de donativos, novos direitos ecompromissos diplomáticos. Afalta constante no cumprimento
dessas obrigações poderia acarretar aperda da autonomia, com aconseqüente anexação do governo a outra capitania. Neste sentido, aminha preocupação aqui será a
de enfocar, a partir da Capitania da Paraiba, os esforços de um gestor, ogovemador Pedro Monteíro de Macedo, em livrar acapitania de vez do fantasma da anexação,
pois, desde 1724, que a Paraíba, por se encontrar como refém da dízima da Alfândega que se cobrava por Pernambuco, via-se sempre na eminência da subordinação.
Nauk Maria de Jesus· UFF
Com zelo, amor e fidelidade: a representação dos oficiais camarários da fronteira oeste da América portuguesa
A presente comunicação tem como proposta discutir as representações dos oficiais das câmaras municipais da Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá eda Vila Bela
da Santíssima Trindade (capitania de Mato Grosso), enfocando os pedidos de certos privilégios. Alegando fidelidade, amor e zelo os oficiais reafirmavam a obediência
ao rei, esperando em troca a retribuição. Essas ações reforçavam o pacto político sobre o qual se fundava o Império.
Rômulo Luiz Xavier do Nascimento - UFPE
Os Últimos Anos dos Holandeses no Brasil
Em sua fase final, aadministração holandesa no Brasil viveu momentos conturbados. Segundo ahistoriografia tradicional, aadministração de Maurício de Nassau (1'637·
1643) teria sido o auge dessa política administrativa. Dentre as medidas adotadas por Nassau, aconcessão de créditos aos donos de engenho foi tida como um grande·
passo no incremento a produção de açúcar. Após a saída do mesmo, iniciaram os luso-brasileiros um processo de retomada das capitanias perdidas à Companhia das
Indias Ocidentais (WIC) neerlandesa. Diante desse quadro, como estratégia de permanência holandesa no Brasil, aconcessão de crédito foi mais uma vez cogitada pelos
administradores da conquista já por volta de 1652. Tal concessão, antes de ser vista como característica tie uma polític.a intrinsecamente associada àfigura do Nassau, .
como tradicionalmente postula a historiografia sobre otema, poderia ser vista como parte da política da Companhia das Indias Ocidentais. Logo, desvincular aconcessão
de crédito enquanto prática administrativa adotada pelos holandeses no Brasil da figura mítica de Nassau é oque pretende este trabalho.
Ricardo Henrique Borges Behrens· UFBA
Administrando o Caos: o papel da Câmara Municipal de Salvador na reconstrução da capital colonial após a expulsão dos holandeses em 1625
Este trabalho busca por meio das Atas da Câmara de Salvador, relatos de cronistas seiscentistas ecartas do Conselho da Fazenda Real, analisar a atuação da Câmara
Munidpal de Salvador na reorganização da capital da América Portuguesa após aexpulsão dos holandeses em 1625. Foram onze meses de lutas intensas que resultaram
na fuga da população, destruição de casas, fortes, prédios públicos, saques a engenhos, igrejas, transformando acidade de Salvador em um verdadeiro caos. Osaldo
negativo destes meses conturbados teve que ser administrado com recursos locais, mediante o pagamento de novos tributos que sufocavam a população soteropolitana.
Durante os anos de reestruturação da cidade, e mesmo antes, aCâmara Municipal desempenhou papel fundamental. Conservando-se em sessão permanente durante o
refúgio, assim que a cidade foi recuperada e as tropas luso-espanholas (responsáveis pela restauração) deixaram Salvador, a Câmara iniciou os trabalhos no sentido de
arrumar acidade, adotando, dentre outras medidas: o envio de cartas ao Rei solicitando suspensão do pagamento de direitos dos produtos coloniais por dois anos,
ordenando areconstrução dos fortes, adotando medidas visando a melhoria da saúde pública, criando tributos, etc. Nesse sentido, o presente estudo visa contribuir para
uma melhor compreens la deste longínquo capítulo da nossa história colonial.
Helen Osório· UFRGS
A elite mercantil do Rio de Janeiro na passagem do século XVIII ao XIX: recrutamento, trajetórias familiares e redes comerciais
As fortunas, negócios e padrão de acumulação da elite mercantil sediada no porto do Rio de Janeiro foi estudada por Fragoso (1992), que reconstruiu suas redes comerciais
e áreas de atuação, e contribuiu de forma original para adiscussão do papel desta elite no âmbito do império português. Pretende-se com este trabalho colaborar no debate
acerca das características do elite mercantil sediada na capital do Vice-reino, investigando sua naturalidade, as formas de seu recrutamento para as atividade comercial,
as trajetórias familiares etempo de arraigamento na cidade. Para tal, partiu-se dos 36 negociantes arrolados pelo Conde de Rezende em 1799, considerados por ele como
os de maior cabedal, e pesquisou-se suas trajetórias comerciais através das Habilitações da Ordem Cristo, depositadas na Torre do Tombo, Usboa.
Antonio Carlos Jucá de Sampaio· UFOP e da UERJ
Omercado carioca de bens urbanos: formas de acumulação e padrões de exclusão
Este texto busca analisar tanto as caracteristicas estruturais quanto as diversas conjunturas por que passou o mercado carioca de bens urbanos entre 1650 e 1750. Tratase de tema inédito não só na historiografia brasileira como latino-americana. Nosso interesse maior, porém, não écom o estudo do rnercadoem si, mas sim na sua utilização
como um elemento amais para acompreensão da sociedade fluminense de então. Entre os resultados obtidos, destacamos aimportância da atuação da elite colonial nesse
mercado (representada em nosso estudo por senhores de engenho e homens de negó(lio), e conseqüentemente das transformações sofridas por esta, sobretudo a
separação entre suas frações agrária e mercantil.
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Luis Frederico Dias Antunes - Centro de Estudos Africanos e Asiáticos do Instituto de Investigação Cientlfica Tropical- Portugal
Nichos e redes: interesses familiares e relações comerciais luso-brasileiras na África Oriental (1800-1820)
Oprincipal objetivo da comunicação consiste em aprofundar o estudo da elite mercantilluso-brasileira que, no âmbito do império português, manteve uma profunda ligação
aos negócios moçambicanos, entre 1800-1820. Depois de ter contribuído para a disc~ssão so~re as com~nidade~ mercantis e ~ comércio qu~ se de~nvolveu en~e Goa
e o Rio de Janeiro quando a Corte se transferiu para o Brasil [cf. João Fragoso, Mana de Fátima Gouveia e Mana Femanda Blcalho, OAnllgo Regime nos Trópicos: a
dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII), Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2001, pp. 379-420), toma-se necessário prosseguir essa linha de investigação
de modo a analisar o percurso comercial e as conexões de longa distância que comerciantes brasileiros, portugueses e moçambicanos estabeleceram no quadro das
transformações cx:orridas no processo de emancipação da América portuguesa, que não só tomaram o Rio de Janeiro no principal centro político do Império, como também
consolidaram o seu papel fundamental na rede de relações mercantis que unia o Atlântico ao Oceano índico ocidental.
Corcino Medeiros dos Santos - UnB
As Relações Intercontinentais do Império
Portugal e Brasil constituíam o eixo do sistema de relações intemacionais. Portugal era apenas uma espécie de Alfândega e ou o escritório central de controle das relações
do Brasil com África Ocidental e Oriental, com o Oriente, tendo Moçambique como centro de articulação da América lus~spanhola.
Através desse intricado sistema circulavam mercadorias, pessoas, culturas, idéias e riqueza.
Antonio Manuel Hespanha - Universidade Nova de Lisboa
Poder e elites no Império Luso-Brasileiro: casos da Bahia do século XVII ao XIX. Governo, elites e competência social
Na tradição sul-européia do Antigo Regime, o govemo foi concebido, antes de mais como realização da justiça. Não era, portanto, uma atividade de a~buição, se.não de
restauração de direitos. Neste sentido, juristas ejuízes desempenharam um papel central no estabelecimento da gramática da linguagem social e, depoiS, na definição do
lugar de cada um na ordem do mundo (da sociedade). A montante estão, decerto, os teólogos, mas estes mais longe das práticas sociais quotidianas. Claro que, nas
sociedades novas, não estando a ordem feita, mas afazer-se (in fieri), outras elites ganharam um campo maior de competência social. Outra questão interessa~te é o da
mobilidade social (como se ganha e se perde a qualidade de elite), questão na qual a sociedade de Antigo Regime apresentava também traços muito caracterísllcos que,
tanto limitavam como fomentavam a ascensão social (conceito, de resto, bastante anacrônico para a época).
Pedro Cardim - Universidade Nova de Lisboa
Administração», «governo» e «política». Em torno do vocabulário do Antigo Regime
Oconhecimento aprofundado da semântica de palavras como «administração», «governo» e «política», éfundamental para entender o sistema político dos séculos XVI e
XVII. Além disso, é fundamental que a análise dessas palavras jamais perca de vista o horizonte conceptual da linguagem política desse período. Assim, esta comunicação
é um contríbuto para acompreensão desses vocábulos tão importantes. Como veremos, através da elucidação dessas palavras, toma-se possível compreender as bases
constitucionais em que assentava a ordem e o exercicio da autoridade no mundo do Antigo Regime.
Silvia Hunold Lara - UNICAMP
Conectando Historiografias: a escravidão africana e Oantigo regime na América portuguesa
Desde os anos 80 os estudos sobre a escravidão no Brasil vêm passando portransformaçães que redimensionaram a abordagem do tema. Mais recentemente, novas
abordagens sobre as relações de poder no mundo colonial têm se desenvolvido, reformulando vários aspectos da história colonial. Partindo de posições teóricas diversas
e com objetivos diferentes, estes dois movimentos historiográficos têm se mantido um tanto distantes. Postulando uma confluência entre eles, apresento algumas
observações sobre os significados da escravidão africana e da presença negra no mundo colonial, além de apontar outras possibilidades de pesquisa sobre as relações
entre sociedade, cultura e poder na América portuguesa. A título de exemplo, enfoco especialmente o modo como a cor da pele e outras caracterís:::as físicas eram
apreendidas como formas de identificação e diferenciação social, analisando a incorporação de marcas e práticas culturais africanas na teia hierárquica que ordenava e
codificava as relações sociais na América portuguesa setecentista.
Luiz Felipe de Alencastro - Sorbonne
Existiu um império luso-brasileiro?
A idéia de império luso-brasileiro foi claramente explicitada por historiadores brasileiros e estrangeiros, como Vitorino Magalhães Godinho e Fréd~ric Mauro. David
Birmingham, Joseph C. Miller, Pierre Verger e outros especialistas analisam aintervenção luso-brasileira e brasileira no espaço colonial lusitano na Africa. No entanto,
outros autores negligenciam ou negam aexistência de uma autonomia propriamente 'luso-brasileira' e, mais ainda, 'brasileira'. Na época colonial. David Eltis e os outros
autores do Transatlantic Slave Trade Data Set da Universidade Harvard, tiram uma consequência direta dessa analise reducionista, englobando todos os escravos
introduzidos no Brasil até 1850 na rubrica do tráfico 'português', embora façam a distinção, no caso da América da Norte entre o tráfico negreiro empreitado pelos ingleses
e o tráfico 'americano', supostamente controlado pelos cidadãos dos Estados Unidos. Minha comunicação se propõe discutir essa questão.
Ana Paula Torres Megiani - USP
Manuel Severim de Faria e Luís Mendes de Vasconcelos: política e letras no Portugal dos Filipes
Durante os sessenta anos de vigência da União das Coroas Ibéricas (1580-1640) foi intensa a atuação de letrados portugueses na criação de textos políticos, encorpando
o debate acerca da natureza da relação estabelecida entre os dois reinos a partir do Acordo de Tomar (1581). Esses indivíduos viveram, ao longo desse período, em
posições de relevo, seja junto à corte de Madrid, seja em oposição a ela, sendo suas obras expressão das idéias que buscavam dar sentido à Razão de Estado no contexto
da Coroa Dual, ao papel da monarquia e sua relação com as possessões ultramarinas. Dentre os inúmeros letrados desse período, este estudo destaca um leigo e um
clérigo - Luís Mendes de Vasconcelos e Manuel Severim de Faria - como relevantes expressões do pensamento político nas primeiras décadas do seiscentos. Analisase, sobretudo, suas trajetórias e a essência de seus vínculos com os poderes do centro e do Império.
lris Kantor- PUC-SP
A Academia Real de História Portuguesa e a Razão de Estado Pós-Westfália (1648-1720)
A partir da Paz de Westfália (1648) inaugura-se um novo paradigma de relacionamento entre os Estados europeus. Desde então, a validade das bulas papais e o direito
de exclusividade comercial concedidos pelo Papado ás monarquias ibéricas passaram a ser sistematicamente questionados. Diante do quadro de acirrada concorrência
entre as diversas potências européias, D. João Vfunda aAcademia Real de História Portuguesa (1720), dando impulso ao projeto de levantamento de fontes documentais
com o objetivo de fixar a memória histórica dos seus dominios europeus e ultramarinos. Por intermédio das instituições administrativas civis e eclesiásticas (bispados,
ordens religiosas, senados das câmaras, santas casas de misericórdia, provedorias e tribunais) constitui-se uma ampla rede por onde fluiram as informações solicitadas
pela Academia. Os historiadores da academia transformaram-se em artífices de um novo discurso sobre o espaço imperial, renovando, dessa maneira, as concepções
vigentes até então. Nessa comunicação pretende-se analisar as circunstâncias geopolíticas que levaram à criação de um discurso historiográfico acadêmico de defesa da
nacionalidade portuguesa perante os demais Estados Europeus.
Vera Lucia Amaral Ferlini - USP
A Çluestão Agrária no Pensamento Reformista Português do Século XVIII: Estrutura Fundiária, Legislação Territorial e Propostas de Mudança
A Epoca Moderna implicou em ampla apropriação e exploração agrícola, com reflexos intensos no processo mercantil e social. Em Portugal, a questão agrária, em seus
aspectos agrícola, fiscal e fundiário, ocupou os reformistas que, no âmbito da Real Academia de Ciências, apontavam caminhos para o Reino e seu Império, resultando,
vez por outra, em tímidas modificações legislativas. Tratava-se de questão delicada, pois implicava discussão da própria estrutura social e política do Antigo Regime, uma
vez que a propriedade e as relações de produção, consideradas arcaicas, vinculavam-se estritamente aos privilégios estamentais do clero e da aristocracia. Busca-se,
neste estudo, sistematizar o conteúdo das análises sobre a estrutura fundiária do Reino e das Possessões, expostas nos escritos dos reformistas do século XVIII, no que
tange ao estatuto legal da terra, á supressão das vinculações, à regulamentação das formas de arrendamento, emprazamento, aforamento, etc; ; analisar o conteúdo das
proposições de mudanças, discutindo seus limites; verificar o processo de encaminhamento sobre a privatização da propriedade eos impasses da contestação ás formas
territoriais do Antigo Regime; comparar as análises e propostas com alegislação efetivamente adotada.
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Carlos ZUler Camenietzki - Museu de Astronomia e Ciências Afins/MCT
Oregalismo português na época da Contra-Refonna: Gabriel Pereira de Castro, critico de Francisco Suárez
Entre todos os grandes teóricos do Estado ligados ao Catolicismo da passagem do século XVI ao XVII, ojesuíta Francisco Suárez foi talvez aquele que levou até mais
longe ajurisdição eclesiástica e o poder papal sobre os assuntos seculares. Lecionando em Portugal nos seus últimos vinte anos de vida, suas idéias não poderiam deixar
de ter grande impacto na cultura religiosa ejurídica lusitana. Suas obras mais importantes estão ligadas acontrovérsias que percorreram a Europa excitando ávidos leitores
e criticos ferozes. Uma voz se elevou em Portugal na controvérsia sobre o poder indireto do Papa nos assuntos seculares: Gabriel Pereira de Castro, jurista importante
do reino, buscou o debate direto com ojesuita cerca de dois anos antes de sua morte, em 1616. Adiscussão versava sobre os limites da jurisdição eclesiástica diante dos
magistrados do rei. Acontrovérsia, publicada apenas um século mais tarde, em 1738, também possui sua expressão estritamente teórica no grande tratado de Gabriel
Pereira de Castro, De Manu Regia, de 1622-25, onde o jurista contesta aversão suareziana da tese do poder indireto do Papa. Com isto, e com asucessão das edições
dos escritos de Pereira de Castro caminha-se para uma imagem mais abrangente do regalismo português da Idade Modema.
Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron - USP
As conseqüências políticas da imunidade eclesiástica, segundo Francisco Suárez (Portugal, inicio do século XVII)
Oteólogo jesuíta Francisco Suárez (1548-1617) foi o principal porta-voz, com Roberto Bellarmino, das concepções políticas oriundas do Concilio de Trento. Nesta
comunicação, pretendemos apresentar as idéias de Suárez relativas àimunidade eclesiástica, expostas no livro Defesa da Fé Católica eApostólica contra os erros da seita
anglicana (1613). Adefesa da isenção dos clérigos com respeito à jurisdição dos príncipes temporais ganha um relevo específico se considerarmos o contexto de sua
exposição: ainda que Suárez contradissesse nominalmente ateoria anglicana da submissão da Igreja ao Estado, suas idéias repercutiram igualmente em Portugal, onde
lecionou nos últimos vínte anos de sua vida. De maneira geral, arecepção da teoria suareziana sobre a natureza da isenção dos clérigos nas causas civeis, ao subsidiar
teoricamente as tentativas de afirmação do poder indireto do Papa eoseu conseqüente direito de tutela sobre as monarquias, sofreu resistências em toda apenínsula ibérica.
Em Portugal, ela enfrentou particularmente a resistência dos teóricos do regalismo português: ojurista Gabriel Pereira de Castro respondeu diretamente aela no livro
Monomachia (publicado em 1738) e no tratado sobre o poder real De Manu Regia (1622-25). Nesta comunicação, descreveremos as conseqüências políticas da teoria da
imunidade eclesiástica.
Rodrigo Bentes Monteiro - UFF
A República de Jean Bodin e o universo político francês durante as Guerras de Religião
.
Entre os comentários acerca da maior obra política do jurista angevino, Les Six Livres de la Republique, percebe-se uma aparente contradição entre o'constitucionalismo'
e o'absolutismo' por ele apregoados. Esse problema poderia ser explicado, pela consideração dos desdobramentos das guerras religiosas, ede uma suposta mudança
de posição de Bodin entre 1566 e 1576. Mas não apenas. Acredito que as relações entre o texto de Les Six Livres ... e seu universo direto de interação merecem ser
enriquecidas pela análise de vários fatores, como a sociedade de corte regida pelos Valois-Agoulême -com seus embates entre grandes católicos e reformados de vários
matizes -, o significado da reunião dos estados gerais franceses, e a própria estrutura politico-administrativa do Estado francês na segunda metade do século XVI, em
comparação aoutros Estados modernos europeus. Desse modo, tenciono contribuir para aelucidação, do texto da obra em questão, das intenções do autor, de seu próprio
contexto ede seu mundo, mediante uma discussão historiográfica, eo estudo do universo político e cultural da França renascentista.
Simpósio Temático 63 - O Brasil republicano: estado, sociedade civil e cultura política. (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Vânia M. I Louzada Moreira, Lucilia de Almeida Neves Delgado e Jorge Ferreira
João Rameres Regis - UECE
Memória(s) e história(S) integralistas: a AIB em Limoeiro - Ceará (1934-1937)
AAção Integralista Brasileira - AIB - situa-se no contexto histórico dos anos de 1930. Caracteriza-se corno urn movimento conservador inspirado pela ;~,:oiogia fascista,
defendendo oprojeto de um Estado forte, corporativo ecentralizado que representasse os interesses da Nação contra os efeitos produzidos pelo capitalismo liberal tais como:
o individualismo, laicismo e o comunismo. Esse tipo de ideologia reforçava o sonho de um novo Brasil, esperado, até mesmo, pelas classes menos favorecidas da
sociedade. Este estudo analisa como aquela classe foi instigada a pensar alguns caminhos para se tornar parte de uma coletividade: a Nação brasileira. A pesquisa foi
baseada em fontes orais, em sua maioria, depoimentos de ex-militantes da AIB em Limoeiro do Norte, Estado do Ceará. Tal fonte é vista como uma possibilidade de
recuperar algumas memória(s) e história(s), e também, entender os significados daquelas experiências que foram tradicionalmente omitidas pela historiografia oficial,
buscando os influxos mútuos entre as experiências e a historiografia.
Claudira do Socorro Cirino Cardoso - UFRGS
Aspectos da dinâmica política, ideológica e social do Partido de Representação Popular (PRP) no Rio Grande do Sul e sua relação co,!! o sistema
partidário brasileiro (1945 a 1965)
Este estudo faz da pesquisa do doutorado que está em andamento, cujo oobjetivo é investigar adinâmica política, ideológica esocial dó Partido de Representação Populàr
no Rio Grande do Sul, no período compreendido entre 1945 e 1965. Busca-se focalizar ainserção de um partido pequeno, herdeiro dos ideais integralistas, dentro do sistema
partidário instituído no contexto da redemocratização de 1945/46. Nessa perspectiva, averiguaremos se os elementos acima referidos (dinâmica política interna, ideologia
eperfil social), que de um medo geral, são enquadrados dentro de um determinado padrão, obedecem ou nãoa este padrão pré-estabelecido sobre o partido. Pois o Sistema
Partidário sob o qual o PRP se institucionalizou possuía vários elementos que dificultavam a.existência e manutenção de pequenos partidos. Assim, a proposta desta
pesquisa é buscar verificar os mecanismos utilizados pelo partido para se manter intervindo na política, especialmente regional, durante todo o periedo de vigência do desse
sistema.
Carla Simone Rodeghero - UFGRS
Oanticomunismo nas encruzilhadas do autoritarismo e da democracia: Porto Alegre na conjuntura 1945-1947
Através de fontes diversas, será feita lima reconstituição dos embates políticos que marcaram acidade de Porto Alegre na conjuntura do final do Estado Novo e inicio do
govemo de Eurico Gaspar Dutra. Procurar-se-á mostrar que o anticomunismo era um dos elementos centrais na transiçáQ entre um clima de abertura (o ano de 1945) para
outro, de retomada da repressão aos comunistas eás manifestações populares em geral. Para tanto, será descrito em que situações o anticomunismo se manifestava nessa
conjuntura e analisado como as representações sobre o perigo comunista se compunham com aquelas ligadas à necessidade de um retorno à democracia e/ou á
necessidade de se circunscrever a mesma.
Thais Mantovani -IUPERJ/RJ
A doutrina da contenção e a repressão social durante o governo Dutra
No presente texto pretendo analisar adoutrina da Contenção, elaborada pelo diplomata norte-americano George Frost Kennan, e os seus reflexos no controle erepressão
aos movimentos sociais no chamado Hemisfério Ocidental. Kennan acreditava que, ao final da II Guerra Mundial, havia uma grave ameaça à estabilidade da ordem
capitalista vigente em decorrência da crise advinda da guerra eda ameaça expansionista do comunismo soviético. No entanto, para Kennan, a principal ameaça ao mundo
capitalista não estava no campo militar, mas na capacidade de ação e atração das organizações comunistas, a serviço da URSS, no interior das nações d~mocráticas.
Para ele, aação soviética contra as instituições do mundo ocidental devia ser contida pelo emprego de uma contra-força ao menor sinal de alguma ação agressiva ou
expansionista por parte da URSS. Além dessa discussão de escopo genérico, analisarei, com base em fontes primárias, alguns.dos reflexos diretos dessa política
desenvolvida durante os primeiros anos da Guerra Fria no Governo Eurico Gaspar Dutra. De início, devo ressaltar que pela documentação analisada, observa-se uma
profunda relação entre o processo repressivo implementado já no inicio do Govemo Dutra ea política de contenção, em processo de elaboração, desenvolvida pelos EUA.
Cláudia Maria Ribeiro Viscardi - UFJF
Proteção e socorro: um estudo das associações mutualistas e beneficentes no pós-abolição
Este trabalho tem por objetivo oestudo do associativismo urbano no contexto do pós-aboliçao edas primeiras duas décadas republicanas, em Juiz de Fora, Minas Gerais.
Consiste no estudo de dois tipos de associação, muito comuns no período: as sociedades mutualistas e as sociedades filantrópicas. Em nosso estudo, identificamos que
tais associações atuavam como espaços de construção e reforço de identidades coletivas, de socialização e lazer e formavam verdadeiras redes de solidariedades
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-------------------------------------=--~----------------~---------------capazes de promover o amparo ao trabalhador e ao desvalido, em uma conjuntura de ausência do Estado ede políticas públicas. Apartir do momento em que o mercado
previdenciário éformado, elas tendem adesaparecer ou tomar-se exclusivamente espaços de sociabilidade ede lazer. Pelo que foi constatado até o presente momento,
pois apesquisa encontra-se em andamento, não há indicios de que as mutuais transfonnaram-se em sindicatos ou, sequer, relacionavam diretamente com eles.

Márcia Helena Batista C. Costa - UEMG/Divinópolis
A Restauração Católica no cotidiano da cidade: círculo Operário, Imprensa e Obras Sociais em Divinópolill entre os anos 30 e 50
Otrabalho a ser apresentado do Simpósio é resultado de uma dissertação de Mestrado que procurou analisar as ações da Igreja Católica, a partir da década de 20,
investindo num grande 'projeto de restauração' apoiado no Movimento de Ação Católica, voltado para um conjunto de estratégias capazes de organizar leigos militantes
como participantes do apostolado hierárquico. Posicionou-se obstinadamente pela conquista de espaço frente ao Estado, ao movimento operário, ao ensino fonnal,
enfrentando seus inimigos encarnados no liberalismo, positivismo, oomunismo, protestantismo e espiritismo. Oestudo tomou como referência aexperiência da cidade de
Divinópolis, no interior de Minas Gerais devido ás suas características como cidade operária ecomo espaço de atuação de frades franciscanos em grande parte de origem
holandesa. A Igreja investiu em várias frentes como a penetração da imprensa, a atuação das Ligas Católicas, aorganização do movimento operário cristão através da
Juventude Operária Católica e dos Círculos Operários.
Luís Eduardo de Oliveira - UFF
Oascenso político do sindicalísmo trabalhista em Juiz de Fora (1951-1955)
Apresente comunicação tem oomo objetivo apresentar os primeiros resultados da pesquisa de mestrado 'Sindicalismo eTradição Trabalhista em Juiz de Fora (1951-1961 )'.
Tendo oomo base a análise do expressivo crescimento do movimento operário brasileiro entre 1951 e 1955, procurarei situar historicamente o processo de renovação e
fortalecimento pol ítico experimentado pelo sindicalismo trabalhista em Juiz de Fora no período. Numa conjuntura marcada pela radicalização política, as novas lideranças
sindicais da cidade, constituiram organismos intersindicais, como as 'Reuniões de Sindicato Trabalhistas' e a'Comissão de Salário Mínimo', visando garantir reajustes
no salário mínimo ereforçar sua luta pela defesa eampliação dos benefícios sociais já oonquistados. A partir do suicídio de Vargas, as lideranças operárias de Juiz de Fora
estenderam sua ação sindical áarena política, elegendo sua principal liderança, o eletricista Clodsmidt Riani, deputado estadual nas eleições de 1954. No ano seguinte,
articulados em torno do mandato parlamentar conquistado, iniciaram uma acirrada disputa pela a hegemonia da seção local do PTB, dominada desde sua fundação por
políticos getulistas pragmáticos.
Albene Miriam F. Menezes - UnB
O Cenário Mundial, o Brasil, A Alemanha e o Leste Europeu: Facetas da Externalização das Crises do Século XX
Intenção central desse ensaio é analisar prováveis reflexos de algumas alterações do Cenário Mundial nos anos 1900 na inserção intemacional do Brasil. Em foco estão
possiveis entrelaçamentos entre o Brasil, a Alemanha e o Leste Europeu. Assim, em primeira linha colocam-se as seguintes premissas: a) Em decorrência das
modificações da Ordem Mundial ao longo do século 20, suscitadas, dentre outros fatores, pelos adventos da Rússia bolchevique (1917) e do bloco de países do Leste
Europeu (pós 28 Guerra Mundial) intensificou-se o interesse de algumas potências pelo Brasil, notadamente da Alemanha; e por conseguinte ter-se-ia alargado o espaço
de projeção internacional daquele pais. b) As premissas que nortearam as relações bilaterais teuto-brasileira ao longo do Breve Século 20 sofrem o impacto das
repercussões da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética edo desmanche do bloco de paises do Leste Europeu, o que leva aAlemanha a concentrar
seus esforços na reconstrução da extinta República Democrática Alemã e na ocupação de espaços nos antigos países do Leste Europeu, e(conjuntamente com a França)
aliderar oprocesso de negociação da inclusão de um número considerável daqueles países na União Européia (sem falar na trajetória rumo áÁsia). Oque essas premissas
especificamente significam para a inserção internacional do Brasil, vem aser tarefa que este ensaio pretende esclarecer -nos limites de suas coordenadas.
Lucilia de Almeida Neves Delgado - PUC/MG
Mineiridade, política e imaginário: a construção discursiva de Tancredo Neves
Aanálise da construção discursiva de Tancredo Neves sobre mineiridade. Opolitico inspirou-se em autores oomo Alceu Amoroso Lima, Carlos Drummond de Andrade,
Gustavo Capanema e Guimarães Rosas. Aprofundou concepções recorrentes no imaginário sobre Minas Gerais relativas a: influência de Minas na construção da
nacionalidade; valorização da liberdade e da diversidade pelos mineiros -o que os leva, segundo suas concepções, aserem ardentes defensores do federalismo e da
democracia; concepção de que os mineiros são tolerantes, disponiveis para odiálogo, mas firmes defensores de principios; idéia de que Minas Gerais é responsável pelo
equilíbrio da nação. Dessa forma, odiscurso do pol itico constrói e reconstrói o imaginário sobre mineiridade, contribuindo para difusão de uma imagem especifica sobre o
papel de Minas Gerais na vida nacional.
Celso Castro- FGV/CPDOC
Renovando a tradição: os militares e a luta contra a "cobiça internacional" sobre aAmazônia
Otrabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre avisão militar a respeito da Amazônia. A base documental é constituída principalmente por entrevistas com
oomandantes militares da Amazônia dos últimos 20 anos. Oobjetivo do trabalho é apresentar a maneira como se renovam, no contexto atual, antigas representações a
respeito da 'cobiça internacional' sobre aAmazônia, e o papel que as Forças Armadas teriam adesempenhai nessa luta.
Mário Cléber Martins Lanna Júnior - PUC/MGI Fundação João Pinheiro
Tenentismo e crise no fim da Primeira República
Otrabalho é um esforço inicial de compreensão do significado do tenentismo, a partir das marchas e das colunas realizadas pelos tenentistas no periodo de 1922 a 1927.
Considera-se que esse periodo é o mais revelador da essência revolucionária do Tenentismo. Otexto consiste em um relato dessa fase heróica, priVilegiada por ser
considerada a mais genuina, principalmente pela força de seus principais acontecimentos, as marchas, os levantes e as colunas dos tenentistas, dos quais destacam-se
a Marchados Dezoito do Forte (1922), o levante de São Paulo (1924) e acoluna Prestes (1925).
Berenice Abreu de Castro Neves - UECE
Vargas eos jangadeiros cearenses
Apesquisa investiga acompreensão de mundo ede política dos jangadeiros cearenses, através da reoonstituição da viagem de quatro desses sujeitos sociais que levaram
ao Presidente da República suas reivindicações. São valorizados na pesquisa quatro aspectos Constituintes da ação: 1) afennentação do projeto a partir da estratégia de
alfabetizar-se, dois anOé antes de partirem; 2) a insistência de levarem eles próprios as reivindicações, através da perigosa travessia em mar aberto em uma jangada de
piúba, embarcação utilizada na faina cotidiana; 3) oconjunto de suas falas, corporificadas nos depoimentos ediscursos que proferem ao longo da viagem eno enoonlro com
o presidente, com autoridades do Estado Novo, jornalistas e pescadores; 4) os desdobramentos do episódio, oom o acirramento das denúncias que inicialmente fizeram
no Rio de Janeiro, que tiveram com oonseqüência o desabrochar de conflttos com autoridades locais e o rompimento de laços paternalistas estabelecidos de longa data.
Por trás dessa ação, amplamente valorizada pelas autoridades do Estado Novo, se encontravam um projeto poIitioo e uma compreensão de mundo e de política de uma
categoria de trabalhadores que aproveitaram-se de uma brecha aberta pelo Estado para se mostrar ao mundo.
Antonio Luigi Negro - UFBA
Ignorantes, Sujos e Grosseiros. Debatendo a Proposta de uma História da Reinvenção do Trabalhismo
Aoomunicação examinará o debate sobre apolítica varguista nas relações capital-trabalho, propondo o aprofundamento da reavaliação (há muito em curso) do fenômeno
do trabalhismo. Apesar da expectativa da deferência ante o 'pai dos pobres', e da própria 'invenção do trabalhismo' pressupor um operariado cidadão 'regulado' a
comunic~ção irá defender o ponto de vista de que o patemalismo eo corporativismo foram permeáveis á luta de classes. Por isso, desde o momento de sua invenção,
otrabalhismo é um fenômeno histórico marcado pelo propósito da tutela, pela possibilidade de sua reinvenção e pela ameaça de sua ruptura.
Karla Guilherme Carloni - UFF
Aespada da lei: o general Henrique Teixeira Lotl e o contra-golpe de 1955
No ano de 1955 a política nacional foi marcada por uma ampla campanha favorável ao rompimento institucional, abrindo caminho para uma ditadura, desencadeada por
setores civis e militares direitistas, sobretudo identificados oom o udenismo lacerdista, contrários posse de Juscelino Kubitscheck eJoão Goulart. Acampanha golpista foi
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--------~~--~--------------~------------------------------------------desarticulada por uma intervenção militar liderada pelo general Henrique Teixeira Lotl. Contra-golpe ou golpe preventivo, o episódio conhecido como 'Novembrada' maroou
osurgimento no cenário político de setores das Forças Armadas interessados na manutenção da legalidade eda ordem democrática. A unificação do grupo sob a liderança
de Lotl, aparticipação nos debates que procuravam formular um projeto nacionalista para o país eaaproximação com os trabalhistas eoutros setores de esquerda foram
os resultados imediatos da intervenção militar de novembro de 1955. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o papel do general Lott no contra-golpe, o seu discurso
justificando a intervenção e resgatar a participação de grupos civis e militares que reconheceram aliderança do general.

Jorge Ferreira - UFF
Oavesso do mito: João Marques Belchior Goulart
Embora tenha sido Ministro do Trabalho, duas vezes vice-presidente da República e presidente da República, João Marques Belchior Goulart, ao longo dos anos, passou
a receber dos meios de comunicação, das organizações políticas e da pesquisa universitária um silêncio. O resultado foi uma imagem ocultada, condenada ao
esquecimento coletivo. Oobjetivo da pesquisa, assim, é ode reconstituir abiografia de um homem que foi muito importante no passado político do país, mas que, hoje, tratase da personalidade de um esquecido. Apesar do silêncio que cerca sua imagem, creio que a biografia de João Goulart permite ao historiador encontrar meios para
compreender aspectos da história contemporânea do país. Muitos dos problemas econômicos, políticos e sociais da atualidade, bem como as práticas e as tradições das
esquerdas, podem ser compreendidos por aquele passado político. Além disso, a trajetória política de João Goulart exemplifica a possibilidade de se caminhar entre o
individual e ocoletivo com o objetivo de compreender as crenças, anseios e perspectivas das sociedades no passado.
Viviane Maria Zení - UFPR
Mulheres e o PCB: uma outra hístória ...
No início do estado da Guerra Fria, milhares de homens e mulheres, buscando um mundo novo, livre das opressões e injustiças, aderiram ao PCB, em oposição a uma
ordem estável, que sob a égide da liberdade, explorava, individualizava efragmentava os homens; agudizando a sua miséria. Logo, aopção das mulheres em aderir a
um Partido, símbolo de ameaça áordem estabelecida, não está isenta de significados eemerge como tema central deste trabalho, que se propõe aapresentar, mesmo que
parcialmente, o 2.° capítulo da dissertação de Mestrado, com o objetivo de caracterizar o imaginário comunista, através da atuação mulheres no p-ce, entre os anos de
1945 a1958. Vivendo experiências novas, as militantes enquadraram-se na disciplina imposta pela organização, reproduzindo idéias, dogmas e representações comuns
aos comunistas, fundamentando assim, asua identidade no interior do grupo. Ao aspirarem transformações e partilharem as mesmas emoções e esperanças, as mulheres
do PCB, encontraram na [e através da] utopia política comunista, os subsidios necessários para idealizarem uma sociedade mais justa esolidária, contribuindo, no sentido
cabal, para odesenvolvimento do Partido e da causa revolucionária, gerando desta forma, asua própria história; uma outra história.
Rosalba Lopes - UFMG
Luzes à Esquerda: partidos e organizações marxistas brasileiros e a democracia na década de 1970
Otrabalho tem por objetivo a análíse do processo de transformação que atingiu tanto aprática quanto as concepções teóricas da esquerda marxista brasileira ao longo da
década de 1970. Buscamos demonstrar empiricamente que ainflexão ter-se-ia desenvolvido a partir da conjunção de três elementos: uma lógica situacional que, tendo
conjugado a rigidez da ditadura militar e, por outro lado, o despertar de diversos movimentos sociais, impôs a valorização da luta por líberdades democráticas. Em
decorrência deste contexto, desencadeou-se uma intensa autocrítica que tomamos como um segundo elemento acompor o processo. Oterceiro elemento surge, também,
como uma conseqüência lógica do desencadear daquela autocrítica evincula-se ábusca por novos paradigmas teóricos que compatibilizassem democracia e socialismo.
Na culminância do processo teríamos oestabelecimento de novas relações entre as organizações políticas partidárias e as demais formas de organização existentes no
interior da sociedade, bem como areincorporação da questão democrática ao campo da esquerda. Criam-se, assim, as bases para aformulação de um projeto democrático
de esquerda que, obviamente, apresenta-se inconcluso quando do encerramento da década de 1970.
Belarmino de Jesus Souza - UESB
Reflexões acerca da Cultura Política em Vitória da Conquista
Avida política em Vitória da Conquista tem sido alvo de diferentes estudos, que remontam desde os primórdios no antigo Arraial da Vitória. Contudo, otipo de Cultura Política
desenvolvida no seio da comunidade conquistense tem sido uma lacuna, ou tocado de forma diluída. Opresente trabalho busca abordar tal aspecto da vida política,
buscando refletir acerca do comportamento político do povo desta cidade do Sudoeste Baiano, que em plena Ditadura Milítar, nos anos de chumbo do govemo do general
Emílio G. Médici, elegeu um prefeito de oposição (Dr. Jadiel Matos), mantendo-se na oposição att'! ofinal daquele regime de exceção. Outro episódio que pode ser refletido
é'o da eleição e reeleição de um prefeito candidato de uma frente de esquerda (Guilherme Menezes), num periodo em que oGoverno Estado da Bahia encontra-se sob
controle da Direita.
Juniele Rabêlo de Almeida - UFMG
Um novo repertório da ação coletiva: o Ciclo de Protestos dos Praças da Polícia Militar Belo-Horizontina no ano de 1997
.
Este trabalho pretende tratar do repertório grevista dos praças da Polícia Militar de Minas Gerais (PM MG), ocorrido em fins do primeiro semestre de 1997 em Belo
Horizonte. Esse movimento caracterizou-se: por ser o primeiro em 222 anos de Polícia Militar; por ter repercutido no cenário nacional; por apresentar forte coesão; e por
ter alcançado expressivo apoio de segmentos da população belo-horizontina. Procurar-se-á na interação entre os conceitos de repertório e ciclos da ação coletiva,
propostos, respectivamente, por Charles Tilly e Sidney Tarrow (caros ao estudo das novas direçõeS referentes à teoria dos movimentos sociais), tomar possivel à análise
desta manifestação pública de integrantes de uma corporação marcada pela disciplina e pela hierarquia. Esta greve -conflito aberto com armas -tomou-se um estandarte
tático para aação coletiva dos PM's, abarcando aspectos tipicamente militares (armas, fardas, hinos e ordem), bem como elementos característicos de ações grevistas
'paisanas" (queima de contracheques, minuto de silêncio, orações e musicas de protesto). Os subalternos da corporação apropriaram-se assim, do repertório de ação
grevista, sem contudo, abandonar o arsenal militar que lhes revela identidade.
Manoel José Ávila da Silva - UNILASALLE I Centro Universitàrio La Salle - Canoas/RS
Rui Barbosa, a cidadania e a história: as eleíções de 1910 e 1919
Analísando, através dos discursos políticos proferidos nas campanhas eleitorais, as idéi~s de Rui Barbosa sobre cidadania procura-se estabelecer uma interpretação do
desenvolvimento do sistema político, da República edas instituições brasileiras do período. Aconsideração das propostas de Rui Barbosa, dentro do arranjo político da
'Política dos Govemadores', permitiria perceber os limites do mesmo, colocando em questão uma outra definição de política ede projeto político republicano, distinto daquele
até então existente. As idéias de Rui Barbosa, ao portarem um sentido central que pode ser definido como de estímulo ao desenvolvimento da cidadania, apresentam-se
como alternativa para uma transformação do sistema político. Uma transformação com acento, discursivo ena prática das disputas eleitorais, na ampliação, política esocial,
da participação, no caráter normativo das leis, das regras ede sua obediência e na (re)definição da própria República. Com um componente de resgate histórico constante,
Rui Barbosa circunstancia e critica a República oligártlllica, reafirmando aspectos que ele acredita estavam presentes (ou que deveriam estar) nas aspirações iniciais da
'invenção da República' e que teriam se perdido, mercê do arranjo que prevaleceu nas práticas políticas.
Maria Celina Soares D'Araujo - UFF/CPDOC/FGV
Estado, classe trabalhadora e políticas sociais
Otrabalho analisa as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante oprimeirogovemo Vargas (1930-1945). Nesse periodo veiculou-se ostensivamente a
existência de políticas sociais voltadas especificamente para a população trabalhadora urbano-industrial embora não tivesse brotado ali a iniciativa estatal na regulação do
mercado de trabalho ou na previdência social. Mas certamente, nascia nesse período, uma nova forma de regulação das relações capital-trabalho cuja legitimidade foi
garantida para além do tempo histórico conhecido como Era Vargas. Vargas, como presidente da República, associou, de maneira indelével, seu nome amodemização
social mas também aautoritarismo político. Seu governo produziu de forma hábil, uma ideologia que renegou a negociação direta e aexplicitação dos conflitos em nome
da versão de que só o Estado estaria apto adar soluções nesse campo. Construiu-se, portanto, uma doutrina que associou autoritarismo adireitos ou que, pelo menos,
subestimou ademocracia política como recurso eficaz para garantir os direitos dos trabalhadores ou até mesmo ocrescimento econômico.
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Mauro Passos - UFMG e Lucllla de Almeida Neves - PUC/Mlnas
Catolicismo brasileiro: direitos sociais e direitos humanos (1960 -1970)
Otrabalho pretende fazer um estudo sobre a milnancia do catolicismo na defesa dos direitos sociais e humanos. Nesse periodo percebe-se um movimento no quadro
religioso, no sentido de maior aproximaçao junto às camadas populares e aos grupos que se empenhavam por transformações sociais. Memória de rotas, possibilidades,
derrotas, conchavos e avanços. As propostas eas novas formas proclamadas não se situam em nivel de toda a Igreja Católica. São próprias de alguns setores avançados
que procuravam outros passos, favorecendo um diálogo maior com ahistória, em vista da construção de uma sociedade livre, justa, solidária efratema.O catolicismo aliase com outros movimentos em prol dessas questões.
Ana Carolina Feracin da Silva - UNICAMP
História impressa: José do Patroclnio e os casos processuais do jornal Cidade do Rio na primeira década republicana (Rio de Janeiro, 1891-1894)
Este trabalho tem como objetivo problematizar o sentido da atuação politica do jornal carioca Cidade do Rio no inicio da década de 1890, bem como as suas formas de
organização, estruturação efuncionamento. De propriedade do jornalista José do Patrocinio, afamado por sua intensa participação na campanha abolicionista, tal periódico
enfrentou dificuldades de manutenção e sobrevivência durante o inicio dos governos republicanos, em especial ao longo da presidência Floriano Peixoto (1891-1894),
quando foi suspenso eseu proprietário desterrado para aAmazônia. Esta comunicação tentará recompor os liames entre os processos comerciais sofridos por José do
Patrocinio eseu jornal no inicio da década de 1890 e a memória construida por ele e pelos antagonistas da poIitica florianista -, segundo a qual a imprensa oposicionista
sofreu intensa represália do govemo federal, com jomais empastelados ejornalistas perseguidos, sobretudo em 1893-1894, ocasião da Revolta da Armada. Pretende-se,
portanto, buscar os sentidos diversos da atuação do jomal eda experiência de José do Patrocinio em particular, questionando os limites e as vantagens da utilização da
imprensa como fonte largamente empregada pelos pesquisadores na abordagem dos mais variados temas da sociedade brasileira do século XIX.
Margarida de Souza Neves - PUC/Rio
Os dois cenários da República Velha
Otrabalho pretende aprofundar ofrágil, complexo e no entanto eficiente equilíbriO que caracterizou a política brasileira entre o governo Campos Salles e acrise dos anos
20. Aengenharia política desse periodo, cujo eixo é ofederalismo, tal como este ganha forma no Brasil de então, supõe aarticulação de dois cenários políticos aparentemente
opostos pelo vértice: de um lado, 'os Estados', de onde, segundo Campos Salles 'se governa': espaço da tradição, das práticas coronelísticas, do poder pessoal e da
continuidade. De outro, 'a capital federal', espaço onde é montado um cenário de progresso. Com ares cosmopolitas, e que pretende dar corpo ao moderno e à
descontinuidade dos novos tempos. Acompreensão dos elementos que conformam essa engenharia política, de suas implicações e de suas condições de possibilidade
permite não apenas um melhor entendimento do periodo, mas também possibilitam por de manifesto questões relevantes sobre aexperiência republicana brasileira, algumas
delas de grande importância para a construção da cidadania no Brasil.
Luiz Alberto Ferreira - Escola Caminho das Estrelas
Omovimento republicano no Maranhão (1888-1889)
Otrabalho proposto enfoca o movimento de propaganda republicana no Maranhão. Parte-se da hipótese de que havia, no Maranhão, um movimento republicano organizado
através de clubes e diretórios, em São Luis e, principalmente, no Alto Sertão maranhense (região de Pastos Bons, área em que predominava a criação de gado) contrapondo dessa fonna com parte da historiografia local e nacional que afirma não ter existido senão 'meia dúzia de gatos pingados' republicanos na provincia. Embora
os clubes ediretórios republicanos do Maranhão tenham sido criados após alei Áurea (1888), tal fato não justifica aaflnnativa, até o momento consensual, de que não houve
naquela provincia movimento republicano, pois os jomais do período (1888-1890) confirmam aexistência de inúmeros clubes, organizados através dos diretórios de Barra
do Corda (Sertão maranhense) e de São Luis (Baixada e área litorânea) que recebiam orientação do Partido Republicano, liderado Por Quintino Bocaiúva ecom sede no
Rio de Janeiro.
Dulce Chaves Pandolti - FGV
Os anos 30: as incertezas do regime
No dia 10 de novembro de 1937, o presidente da República Getulio Vargas, que havia assumido o poder em 1930, reuniu seu ministério e diante dos microfones da Rádio
Nacional, apresentou ao pais uma nova Constituição. Naquele momento, através de um golpe, tinha inicio o Estado Novo, um dos periodos mais repressivos e eficientes
da história do Brasil. De acordo com o discurso de Vargas e dos homens que ajudaram aconstruir o novo regime, a Revolução de 30 e o Golpe de 1937 eram fases de
um mesmo processo. Ou seja, o Estado Novo, segundo essa visão, seria o resultado natural de um movimento que teve oseu ponto de partida em 1930. Este texto analisa
o processo político brasileiro que começa com a Revolução de 1930 e finda em 1937, com a implantação do Estado Novo. Um dos seus objetivos é explorar as
ambigüidades do periodo e apontar para a existência de diferentes projetos que disputaram ojogo político. Diferentemente do discurso dos vitoriosos em 1937, pretendo
demonstrar que entre a revolução e ogolpe, ocorreram disputas importantes ese houve continuidade entre os dois acontecimentos, houve também ruptura.
Marcelo Cedro - PUC/MG
JK desperta BH (1940-1945): a capital de Minas Gerais na trilha da modernização
Análise da administração municipal de Juscelino Kubitschek na cidade de Belo Horizonte (1940-1945), identificando contribuições para a modernização aa capital mineira
esua integração ao discurso político-cultural implementado pelo Estado Novo apartir das seguintes abordagens: planejamento urbano, construção simbólica, identidade,
memória, relação público/privado. Os empreendimentos realizados, no âmbito material, pelo prefeito JK como oasfaltamento e acriação de ruas e avenidas, serviços de
saneamento, de iluminação pública ede terraplenagem estavam inseridos nas orientações internacionais de planejamento urbano de uma cidade moderna. Também na
esfera cultural, o prefeito JK empreendeu iniciativas para a implantação do modernismo na capital mineira como a construção do complexo artistico da Pampulha, a
realização da Exposição de Arte Moderna em 1944 e aconstrução do Museu Histórico de Belo Horizonte. Odinamismo presente em sua administração municipal marcaria
o início de um novo estilo de administrar e que teria continuidade nos governos estadual efederal.
Cláudia Maria de Farias - UFF
Febre esportiva: esporte náutico e modernidade no Rio de Janeiro (1895-1914)
A pesquisa aborda a valorização do remo na transição para a modem idade carioca, entre 1895-1914, ressallé!ndo sua importância como prática social reveladora de uma
visão de mundo elitista earistocrática, imbuída de símbolos representativos de uma ordem burguesa-capitalista em construção. Neste sentido, o presente trabalho tem por
objetivo reconstruir, a partir da proposta da História Cultural, oconjunto de crenças e representações surgido em torno do remo/regatas bem como suas relações com a
modernidade que se inaugurava. Assim, acrescente ocupação dos bairros à beira-mar valorizando apraia, a proliferação de dubes de regatas apartir de 1895 eapresença
constante de autoridades na celebração deste espetáculo esportivo são elementos significativos da estreita relação entre este esporte, o poder público eos preceitos de
saúde, higiene, beleza e progresso embutidos na idéia de civilização/civilidade. A pesquisa, portanto, pretende desvendar uma complexa trama de relações costuradas
na consolidação de um projeto civilizatório explorando o esporte como objeto de estudo capaz de revelar novas nuances de uma realidade social.
Maria Paula Dias Couto Paes - PUC/MG
Emblemas da modernidade na periferia: práticas de representação do poder no estado Republicano Brasileiro
Esta apresentação pretende abordar as práticas de representação artistico-cultural que foram utilizadas pelo Estado republicano brasileiro de modo atomar visíveis para a
sociedade asimbologia do poder poIitico com vistas à própria evidenciação de sua pretensa eficácia. Para tanto, faz-se necessária a análise dos principais signos do poder
poIitico que podem ser identificados na composição da paisagem urbana dos grandes centros representativos dos pressupostos da República no Brasil. Trata-se, então, da
tentativa de empreender uma leitura do 'texto' expresso nas imagens arquitetônicas dos centros urbanos que, como práticas de representação artistico-culturais, serviram
como instrumentos para a afirmação do poder político do Estado republicano. Nesse sentido, serão abordadas alguns dos aspectos arquitetônicos mais significativos dessas
práticas de representação presentes nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro -sobretudo naqueles que resultaram da refonna empreendida no início do século XX
-e Brasília. Dessa forma, toma-se possível à identificação da própria representação do poder político de um Estado que pretendia primordialmente efetivar ainserção do
país na Modernidade por meio da consolidação da República.
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Da utopia a revolução. Ou como Mário Pedrosa pensou Brasília e o Brasil dos anos 1950
Ocrítico de arte e militante socialista Mário Pedrosa avaliou aconstrução de Brasília como uma intervenção artística, urbana e arquitetônica com vocação para transformar
radicalmente a realídade brasileira, seguindo as pegadas do movimento modernista internacional. Ele compartilhava o ideário segundo o qual a arte, mesmo ern uma
sociedade de classe, possuía uma dimensão social, critica, conscientizadora e libertadora. Acompanhou com entusiasmo o desenvolvimento da arquitetura moderna no
Brasil e classificava-a como 'síntese das artes', isto é, como uma atividade artística eprofissional que possuía, entre outras características, um grande poder de transformar
aordem social. Esboçou seu ponto de vista sobre anova capital de forma segmentada, em diversos artigos publicados na grande imprensa, aprofundando suas reflexões
.durante o Congresso Internacional de Críticos de Arte, realizado ern 1959, cujo tema foi: 'Brasília, síntese das Artes'. No congresso, apresentou otrabalho Brasília, cidade
Nova, tendo aoportunidade de debater também com vários críticos estrangeiros. Ovalor da crítica de Pedrosa, desenvolvida no período da construção da cidade, repousa
na confrontação estabelecida entre o projeto de transformação da realidade, preconizado teoricamente pelo modernismo, com as condições histórico-sociais do Brasil eas
soluções apontadas pelos arquitetos idealizadores da nova capital. Ele procurou explicar, áopinião pública leiga etambém ao círculo seleto de artistas e arquitetos, o
conteúdo utópico, subversivo e revolucionário que estava subjacente ao projeto urbano e arquitetônico de Brasília. Aofazer isto, suas análises estabeleceram uma 'crítica
modernista' sobre a sociedade e a história brasileira. Durante minha comunicação, procurarei reconstituir o pensamento utópico-revolucionário de Mário Pedrosa sobre
Brasília e o Brasil.

Maria Efigênia Lage de Resende- UFMG
Liberalismo oligárquico e Cidadania
Análise do processo político da República, no período compreendido entre 1889-1930, com particular ênfase na questão da cidadania em sua relação com apolítica eo
poder. Aprimeira parte - A Constituição de 1891: estadualização enegação da cidadania - épedi cada aesclarecer as bases teóricas da Constituição Republicana de 1891,
elegendo como questões básicas ofederalismo eo individualismo. Nela, tem-se como referência obrigatória o mapa do movimento das idéias liberais no decorrer do século
XIX. Nessa abordagem, destacam-se as adaptações que as elites políticas brasileiras fazem do liberalismo nos contextos da independência eda proclamação da República.
Na segunda parte - Militarismo, federalismo einstabilidade política - traça-se um quadro geral das marchas econtramarchas do processo político ao nível nacional, visando
ao entendimento do processo de oIigarquização do sistema político. Na terceira parte - Po/ítica dos Governadores efuncionamento do sistema político- aborda-se o arranjo
político idealizado pelo Presidente Campos Sales, apoiado em oiigarcas ecoronéis, como forma de viabilizar o apoio necessário ao desenvolvimento de suas ações de
governo. Essa política, justificada á sombra de um discurso da 'incapacidade' do 'povo', consolida a barreira que acentralidade conferida aos direitos individuais na
Constituição de 1891 já havia erigido a um possivel processo de construção de cidadania no Brasil.
Ari Marcelo Macedo Couto - PUC/SP/UNIFIEO
Práticas e tensões politicas no cotidiano do poder: Adhemar de Barros (1938, 1947 e 1962)
As ações e práticas politicas cotidianas dependem das relações dos governantes com asociedade civil. Apenas um politico governou o Estado de São Paulo por três
vezes, sendo uma como interventor federal , em 1938, e duas por eleição direta, em 1947 e 1962. Adhemar de Barros foi uma das figuras políticas mais controversas na
história contemporânea. Fundou seu próprio partido politico, que lhe garantiu legenda para as disputas eleitorais, foi acusado de ladrão e de populista, eteve como seu
principal rival oex-presidente da República Jânio Quadros. Talvez Jânio fosse agrande sombra política de Adhemar em São Paulo. Apesar da consagração como um dos
lideres paulista, nunca conseguiu eleger-se presidente da República, das duas eleições que disputou. Adhemar apoiou João Goulart, mas em 1964 preferiu os militares. Os
mesmos que o derrubaram em 1966, cassando o seu mandato. Em 1969, no exílio na França, faleceu'em companhia da família. Apesquisa visa discutir e reconstruir o
cotidiano político de Adhemar de Barros através das negociações com aAssembléia Legislativa, as articulações do poder e as lutas e resistências travadas dentro do
Executivo.
Jadir Peçanha Rostoldo - UNISERRA
Movimentos populares e sociais: a sociedade brasileira em ação na década de 1980
Oobjetivo deste trabalho é analisar os movimentos populares esociais, no Brasil, no final dos anos 1970 e durante adécada de 1980, excluindo o movimento sindical por
este merecer uma pesquisa aparte, demonstrando que o período foi um dos mais importantes da história do país no que diz respeito as lutas, movimentos enovos projetos.
A sociedade civil se rearticulou ea união das forças de oposição política levaram asociedade a um clima de esperança, de necessidade de retomada da democracia e
da participação de todoS nas decisões sociais e políticas. Mostraremos que os movimentos reivindicatórios açorreram, principalmente, no meio urbano, e que alteraram seu
enfoque econômico dominante. Constatamos que houve um sensivel aumento da participação popular, onde o povo assumiu seu papel de sujeito histórico. Concluimos
que na década de oitenta a sociedade não lutou apenas por melhorias econômicas, mas por melhores condições de vida, por liberdade e democracia.
Gisele dos Reis Cruz ·IUPERJ
A relação Estado/sociedade civil e os limites para a produção da democracia deliberativa: o caso do fórum de desenvolvimento local de Paraty/RJ
Este trabalho tem como objetivo analisar os limites da atuação de instrumentos participativos baseados na interação entre Estado esociedade civil. Ofoco da análise são
os Fóruns de Desenvolvimento Local, originários do Programa Comunidade Ativa do Governo Federal, em parceria com o SEBRAE Nacional, cujo objetivo é promover
a participação de populações locais na elaboração e implantação de políticas públicas, em colaboração com os respectivos govemos locais. Aimplantação desses fóruns
teve início no ano de 1999 e, atualmente, abrange cerca de 600 localidades em todo o Brasil. Apesar da implantação dos fóruns ser baseada em um modelo, sua atuação
efuncionamento são contextuais, pois dependem das respostas dos atores sociais envolvidos e do tipo de interação social existente nas diversas localidades. Assim, há
casos de destaque, como é o caso do fórum de Paraty/RJ, considerado referência no Estado do Rio. Porém, apesar da atuação do respectivo fórum ser destacada, há
limitações em seu funcionamento, ligadas basicamente ao não alcance da participação ampla ede uma parceria de fato com o poder público local- poderes Executivo e
Legislativo -, oque dificulta agarantia da implantação das resoluções do fórum, ou seja, aconsolidação de uma democracia deliberativa.
Fernanda Poleshuck· UFRJ
OConselho de Fiscalização das Expedições Artisticas e Científicas no Brasil e o Estado Novo: Ciência e Nacionalismo
OConselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Cientificas no Brasil (C.F.E.) foi criado para licenciar efiscalizar as expedições nacionais e internacionais ao
Brasil.Tal órgão nasceu mergulhado no contexto da cultura política do Estado Novo, agindo como legitimador e, ao mesmo tempo, produto do nacionalismo que tomava
conta do Pais. Neste sentido, questões tais como fronteiras, soberania nacional, estudos indigenistas edesenvolvimento científtco geram um debate que percorre econduz
aatuação do Conselho. Estudá-lo significa, portanto, trazer à luz um período extremamente rico de nosso passado recente.
José Renato Lattanzi· UFF
Ojornalista e o marmiteiro: a imprensa e a democratizaçã'o de 1945
Oprocesso eleitoral de 1945 se destaca no período republicano não só por ter marcado ademocratização após aditadura do Estado Novo mas, também, por representar
oenvolvimento efetivo dos trabalhadores urbànos na vida política do país. Este trabalho procura observar esse momento sob aótica dos diários cariocas OJoma/ e Correio
da Manhã, que faziam oposição a Vargas, destacando odiscurso que os mesmos adotaram logo após ofim da censura do DIP. Procuro diferenciar esse discurso abordando
a assim denominada, "campanha dos marmiteiros', apartir da qual os jornais se esforçam para atuar junto ao eleitor edesfazer os boatos que minavam a candidatura
oposicionista, evidenciando o momento em que a imprensa se volta para o trabalhador.
Luciana da Silva Bacellar· UFRJ
Clodsmidt Riani e o Movimento Sindical Brasileiro
Ahistória do gênero biográfico e sua relação com a História são marcadas por várias críticas e pela exclusão do gênero biográfico da órbita do conhecimento da verdade
ou do conhecimento cientifICO. Essa herança percorreu os séculos, atingindo a mais recente revolução no campo historiográfico, ainda no século XX, aEscola dos Annales,
que destacava ainsuficiência cientifico-metodolÓQica de um gênero situado nas fronteiras da Literatura eda História e a incapacidade daquele em trazer à cena as forças
profundas da sociedade - as massas, o povo -capazes de transformar uma realidade social. Certo é que a biografia, assim como a historiografia, passou por uma série
de mudanças ao longo dos anos. Em alguns momentos, ambas pecaram no método: por exemplo, SEl as biografias, durante oséculo XIX, pertenciam ao domínio do elogio,
a História enaltecia os fatos. Problemas inerentes á evolução do conhecimento no campo historiográfico. Entretanto, mais importante que o método é aforma como o
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historiador écapaz de mostrar os homens que fazem História em determinado tempo histórico, quer seja através de individuos ou grupos sociais. Se abiografia não foi capaz
de corresponder aos anseios metodológicos de um segmento de profissionais de História, foi, ao mesmo tempo, hábil em apresentar as muitas faces do gênero (biografia
histórica, biografia literária, hagiografias, autobiografia) e se conservar como tradição até os dias atuais. Nesse sentido, no âmbito da história política renovada, o resgate
da trajetória de vida de Clodsmidt Riani é relevante, pois nos permite investigar alguns aspectos do movimento sindical brasileiro, além de entender como o sindicalista se
relacionou com aesfera do poder público e com o grupo social ao qual pertencia, especialmente a sua experiência como sindicalista, militante do PTB e dirigente do
Comando Geral dos Trabalhadores. Asua entrada para o PTB em uma conjuntura muito específica, quando o partido vinha passando uma série de transformações, deixa
patente que ageração de petebistas àqual Riani pertencia tinha uma série de propostas que delineavam relações entre classse operària e Estado, comunistas e petebistas,
petebistas e Estado etc mais complexas do que as usualmente difundidas quando estudamos movimento operário no período pr~.
Ricardo Antonio Souza Mendes - Universidade Veiga de Almeida
O golpe de 64 e sua historiografia
Proponho aqui aproblematização de determinadas análises historiográficas que buscam assinalar'1964' como o momento da união absoluta das direitas eda fragmentação
das esquerdas. Entendo que esta perspectiva foi resultante de análises elaboradas apartir de explicações que em boa parte atendiam tanto aos grupos que se estabeleceram
no poder quanto às esquerdas. De uma lado explicava os motivos para a vitória rápida, por outro justificava a apatia inicial na reação ao golpe. Neste sentido, pretendo
problematizar as abordagens que, apesar de concordarem com a idéia de coesão absoluta, divergem quanto ao grupo que aefetivou, apresentando ora asupremacia do
complexo IPÊS/IBAD, ora a liderança dos militares, ou ainda indicando aexistência da hegemonia udenista na movimentação golpista e ao longo do governo Castelo.
Simpósio Temático 66 - História e Historiografia da Ditadura Militar (resumos por ordem de apresentação)
Coordenador: Carlos Fico
Sebastião Rogério de Barros da Ponte - UFCE
Anos dourados: a estilização do cotidiano público e privado em Fortaleza
As inovações científico-tecnológicas do pós 2" Guerra Mundial e aconsolidação da hegemonia econômiccxultural dos EUA, fizeram dos anos 50 um tempo de otimismo
face ao crescimento econômico e às mudanças que estilizaram o modo de vida público eprivado no mundo ocidental. No Brasil, essa onda de euforia incrementou-se com
aexpansão industrial, urbana e demográfica e a reboque dos "sucessos' representados pela Copa do Mundo de 58, Pelé, Marta Rocha, era JK etc. As classes médias
e altas das principais cidades do país, contagiadas pelo processo de americanização de condutas, adotam econsumem os fascinantes produtos dessa nova indústria
cultural de massas- plástico, modernos eletrodomésticos, cadilacs, cinema, rádios e suas estrelas. Asociedade fortalezense experimenta esses anos dourados não só
através da adoção dos padrões do american wayof Iife, mas também por intermédio da proliferação de clubes elegantes praieiros, concursos de beleza, eleição da Miss
Brasil 55, programas de auditório e da rebeldia dos 'rabos-de-burro', vertente local da juventude transviada à la James Dean. Mas, a poderosa Igreja Católica cearense,
através de dispositivos disciplinares como o seu jornal Nordeste, procura reverter tais mudanças comportamentais empreendendo renhido combate ádisseminação
daquelas 'novidades atentatórias à moral e aos bons costumes'.
Rosilene Dias Montenegro- UFCG
História e imaginário nos anos 1950, em Campina Grande
Opresente trabalho tem como objetivo analisar a recepção ao projeto político do governo Juscelino Kubitschek (1956-1960), em Campina Grande. Pretendemos mostrar
como os anos JK repercutiram em Campina Grande. Aquestão que buscamos problematizar é ade como esses tempos de mudança no âmbito nacional, tempos marcados
por um esforço político de modemização do país, repercutiram em Campina Grande. Oestudo privilegia oaspecto relacionado ao imaginário coletivo de crença no progresso
e realização, por um lado, do sonho de o Brasil se tornar numa grande nação e, por outro, de Campina Grande avançar na sua construção de 'Rainha da Borborema',
'cidade do trabalho'.
Marcia Yumi Takeuchi - USP
Operigo amarelo no Brasil dos anos 40: construindo a imagem do japonês indesejável
Esta pesquisa tem como objetivo principal resgatar a presença do japonês no imaginário político brasileiro nas décadas de 30 e40. Onacionalismo que caracterizou este
período eaII Guerra mundial transformaram os integrantes da colônia japonesa radicada no Brasil em potenciais inimigos da pátria. o nipônico tinha asua imagem deturpada
veiculada pela imprensa, aparecendo,ao mesmo tempo, como objeto dos discursos xenófobos das autoridades oficiais que divulgavam o medo paranóico da invasão
japonesa no Brasil. A 11 Guerra Mundial marca o momento em que ojaponês deixa de ser apenas componente de uma raça indesejável, passando aser representado como
um quinta-coluna à serviço do seu imperador.
Fernando Antonio Mesquita de Medeiros - UFAL
Homo inimicus: A Igreja Católica e a constituição de um imaginário anticomunista
Trata-se de um estudo do exercício do poder na Igreja, analisando o discurso eclesial, particularmente aquele produzido no espaço social que constituia a Província
Eclesiástica de Alagoas, nos anos 1940-1960, no que ele revela do imaginário da Igreja a respeito do comunismo, entendido como uma representação construída e
intimamente relacionada aeste mesmo exercicio de poder. Defende que aprodução desse discurso constituiu-se num efICiente instrumento de exercício de poder na medida
em que foi capaz de instituir modus de agir ede pensar econtribuiu para adefinição de práticas políticas esociais, interferindo na realidade, funcionando como um instrumento
ativo de poder e não apenas refletindo a realidade social a partir de uma determinada perspectiva, ada Igreja Católica. Para tanto enfoca as imagens postas em movimento
nos discursos da instituição acerca do comunismo, dirigidos aos fiéis e à sociedade como um todo, produzindo o 'fenômeno comunista' gerador do medo de uma
conspiração que tomaria o poder no Brasil e aboliria a Igreja. A imagem da 'expansão do fenômeno comunista' no Brasil passa a povoar o imaginário político do período.
Estava em constituição uma mitologia política em torno do comunismo, instituída historicamente e que teve como um de seus agentes mais importantes a Igreja Católica.
Ângela Flach - PUC/RS
Elementos da reorganização político-partidária no pós-64, a partir da atuação do PRP no Rio Grande do Sul
Neste trabalho pretendemos analisar a atuação do Partido de Representação Popular no R.io Grande do Sul nos acontecimentos que sucederam ogolpe militar de 1964,
analisando como foram as reações frente à instauração do regime militar, bem como ainserção dos perrepistas na Aliança Renovadora Nacional (ARENA), após aextinção
das agremiações partidá. :3S. OPRP era um dos partidos que compunham a base inicial de sustentação do novo regime instaurado no pós.Q4. Após aextinção dos partidos
políticos, procuramos analisar o periodo em que se deu areorganização partidária e osurgimento do bipartidarismo no Brasil. Apartir desse momento procuramos perceber
ainserção dos ex-perrepistas na ARENA. Oingresso no 'partido do govemo', sem dúvida, permitiu que fosse assegurada acontinuidade das antigas lideranças do PRP
no cenário político criado após a instauração do governo militar, sendo que diversos ex-perrepistas tiveram oportunidade de participar efetivamente do poder, tanto nas
esferas municipal e estadual, quanto na federal. As fontes utilizadas na pesquisa foram essencialmente os jornais produzidos pelo partido no período em questão, as
correspondências enviadas pela direção regional do partido, bem como adocumentação produzida no período posterior ao fechamento dos partidos políticos.
Monique Cíttadino - UFPB
Regime militar na Paraíba: a política local nos anos de chumbo (1966-1971)
Em 1966, tomava posse como governador do estado da Paraíba João Agripino, eleito pela UDN através do voto popular, naquela que seria aúltima eleição realizada ainda
dentro do quadro político-partidário vigente no periodo 45-65. Apolítica paraibana, ao longo dos cinco anos seguintes, estaria centrada em tomo da figura de João Agripino,
condutor não apenas das questões e dos encaminhamentos politicos inte~nos, como também, elemento determinante nas relações envolvendo as esferas do poder focal
e do poder federal, centrado, agora, nas mãos dos executivos militares. Eproposta do presente trabalho adiscussão e análise da re-estruturação, em âmbito local, do
sistema político-partidário instituído em decorrência dos Atos Institucionais editados pelo govemo federal e oacompanhamento dos jogos e embates envolvendo as forças
políticas locais na definição das novas estruturas de dominação. Nesse processo, interessa-nos o entendimento do papel exercido pelo governador João Agripino na
condução dos processos políticos internos e no estabelecimento dos novos padrões de inter-relacionamento entre os representantes do poder local e do poder central.
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Suzana Arakaki - UFMS
História e historiografia da ditadura militar no estado de Mato Grosso do Sul
A presente pesquisa enfoca ahistória ehistoriografia da ditadura no Mato Grosso do Sul, estado eminentemente agrário e palco da política de interiorização do governo de
Getúlio Vargas. A Colônia Agrícola Nacional de Dourados, implantada pelo governo federal durante a década de 40 serviu como símbolo de sucesso da polítíca de
distribuição de terras e mais tarde, seus colonos pioneiros foram alvo de perseguição durante o govemo militar. Um período conturbado em que petebistas e comunístas
eram facilmente confundidos.
James Naylor Green - Universidade Estadual de Califórnia em Long Beach, BRASA
Apesar de vocês: à oposição à ditadura militar nos E.U.A, 1964-85
Quase ninguém nos Estados Unidos protestou contra o golpe militar de 31 de março de 1964. Contudo, em 1971, um setor do público norte americano associou o regime
militar brasileiro com a tortura e a violação dos direitos humanos. Esta apresentação faz parte de um livro que estou escrevendo sobre a oposição política que se
desenvolveu nos E. U.A no final dos anos 60 e no começo dos anos 70 contra a ditadura militar. Analiso as campanhas organizadas por acadêmicos, dérigos, alguns
exilados, e ativistas da esquerda norte-americana que transformaram aimagem sobre o Brasil na mídia e introduziram, através do Brasil, um novo discurso sobre direítos
humanos no Congresso e nos meios políticos. Baseado numa rica pesquisa nos arquivos do Itamaraty, no Departamento do Estado Americano, nas bibliotecas
presidenciais de Kennedy, Johnson, e Carter, e com 50 entrevistas com ativistas da época, presos políticos e exilados brasileiros, este trabalho revela uma história
totalmente desconhecida e modifica a nossa compreensão sobre o impacto das campanhas internacionais contra os governos militares de Costa e Silva, Médici e Geisel.
Nesta apresentação vou enfatizar especialmente as análises dos 'brasilianistas" sobre o regime militar (Skidmore, Schmitter, Stepan, Della Cava, Tyson e outros) e a sua
relação com omovimento de oposição nos Estados Unidos da América.
Monique Sochaczewski Batista - UERJ
As relações Brasil-Oriente Médio no governo Geisel (1974-1979) e o veto brasileiro ao sionismo nas Nações Unidas
A política externa do regime militar, e do governo Geisel em especial, vem sendo alvo de grande atenção da comunidade acadêmica brasileira e estrangeira nos últimos
anos. Importantes estudos foram realizados na década passada sobre oprocesso decisório brasileiro em casos como o reatamento das relações diplomáticas com aChina,
a abstenção em relação à suspensão de sanções aCuba e o reconhecimento da independência de Angola, assim como sobre apolítica externa brasileira para aAmérica
Latina epara a Europa. Porém, no que diz respeito às peculiaridades da política externa brasileira para o Oriente Médio, poucos estudos se realizaram, a despeito de haver
notória curiosidade arespeito. Assim, apresente comunicação visa apresentar nossa pesquisa, em andamento no âmbito do mestrado em História Política da UERJ (Unha
de Pesquisa de História das Relações Internacionais), que tem como objeto as relações do Brasil com tal regi~ do mundo, entre 1974 e 1979, com especial atenção para
um evento emblemático de então: o voto brasileiro favorável à resolução (nO 3379) apresentado pela Uga Arabe, na XXX· Assembléia Geral das Nações Unidas, que
condenou o sionismo como uma forma de racismo e de discriminação racial.
Carlos Eduardo Vidigal- UnB
"Não é válido para Cuba": a ditadura militar nas memórias de diplomatas
A recente historiografia brasileira tem revelado novos aspectos sobre a ditadura militar, graças às novas fontes que estão sendo liberadas (Dops, Ministério da Justiça,
Ministério das Relações Exteriores) e à depuração da literatura produzida logo após o fim do regime. Na área da história das relações intemacionais, os novos estudos
apontam para um maior envolvimento do Itamaraty com o aparelho repressivo, contrariando aidéia corrente de uma certa autonomia da chancelaria. Opresente trabalho
- parte inicial de um projeto maior - procura identificar a visão que influentes diplomatas - Manoel Pio Corrêa, Vasco Leitão da Cunha e Mario Gibson Barboza - tiveram
da ditadura militar, assim como ainfluência de suas idéias na atuação da diplomacia brasileira.
Pio Penna Filho - UFMT
O Serviço Secreto do Itamaraty e a Ditadura Militar -1966-1984
A criação do Centro de Informações do Exterior (CIEX), em 1966, como parte integrante da comunidade nacional de informações, atendeu exatamente aos anseios do
estado autoritário instalado no país com o golpe de estado de 1964. A pesquisa demonstra que o CIEX apresenta-se corno um 'elo perdido" nos estudos sobre a repressão
no Brasil, uma vez que até então não havia sido disponibilizado para os pesquisadores as fontes primárias referentes às atividades do centro. Assim, dentre outras, o estudo
prova o envolvimento do ministério das relações exteriores com o sistema repressivo montado pela ditadura militar no Brasil.
Michelle Dayse Marques de Lima - UFPE
Movimento Estudantil na Paraíba (1959/1964)
Estudando o movimento estudantil paraibano compreendido entre 1959 e 1964, pudemos perceber que ele não se adequa à idealização que se faz da luta dos estudantes
dos anos 60, vista sempre como um movimento revolucionário, de esquerdistas radicais. Oque ligava os líderes do movimento estudantil à massa, ao conjunto dos
estudantes, o que lhe conferia respaldo, por exemplo, era o seu compromisso de lutar para ver atendidâs reivindicações que incorporavam valores típicos da classe média,
para atender questões imediatas que sensibilizavam os estudantes e sua família. Estas reivindicações de classe média se desdobravam no desejo de ascender socialmente
via educação e na defesa da democracia. A ascensão social só poderia ser conquistada se fossem oferecidas aos jovens as condições materiais necessáriàs ao estudo:
o mí nimo de assistência na forma de atendimento médicoldentár10, refeições e habitação gratuitos; transporte urbano barato; uma universidade minimamente estruturada.
Eos estudantes se mobilizaram para conquistar estas condições assim como se organizaram para fazer adefesa dos valores democráticos e da Constituição.
José Alves Dias - UESB
Manifestações de rebeldia contra o regime militar na Bahia
Entre 1964 e 1968, estudantes secundarista e universitários baianos, entre outros segmentos sociais e políticos, inconformados com a nova ordem estabelecida,
manifestaram-se contra o arbítrio militar e o autoritarismo das oligarquias locais. Pretendemos demonstrar aintensidade e o significado dessas manifestações de rebeldia
dentro de uma conjuntura autoritária especifica que consolidou um conjunto de forças políticas no âmbito regional
Danielly Greison Martins Lourenço - UECE
Da Juventude Universitária Católica· JUC à Ação Popular - AP - As práticas político sociais dos leígos católicos em Fortaleza na década de 60
A década de 60 foi um p~ríodo de grande efervescênc[a social no Brasil, marcado sobremaneira pela luta dos mais variados setores por maior participação política.
Entretanto, esta luta se deu entre dois blocos que possuiam orientação e interess~s antagônicos. De um lado, os defensores da velha ordem; do outro, aqueles que
desejavam a realização de mudanças efetivas na estrutura da sociedade brasileira. Edentro desse contexto de luta política que está inserida a Igreja Católica e o trabalho
dos grupos leigos orientados por ela, como a Juventude Universitária Católica - JUC, objeto de nosso estudo. Nosso trabalho tem caminhado na perspectiva de responder
algumas importantes questões que destacamos: 1- Como se realizou na prática o trabalho da JUC e de que maneira se deu a intervenção da Igreja em suas ações? 2 Que motivos levaram alguns jucistas aromper com aideologia católica? 3- Quais as ações desenvolvidas pelos exiucistas na Ação Popular - AP? .Metodologicamente,
temos trabalhado com fontes hemerográficas, especialmente o Jornal O Povo, de grande circulação, O Nordeste, Jornal católico, e, portanto voz da Igreja, e o Jomal
Unitário, do grupo 'Diários Associados". Utilizamos também fontes bibliográficas e fontes orais, através de entrevistas com ex-jucistas e ex militantes da AP, o que nos
tomou possível reconstruir a ação destes grupos em Fortaleza.
Wilma Ferreira de Jesus
Poder público e movimentos sociais· aproximações e distanciamentos - Uberlândia 1982-2000
Uberlândia -1982/2002 éo título de um trabalho que analisou elementos constitutivos da trama histórica da cidade de Uberlândia, particularmente aquelas ligadas às praticas
do poder político e suas múltiplas relações com os movimentos sociais no período de 1982 a 2000. A pesquisa procurou compreender para além dos interesse econômicos
e políticos, como a experiência e a prática cotidianas contribuíram para expressar concretamente as concepções, os interesses e a percepção de mundo dos agentes
envolvidos.
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Maria Paula Nascimento Araújo - UFRJ
Para uma História da resistência ao Regime Militar: trajetórias de vida de militantes políticos
Venho desenvolvendo, há alguns anos, uma pesquisa sobre as esquerdas brasileiras e sua atuação no período do regime militar. Uma parte desta pesquisa é realizada
através da análise de depoimentos orais. Para tanto mantemos um acervo intitulado 'Memórias de Esquerda' que reúne entrevistas e depoimentos de militantes políticos
do período. Algumas questões norteiam nossa pesquisa. Em primeiro lugar, acreditamos que os depoimentos de histórias de vida trazem um aporte particular ao
conhecimento da História: a vivência e experiência concreta de diferentes indivíduos dos processos históricos mais gerais. Permitem, como diz Franco Ferrarotti ,
'compreender a História através de múltiplas histórias de vida'. Em segundo lugar, os depoimentos nos permitem investigar dois aspectos importantes: um deles referese à memória que uma determinada geração construiu de sua experiência política. Ooutro aspecto diz respeito à investigação de como uma geração submetida ao arbítrio
e áausência de democracia vivenciou eresolveu algumas 'situações -limite' (tais como prisão, tortura, clandestinidade, exílio, etc). Pretendemos discutir estas questões
a partir da análise de um conjunto de depoimentos de nosso acervo 'Memórias de Esquerda'.
Maria do Socorro de Sousa Araújo - UEMT
Nos traços da militãncia, a experimentação da utopia
.
.
Este texto, como resultado da minha dissertação de mestrado, procura abordar as ações eestratégias que permearam as relações políticas conflituosas econfiguram as
disputas de poderes durante as ditaduras militares que se estabeleceram na América Latina. Na perspectiva da micro-história, o trabalho de investigação toma como
referência avida de uma militante de esquerda e, como base documental, as correspondências pessoais trocadas entre essa, clandestinamente, vivendo no Chile esua família,
aqui no Brasil. Uma situação importante na construção dessa trama histórica se distribui em dois aspectos: um éo'esfarelamento' das cartas, no qual os vestígios possibilitam
aconstrução de tempos distintos por conteúdos similares; ooutro, ocruzamento dos blocos de conteúdos com outros documentos esobre ambos, um olhar analítico com base
no suporte bibliográfico. Por esse caminho, é possível afirmar que as cartas, os depoimentos, as fotografias e as outras fontes documentais, são documentos que expressam
uma realidade construída por homens e mulheres que acreditaram numa luta, cuja natureza revela um território mapeado pelas práticas políticas de resistência.
Carlos Fico - UFRJ
As censuras do regime militar: Imprensa e diversões públicas
Oobjetivo da comunicação é analisar acensura de diversões públicas durante o regime militar brasileiro através de documentos administrativos e de cartas enviadas por
pessoas comuns á Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), distinguindo-a da censura á imprensa. Habitualmente confundidas, a primeira, na verdade, era
legalizada, existia desde muitas décadas e amparava-se, sobretudo, em ditames étimo-morais. A segunda, mais conhecida, era extra-legal e possuía mais explícita
conotação política.
Michele Rossoní Rosa - UFRGS
Os intelectuaís e o pensamento de esquerda no Brasíl pós-golpe: a Revista Civilização Brasileira -1965-8
Opresente estudo caracteriza e analis!l um importante veículo de discussão e divulgação do pensamento de esquerda no Brasil, a Revista Civilização Brasileira, em
circulação entre 1965-8. Idealizada por Enio Silveira e Moacyr Félix, apublicação viabilizou a manifestação de diversos intelectuais brasileiros e estrangeiros, contribuindo
de maneira bastante eficaz para o desenvolvimento do pensamento de contestação no período inicial da ditadura, no marco da revisão do marxismo no PÓSilOlpe. Em sua
intensa crítica ao regime estabelecido em 64, ocupa um importante lugar na historiografia brasileira de esquerda, reunindo eabrigando um grande números de pessoas que
pensavam arealidade brasileira.
Ana Lúcia da Silva - FAFIMAN
Imprensa paranaense nos tempos do Regime Militar (1975-1979): narrativa, discurso e memória
Nos tempos da abertura política iniciada pelo general presidente Ernesto Geisel a partir de 1974, havia a preocupação em se promover o afastamento grá~ ... al dos militares
da esfera administrativa do Estado brasileiro, sem que ocorresse o revanchismo. Assim, objetiva-se destacar a atuação da grande imprensa escrita paranaense entre os
anos de 1975 e 1979, a luta pela conquista de 'corações e mentes' e edificação da memória, como também expor e analisar anarrativa da história do Brasil no discurso
jornalístico, expresso nos editarias. Pois, segundo Bethânia Sampaio Corrêa Mariani (1999) ojornal não é neutro, nele há interesses ideológicos e econômicos do jornal,
do repórter, dos anunciantes, dos leitores ede forças políticas que buscam e/ou procuram interferir na produção do discurso jornalístico. Nesta perspectiva, busca-se refletir
sobre a ação dos jornais paranaenses durante o regime militar, afim de divulgar alguns dos resultados da dissertação de Mestrado Imprensa e ideologia: os jornais
paranaenses sob o regime militar (2001).
Elio Chaves Flores - UFPB
Coisa pública e cento e poucos anos: ironias da História que ainda arde (1993-1989)
Parto da hipótese de que os ironistas da República nova, em pouco menos de uma década do estiolamento da ditadura, vivenciaram um processo histórico de crescente
desencantamento com acoisa pública, culminando com a ridicularização plena do impedimento de um presidente, inusitado na história da República, ede atitudes risíveis
diante do plebiscito que permitiria o retomo da Monarquia.Embora apostura hipercrítica em relação ácultura politica não seja restrita ao universo dos chargistas ecronistas,
estes, enquanto narradores do cômico, teriam na ironia, na sátira e na paródia os construtos textuais de suas próprias representações da coisa pública.
Simpósio Temático 67 - Estado e Poder no Brasil (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Sônia Regina de Mendonça
Sonia Regina de Mendonça - UFF
Estado e poder no Brasil: abordagens teórico-metodológicas
Otrabalho consolida reflexões teóricas e uma metodologia de pesquisa voltadas ao estudo das relações entre Estado epoder político no Brasil, partindo da crítica às visões
simplificadoras e reificadoras daquela primeira noção. Neste sentido, são discutidas algumas premissas conceituais tidas como basilares para uma definição de Estado
distanciada dos pressupostos contratualistas da matriz liberal, bem como proposto um método de investigação sobre o Estado centrado na pesquisa das formas concretas
de intercessão entre seus agentes (individuais) eagências sociais (institucionalizadas). Esta metodologia visa promover o mapeamento das redes de atores sociais que,
organizados tanto no plano da sociedade civil, quanto na sociedade política, imbricam-se, configurando o Estado: a) enquanto uma Relação Social, Le., um conjunto de
práticas, em incessante dinâmica e b) enquanto fruto dos permanentes conflitos entre grupos de interesse institucionalizados no âmbito da sociedade civil eda sociedade
pol ítica. Otrabalho tem sua operacionalidade assegurada a partir de conceitos extraídos da obra de Gramsci -como os de hegemonia e intelectuais -e Bourdieu -como
os de condição de classe, posição de classe e habitus.
Théo lobarinhas Pineiro - UFF
O Corpo de Commercio do Rio de Janeiro: os negociantes se organizam
.
Os Negociantes do Rio de Janeiro já formavam um importante grupo econômico desde asegunda metade do século XVIII. Achegada da Corte Portuguesa e atransferência
da capital do império lusitano para aquela cidade implicaram em grandes transformações em diversos níveis. Apossibilidade -e a necessidade -de lidar diretamente com
ocentro de decisões mostraram aos homens de negócios estabelecidos na cidade que, além das mudanças no comportamento, era preciso também uma organização para
que pudessem melhor defender os seus interesses. Énesse contexto que surge o Corpo de Commercio do Rio de Janeiro. Acomunicação busca estudar, a partir das
transformações ocorridas na economia e na política da capital amaneira pela qual os controladores da economia urbana edo comércio de escravos para oBrasil construiram
.a sua própria organização. Estuda ainda aatuação do Corpo de Commercio, procurando demonstrar asua importância, não só na defesa dos interesses dos Negociantes,
sua ação política no processo de independência e no I Reinado, mas também como instrumento de controle desses agentes sobre os demais segmentos da economia
urbana da Corte.
Carlos Gabriel Guimarães - UFF
OEstado Imperial Brasileiro e a centralização financeira/bancária: o caso do «Banco do Brasil» do Barão de Mauá, 1851-1853
.
Otrabalho analisa a relação da centralização do Estado Imperial com acentralização financeira, particularmente da atividade bancária, apartir da organização do segundo
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Banco do Brasil, o 'Banco do Brasil de Máuá' (BBM). A implementação pelo Estado Imperial de um Código Comercial e, ofim do Tráfico Negreiro, em 1850, significaram,
por um lado, a vitória do projeto hegemônico conservador (saquarema) e, por outro, o desenvolvimento do comércio de bancos, principalmente dos bancos comerciais
privados na cidade do Rio de Janeiro. Tendo participado ativamente nessa conjuntura política e econômica, foi membro da Comissão Organizadora do Código Comercial,
o negociante lrineu Evangelista de Souza, juntamente com negociantes e capitalistas da Praça do Rio de Janeiro, organizou osegundo Banco do Brasil em 1851. Esse
banco, juntamente com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, criado em 1838, constituiram-se nas duas principais instituições financeiras privadas no mercado financeiro
do Rio de Janeiro. Com acrise Comercial de 1853, aexpansão do "BBM" viu-se comprometida. Aproveitando-se dessa crise e, culpando ácrescente rivalidade dos dois
bancos do Rio de Janeiro pela mesma, o govemo imperial, tendo áfrente doMinistério da Fazenda oconservador Visconde de Itaborai, promoveu uma Reforma Bancária,
criando o terceiro Banco do Brasil. Esse banco, fruto da fusão do BBM com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, a partir desse momento, passou a controlar não só a
oferta monetária, mas, e principalmente, o crédito na Principal Praça Mercantil e Financeira do Império.
Dante Ribeiro da Fonseca - UNIR
Políticas de Valorização do Café e seus impactos na produção gumifera: estudo comparativo
As políticas de valorização do café são costumeiramente analisadas sob aperspectiva da própria região produtora e, quando muito, os seus impactos sobre outras regiões
que tiveram um papel relevante na economia brasileira ou viriam ater no processo de destituição dos paulistas do centro do poder. Entretanto, por mais fecundos que sejam
tais estudos, não houve análise sobre estas políticas em economias periféricas, como aamazônica.Apesar da importância da produção gumífera na pauta de exportações,
os impactos das políticas de valorização do café sobre aprodução de borracha não foram analisadas. Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da política cambial
e de exportações brasileiras no período da República Velha sobre o 'negócio da borracha" e o conseqüente reinvestimento do excedente de capitais em atividades
industriais na própria região amazônica, tendo por base o processo de substituição de importações.
Flordeni Santos Matos Freitas - UESC I Faculdade Santo Agostinho
História e Poder: OInstituto de Cacau da Bahia (1931-1937)
Este trabalho, monografia do curso de Especialização em História Regional, apresenta aspectos da história política eeconômica da região cacaueira, através da criação
do Instituto de Cacau da Bahia. Este órgão, criado em 1931 ,tinha como objetivo solucionar a grave crise que atingiu a lavoura nos anos de 1929 e 1930 e representou a
intervenção do govemo estadual na região. Aanálise dos documentos, sobretudo o Decreto 7.430, de 08/06/1931 e as correspondências entre o Instituto de Cacau da Bahia
eórgãos do gpverno, são os documentos que melhor elucidam adiferente forma de intervenção. Essa intervenção, motivada principalmente pela força econômica do cacau,
que representava 60% das riquezas exportáveis da Bahia, proporcionou mudanças na infra-estrutura, como a construção de vias de transporte, assistência técnica á
lavoura efomento ao crédito agricola etc .. Acriação do Instituto, é certo, trouxe inúmeros beneficios, mas deixou a região fortemente atrelada edependente do governo
estadual. Esse aspecto centralizador, configurado no governo Vargas, possibilitou acriação de órgãos que representasse asua política econômica como Instituto do Café,
Instituto do Açúcar e do Álcool e, também, o Instituto de Cacau da Bahia.
Jaime GTrintin/Rosalina L. Izepão
Estado, planejamento e desenvolvimento industrial no Paraná
Oartigo tem como objetivo evidenciar as transformações ocorridas na economia paranaense a partir do processo de integração das economias regionais no Brasil. Aênfase
recai sobre a importância da atuação do Estado, através de su ação planejadora no desenvolvimento do capitalismo no Paraná, no período que se estende de meados da
década de cinquenta até meados dos anos noventa. Nesse processo, observou-se que o Estado teve papel importante para adiversificação econômica do Paraná, tanto
no período intervencionista, quanto em um contexto de recrudescimento de seu papel na economia.
Hernán Ramírez - Universidad Nacional de Córdoba - Argentina
Poder econômico e política em Argentina e Brasil, 1964-1996
Na presente comunicação abordaremos a relação que estabelecerão organizações empresarias eo Estado na implementação de políticas econômicas no último terço do
século passado em Argentina e Brasil, tomando como casos três instituições vinculadas a corporações empresarias cujos membros ocuparão em inumeráveis ocasiões
pastas como ministros, apresidência dos bancos centrais eoutros cargos relevantes. Isto é a FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), a FM
(Fundación Mediterránea), para Argentina, e o IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais) para o Brasil. Através da análise comparativa de suas cÇlracterísticas
e modos de ação tentaremos compreender como constituiu-se no período uma nova matriz de relação entre oEstado, as corporações etécnicos vinculados fundamentalmente
à área econômica. Dado que de modo diferente das corporações de cunho mais antigo, que se manifestavam 'impróprias para essa tarefa, elas contarão com uma estrutura
mais dinâmica que lhes permitiu, como objetivo principal, delinear, alcançar certo consenso dentro de diferentes fações da burguesia e por em prática, já seja de forma direta
ou indireta, políticas de transformações profundas nas suas estruturas econômicas, sociais, políticas e ideológicas.
Wellington Barbosa da Silva - UFPE
Estado, polícia e sociedade no Recife do século XIX: o caso das prefeíturas de comarca
Em 1834, apromulgação do Ato Adicional criou certas bases legais para que as recém-criadas assembléias legislativas provinciais pudessem decidir, por conta própria,
como deveria ser organizada a polícia em suas respectivas províncias. Seguindo o pioneirismo de sua congênere paulista, a Assembléia Legislativa Provincial de
Pernambuco criou, em 1836, as Prefeituras de Comarca - entregando aos prefeitos, autoridades eminentementj:! policiais, aresponsabilidade pela manutenção da ordem
e da segurança pública nas suas respectivas comarcas. Partindo do pressuposto de que o estudo das instituições policiais se converte em um espaço privilegiado para
se perceber o ritmo e adireção de determinados processos históricos, nosso trabalho centra sua atenção no surgimento das supracitadas prefeituras eprocura analisar as
suas conexões com o Estado (um Estado ainda em construção) e com asociedade. Tudo isso tendo como pano de fundo um cenário mais do que conturbado: um cenário
eivado de insurreições, de agitações populares, de quarteladas e do sempiterno receio de que, nascendo nas ruas e/ou nos engenhos, estourasse uma grande e
'haitinizante' rebelião escrava.
Clarissa Nunes Maia
As técnicas disciplinares na Casa de Detenção do Recife
Iniciada sua construção em 1850 e posta para funcionar já em 1856, a Casa de Detenção do Recife foi um exemplo do que às elites poderiam fazer para intimidar aquela
parte da população que era um foco de preocupação para o seu bom governo. Se à policia estava reservada atarefa de prevenirlreprimir as infrações ecrimes praticados
pelas camadas populares do Recife, o Estado delegaria à Casa de Detenção a missão de punir exemplarmente esses desvios e redisciplinar o desviante, para que,
conforme o grau de sua periculosidade, fosse novamente reconduzido ao convívio da sociedade. Em princípio, seria esta a sua função. Mas como todas as prisões do
mundo, ela reunia dentro de seus muros altos e de aparência intransponível, ao mesmo tempo avigilância e adisciplina, capazes de separar o indivíduo ameaçador à ordem
social das 'pessoas pacíficas' e dos 'cidadãos probos', e os mesmos conflítos sociais que atravessavam suas muralhas, impedindo a materialização daquela disciplina.
Através dos Regulamentos de 1855 e 1885, iremos analisar cada uma das etapas que deveriam ser postas em funcionamento para o redisciplinamento dos presos,
observando, por outro lado, a prática correcional levada aefeito pelos os administradores do presídio.
Grazielle Rodrigues I Maria Lana Monteiro- UFPE
Odiscurso da Policia Política pernambucana e seus elos teutos e ianques nas décadas de 1940 e 1950: laços de simpatia e cooperação?
Analisando os diferentes discursos, produzidos pela extinta Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco - DOPS-PE, entre as décadas de 1940 e 1950,
procuramos com o presente trabalho perceber como se deram as repercussões do intercâmbio da ação dos policiais brasileiros com osteutos e ianques numá escala
integrada de troca de conhecimentos gerais e encaminhamentos de ídéias sobre cooperação técníca, de material, de informações, de provas, de vigilância mútua e de
aperfeíçoamento de recursos humanos. Utilizando ocombate às atividades do bolchevismo no mundo eenfatízando um discurso nacionalista legitimador da prática policial
objetiva, violenta e repressora, apolícia política pemambucana atuou deforma dinâmica díante deste perfil técnico e modemo que se almejava construir para o aparato
policial, onde destacamos também aforte influência das ídéías do nacionalismo autoritário do Estado Varguista que sedem espaço à hegemonia do ideàrio de democracia
norte-americano, no pós 11 Guerra Mundial.
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Empresariado, coalizões e previdência social no Brasil
Otrabalho analisa o processo de implantação e desenvolvimento das políticas sociais modernas na ordem capttalista, focalizando aparticipação empresarial e as condições
que afetam as escolhas deste ator. Discorre, ainda, sobre atrajetória das políticas sociais no Brasil, notadamente aprevidência social, destacando a postur~ assumida pelos
empresários em cada momento desta trajetória, efetuada nos marcos de uma economia fechada ao mercado mundial até os anos 80. Discute como a abertura da economia
brasileira afeta as disposições do empresariado em relação ao custeio das politicas sociais e delineia algumas perspectivas sobre o futuro da política social no Brasil.
Fábio Koifman - Universidade Estácio de Sá
O Estado Novo e a admissão de estrangeiros no Brasil (1941-1945)
Esta pesquisa propõe-se a discutir as medidas adotadas pelo Governo Vargas em relação à entrada de imigrantes nos primeiros anos da década de 1940 eque exprimem
as relações que o Estado estabelecia com os estrangeiros no período. Odecreto-lei 3.175, que começou a ser elaborado por Francisco Campos a partir de julho de 1940,
e finalmente foi assinado por Vargas em 7 de abril de 1941, tinha como objetivo transferir para o MJNI todo o poder decisório em relação aos vistos concedidos aos
estrangeiros. Essa passagem de poder decisório relacionada ao tema da entrada de estrangeiros produziu longo debate e disputa que envolveu, além dos ministérios
diretamente interessados -da Justiça e das Relações Exteriores -, também o ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e o Conselho de Imigração eColonização. O
projeto era concentrar todo o processo envolvendo o assunto dos estrangeiros, desde a concessão do visto até a saída do Brasil ou a permanência definitiva elou
naturalização, sob o controle do mesmo ministério, realizando um antigo projeto de Francisco Campos e seus colaboradores. Com a publicação do mencionado decretolei, o poder decisório sobre a entrada de estrangeiros no Brasil, que até então era atribuição do Ministério das Relações Exteriores, passou para aesfera administrativa do
MJNI. Essa passagem produziu reflexos em diversos aspectos.
Maria Letícia Corrêa - Ce~tro Universitário Moacyr Sreder Bastos
OConselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica e os projetos para o setor de energia elétrica brasileiro (1954-1956)
Estudo do debate que se desenvolveu em torno da apresentação ao Congresso Nacional do projeto do Plano Nacional de Eletrificação, formulado pela Asse~soria
Econômica do segundo governo de Getúlio Vargas, em 1954, debate no qual tomaram parte políticos, técnicos (engenheiros e militares) do Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica e do Ministério da Agricultura, representantes do Clube de Engenharia e a imprensa. Pretende-se acompanhar as principais posições e propostas
apresentadas quanto ao equacionamento dos problemas relacionados à expansão da indústria de geração de energia elétrica no pais naquele periodo, mediante a análise
das atas da Semana de Debates sobre Energia Elétrica, que teve lugar no Clube de Engenharia, da discussão do projeto de lei referente ao Plano Nacional de Elelrificação,
no Congresso Nacional, e da identificação de interesses egrupos representados nessa discussão, bem como das propostas mais amplas em debate para opesenvolvimento
econômico brasileiro. Otrabalho é um desdobramento da pesquisa realizada para a elaboração de tese de doutoramento no Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Federal Fluminense.
Dilma Andrade de Paula - UFU
Estado e aparelhos privados de hegemonia na supressão de rlimais ferroviários (1964-1974)
Após 1955, na configuração de um novo padrão de acumulação capitalista mundial, baseado na industrialização e na urbanização, o Estado brasileiro definiu novas áreas
estratégicas no setor de transportes, priorizando o transporte rodoviário. Os ramais ferroviários considerados não estratégicos (principalmente os de passageiros do interior),
foram desativados, em contraposição ao transporte de cargas de minérios, do aço e do transporte suburbano, essencial às fábricas. Esse processo acelerou-se durante
o Regime Militar, através da constituição do GESFRA - Grupo Executivo de Substituição de Ferrovias e Ramais Antieconômicos, em 1966. No entanto, a questão da
desativação de ramais ferroviários não se explica somente pela política de Estado ou pelas 'necessidades econômicas", mas também sob os ângulos da política mais
ampla, da cultura e das lutas entre os vários sujeitos sociais. As organizações da sociedade civil foram fundamentais no processo do 'desarraigar" ferroviário, divulgando,
através de periódicos, opiniões e estudos para um público mais amplo e contribuindo para a construção hegemônica do modal rodoviário. Tratar-se-á, principalmente, do
Clube de Engenharia, da Associação Ferroviária Brasileira e do Conselho Nacional de Economia.
Antonio CLáudio Rabello - UNIR
A insustentabilidade das políticas públicas para o desenvolvimento sustentável na Amazônia
A conferência Rio-92 transformou a tese do Desenvolvimento Sustentável em novo paradigma. A Amazônia transformou-se em centro de atenções para os olhares
intemacionais e nacionais. Organizações governamentais e não-governamentais propõem ações de intervenção na Amazônia que tenham como premissa comum um
desenvolvimento econômico e humano com responsabilidade ecológica. Todavia, as proposições e as ações que são 'exemplares' para fundamentar a defesa do
Desenvolvimento Sustentável esbarram quase sempre em impactos minúsculos sobre a comunidade amazônica, no que diz respeito à população e a produção, visto que
estão restritas àexperiências localizadas em pequenas comunidades, não significando, na prática, uma alteração no modelo de desenvolvimento global da região. Este
trabalho analisa as proposições e as ações para odesenvolvimento sustentável da região amazônica e a sua insustentabilidade, se analisadas sob aperspectiva relacional
de Estado e as forças econômicas e políticas que envolvem tais ações.
José Jonas Duarte da Costa - UFPB
Impactos socioambientais das políticas de combate às secas na Paraíba
A Paraiba tem hoje, cerca de 68% do seu território em alto ou muito alto grau de desertificação. Isso significa que a grande maioria dos solos do estado está em estágio
avançado de de.sgaste, reduzindo drasticamente a capacidade de produzir. Acompanhando apobreza dos solos do Semi-árido estadual está a população rural e urbana
dessas áreas. E mais de 50% de todo o estado. Dessa, cerca de 70% vive abaixo da linha de pobreza, ou seja, formam as hordas de miseráveis do estado. Essa
dramática situação de catástrofe ambiental e miséria social é o quadro estarrecedor após anos afio de políticas de desenvolvimento regional que 'buscaram' a redução das
desigualdades regionais e sociais. Foram anos de intervenção estatal, que na realidade aumento~ a concentração de riquezas e a emigração dos sertões. Os sertanejos
continuaram a deixar o Nordeste fugindo da seca e tangidos por um modelo econômico expulsador de gente, cada vez mais, em maior volume. Só na década de oitenta
calcula-se mais de cinco milhões. Neste ensaio enfoquei a base ideológica e a lógica discursiva dessas políticas empregadas, respondendo a grupos oligarcas que se
safaram de suas crises econômicas com as medidas de desenvolvimento do Nordeste e no aperfeiçoamento da indústria da seca.
Carmen Margarida Oliveira Alveal- UFRJ
As relações de poder 1as disputas judiciais pela terra na Capitania do Rio de Janeiro(século XVIII)
Opresente trabalho pretende apresentar um balanço dessa institucionalização das sesmarias na América portuguesa e discutir as suas singularidades. Portugal, desde o
inicio da colonização da América, utilizou o instituto das sesmarias para regular a distribuição de terras em suas colônias. As sesmarias pressupunham a doação de terras
mediante a comprovação do cultivo. Depois de cultivadas, deveriam ser medidas e finalmente confirmadas o que dava ao seu detentor pleno direito de posse. Caso não
fossem cultivadas, as terras seriam devolvidas àCoroa eredistribuidas aquem efetivamente as tomasse produtivas, sendo seu objetivo promover o povoamento das terras
recém 'descobertas'. Contudo, apesar da clareza da legislação sesmarial, alei muitas vezes foi reinterpretada de acordo com as especificidades daqueles que viviam a
realidade colonial, embutindo também interesses próprios daqueles que se enraizavam na América portuguesa. A implementação das sesmarias levantaria uma série de
problemas e apresentaria novas situações que a burocracia colonial muitas vezes tinha dificuldades em resolv~r. Como a terra c6lonial se apresentava como a grande
possibilidade de enriquecimento, mas, sobretudo garantia de prestigio social, assenhorear-se, ou seja, tomar-se senhor de terras era o almejo de grande parte da população.
Tarcísio Motta de Carvalho - Secretaria Municipal de Educação - Duque de Caxias/RJ
Posseiros e intrusos: o direito à terra na região do Contestado.
Se olharmos a história da ocupação territorial brasileira, podemos perceber que fazia parte da vida cotidiana de pequenos posseiros, a ocupação de terrenos devolutos
especialmente em regiões de fronteira como o Contestado no século XIX. Podemos pensar também que estes mesmos pequenos posseiros consideravam o cultivo e ~
mora~a habitual como atos suficientes para legitimar o direito à terra que ocupavam. Direito consagrado pelo costume, pela legislação e pela própria prática de grandes
posseiros ou sesmeiros. Pretendo discutir como as transformações econômicas ocorridas na região limitrofe entre Santa Catarina e Paraná, no início do século XX, tomaram
diferentes pa~a os de baixo a relaçãocom a apropriação da terra, na medida em que uma estrada de ferro e uma serraria 'fechavam a fronteira',impedindo que os
camponeses tivessem acesso a novas terras devolutas. Oque proponho éque essas novas forças sociais, associadas e apoiadas pelo governo republicano, inauguraram
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novas relações de poder que destruíram toda uma gama de costumes que definiam um sentimento de direito entre os sertanejos mais pobres daquela região. Para ogrande
fazendeirolempresàrio, essas novas relações de poder se baseavam na afirmação do precetto legal do registro efetivo das propriedades. Nesse sentido ocostume do direito
à terra pela 'cultura efetiva e morada habitual' foi destruído efoi em defesa dele que os sertanejos do Contestado também lutaram.
Vanderlei Vazelesk Ribeiro
Burocratas, oligarcas e camponeses: populismo e questão agrária no Brasil e na Argentina (1937/1955)
Neste trabalho busaremos, realizar um esboço de comparação entre as problemáticas agrárias desenvolvidas no Brasil e na Argentina, durante o Estado Novo eo regime
peronista (1946/55) respectivamente. Tentaremos avaliar como as respectivas burocracias tentaram atuar nos respectivos meios agrários, qual a recepção dos trabalhadores
do campo, ecomo reagiram as oligarquias. Trata-se de uma primeira abordagem, onde tentaremos perceber as semelhanças e diferenças entre os dois processos.
Fernanda Laura Costa - UFGO
Políticas autoritárias e agricultura: o norte goiano como contraste da modernização. (1960/1980)
Adiscussão proposta para a apresentação parte do pressuposto de uma tentativa de compreensão explicação na relação entre Estado e o setor agrário brasileiro nas
décadas de 1960-1980, sendo o norte do estado de Goiás oobjeto de estudo, privilegiando a problematização entre políticas públicas e relações de dasses. Destacando
a noçao de modernização desigual para se compreender o periodo. O fio-condutor da apresentação perpassa pela análise da agência do Estado no processo de
desenvolvimento - e/ou exclusao - e na compatibilização de interesses díspares. A análise da formação e execução das politicas para o setor agrário brasileiro busca
entender as bases estruturais do comportamento político que as sustentam, na relação entre problemática agrária, políticas estatais e interesses de classe.

e

Edison Antonio de Souza - UNEMAT - Campus de Sinop/MT
Estado, desterritoriallzações e reterritorializações na Amazônia Mato-Grossense
Pretendo desenvolver algums reflexões sobre o Norte de Mato Grosso, considerado uma região de fronteiras, no sentido de extrapolar a simples noção de linhas
geopolíticas que demarcam determinado território, mas enfocar uma fronteira em movimento. Nosso objetivo é problematizar o movimento histórico mais recente que
redefiniu eredefine adinâmica das desterritorializaÇÕe5 e reterritorializações nos espaços da Amazônia mato-grossense. Discutir em especial, questões que dizem respeito
ao processo de colonização do Norte de Mato Grosso, identificando-se os agentes envolvidos na configuração e apropriação desses novos espaços, aquestão agrária
eo intenso dinamismo econômico e demográfico nesta região de fronteira.
Célia Aparecida de Souza - PUC SP
O IDORT, o Estado e a Constituição de 1937
A pesquisa em fase de desenvolvimento procura trabalhar aimportância de um instituto privado (IDORT -Instituto de Organização Racional do Trabalho), criado em 1931
por engenheiros, empresários e médicos, buscando evidenciar sua inserção política no Govemo de São Paulo, com Armando de Salles Oliveira (fundador deste instituto)
nomeado Interventor Federal e mais tarde, em 1937, procuro observar que este interventor já condenado ao exílio por Vargas assiste de longe, o IDORT comemorar sua
participação na Constituição de 1937 enumerando os artigos em que, efetivamente estão traduzidos seus interesses privados. Aimportância deste trabalho reside em trazer,
do ponto de vista teórico metodológico, uma abordagem atual da questão política do Estado, ressaltando a importância de sujeitos históricos ea maneira corno teceram suas
relações de poder buscando interferir diretamente na Constituição Federal, visando atingir seus interesses privados.
Luciano Aronne de Abreu - PUC/RS
RS estadonovista: centralização x autonomia
Este trabalho de pesquisa vem sendo desenvolvido em nível de doutorado na UNISINOS, área de concentração de Idéias e Movimentos Sociais da América Latina. Seu
objetivo éode analisar as relações políticas e institucionais entre os planos regional e nacional, tomando-se por base ocaso do RS. Em meio aum contexlU de centralização
ede nacionalizaçao das relações políticas e institucionais brasileiras, nossa hipótese é ade que existiam algumas brechas de autonomia para os Estados, a partir da
manutenção de relações políticas de tipo dientelista e, até mesmo, através de instituições com fins modemizantes ecentralistas, como o DASP, que, além de sua conhecida
importância na área da administração e controle do serviço público, tinha um significativo espaço político nesse contexto.
Sirlei Teresinha Gedoz - UNISINOS/UNIVATES
Conciliação como sinônimo de democracia
Essa pesquisa foi desenvolvida para elaboração da tese de doutorado. Nela estudou-se as concepções de democracia expressas em discursos parlamentares e em
documentação de dois blocos partidários o do MDB/PMDB e o do PT entre 1973-1987. Otema da democracia foi examinado com os conceitos correlatos de revolução,
de socialismo, de representação, de Estado ede partido político. Nesta apresentação aborda-se o PMDB com documentação das discussões da Emenda Constitucional
que propunha o retorno da eleição direta para a presidência da república (votada em 25/04/1984), debates para a formação da Aliança Democrática até a eleição do
presidente pelo Colégio Eleitoral. Entre os resultados da pesquisa destaca-se: paralelamente ao aumento significativo da possibilidade de expressão ede atuação política
-espaços amplos se comparados aos que se seguiram a1964 - no que toca ao conjunto das reivindicações populares e parte do discurso oposicionista vigente, á medida
que se ampliava a liberdade de expressão ede atuação política, o PMDB começava arealizar acordos com segmentos do regime. Conciliação e negociação passaram
a ser sinônimos da (re) democratização. Com isso configurou-se um acordo entre elites políticas que impediu um processo democrático mais consistente.
Claudia Maria Costa Alves - UFF
Participação do exército na proclamação da República: revendo a Questão Militar
Oevento da Questão Milttar, inserido no rol de acontecimentos que demarcaram aparticipação do exército na deposição de Pedro 11, tendeu aser visto, na historiografia recente,
como fruto da ação da mocidade da Escola Militar, concentrada no período posterior a1886. Nosso estudo busca uma releitura dessa temática, ao investigar os mecanismos
que propici<raTI aconstrução de um certo nível de unidade de pensamento, no seio da intelectual idade militar, que potencializou aintervenção na vida política imperial. Nesse
sentido, estendeu seu foco para além da Escola Militar, estabelecendo relações entre aformação escolar da oficialidade eaconstrução institucional do exército, tomando os
espaços institucionais de atuação daqueles oficiais como campos de experiência indispensáveis na compreensão de sua constituição como sujeitos políticos.
Esther Kuperrnan - Colégio Pedro 11 e Centro Universitário Augusto Molta
Octávio Brandão e Nelson Werneck Sodré: considerações sobre as origens do pensamento dualista
Este trabalho propõe-se estabelecer os laços existentes entre a análise das estruturas econômicas e políticas brasileiras encontradas na obra de Octávio Brandlrlo e a
produção destas mesmas idéias por parte dos teóricos reunidos sob aégide do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), com particular enfoque na obra de Nelson
Werneck Sodré. Consíderamos que a idéia da existência de um Brasil composto por duas ordenações dístintas: o setor agrário, concebido como uma estrutura de
característiças eminentemente feudais e um setor urbano-industrial, contrastante com as relações estabelecidas no campo, já se encontra presente na obra de Octávio
Brandoo produzida na década de 1920. Tal concepção será retomada edesenvolvida nos anos subseqüentes por outros pensadores, em especial por Nelson Wemeck
Sodré, representando importante ponto de inflexão na historiografia brasileira e somente será revista a partir da crítica a esta visoo dualista, algumas décadas adiante. A
existência de pontos convergentes entre as duas abordagens pode ser identificada, principalmente quando comparamos aobra 'Agrarismo e Industrialismo', escrita por
Octávio Brandoo, sob a identidade de Fritz Mayer, em 1924 e a'Formação Histórica do Brasil' de Nelson Werneck Sodré.
João Alberto da Costa Pinto - UFF
Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior e Nelson Werneck Sodré: os intelectuais e o sentido da História diante dos impasses da Revolução Brasileira
Proponho uma reflexão centrada em três trajetórias intelectuais distintas para delas depreender osentido particular de cada projeto historiográfico frente aos impasses do que
nas décadas de 1950 e 1960 se convencionou chamar de a Revolução Brasileira. Osentido de cada uma dessas proposições historiográficas será definido com base na
mediação do universo político institucional aque cada autor, direta ou indiretamente, se via envolvido. Freyre: a Fundação Joaquim Nabuco (PE) e a Escola Superior de
Guerra (RJ), Caio Prado: a Revista Brasíliense (SP), e Werneck Sodré: o Colégio Militar (RJ) e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (RJ). Além de retomar um
'velho' debate -a Revolução Brasileira - , tenho também como objetivo oferecer uma tentativa de caracterização sintética dos significados sociais e políticos do trabalho
do historiador brasileiro em uma conjuntura política especialmente dramática como adaquele periodo. Esta reflexão também desenvolverá diálogo com alguns dos principais
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intérpretes da obra dos três autores em questão, visando não apenas acaracterização do atual debate historiográfico, mas, sobretudo, o meu posicionamento crítioo diante
de tais interpretações, destacando, entre outras, as de Benzaquern Araújo e Claúdia Castelo (Freyre), Raimundo Santos e Paulo lumatti (Caio Prado Júnior) e Paulo Cunha
e Moisés Gaio (Nelson Werneck Sodré).
Guaracy Medeiros de Assis - UFPE
"Paraíba Pequenina e Doida": A Adesão da Paraíba a Aliança Liberal e a Revolução de 1930
Segundo Luiz Werneck Vianna os anos vinte são anos de grandes alterações nas relações de dasses, onde cabia áburguesia agrária aresponsabilidade pela condução
do sistema poIitico que se tomava cada vez mais complexo eexigia respostas prementes, que se consubstanciavam ern um novo tipo de Estado. Entretanto, o liberalismo
exdudente implantado por esta burguesia ao longo de toda aPrimeira Re~blica, apresentava extrema rigidez impossibilitando, portanto, espaços suficientes para manobras
seguras. Alude, também, que acrise econômicalfinanceira de 29 que precipitou os acontecimentos, apenas imprimiu novas feições aum processo cujo fim, inexorável,
teria certamente configurações mais avançadas do ponto de vista social. Afirma, pois, que nenhuma das facções envolvidas, ou seja, a agrári~portadora e a industrial
teriam como manter sua tradicional postura liberal, haja vista, no primeiro caso, por não haver recursos políticos, econômicos e sociais que pudessem satisfazer suas
demandas; no segundo pela extrema necessidade da acumulação de capital não ser compatível com ademocratização do pacto liberal, acrescentando-se a isso oaumento
da capacidade de reivindicação da dasse trabalhadora. Nesta conjuntura de exdudência ocorre o rompimento com o modelo existente, ou seja, a política dos governadores
de Campos Sales não mais satisfaz as novas exigências ecomo corolário surgiu aAliança Uberal. Com a adesão da Paraíba aAliança Uberal algumas vicissitudes lhe
tomarão por assalto ocorrendo, localmente, uma ruptura política que culminou com a revolta de Princesa, morte de João Pessoa e quarenta dias depois a Revolução de
1930. Antes da adesão, a Paraíba já se encontrava em processo de mudança estrutural- o que não significa crise no poder dos coronéis, como afirma José Octávio- o
que corrobora com aexistência de uma intelligentsia, ou seja, a idéia de um grupo específico de intelectuais que se lançam á ação pol ítica voltada para a modernização
da mesma. Assim sendo, buscaremos evidenciar a história política paraibana do primeiro período revolucionário, através da ação de José Américo de Almeida na política
local, regional e nacional nos anos de 1928 até sua renúncia ao Senado Federal em 1935.
Paulo G. R. de Lima - UNESP/Araraquara
Ocaminho para A Ordem: o ultramontanismo brasileiro na década de 30
~
Oultramontanismo surge no Brasil no século XIX, com a atuação do bispo D. Antônio Joaquim de Melo (1851-1861). Seu desenvolvimento se deu por meio da criação
de instituições, como o Seminário Episcopal de São Paulo que foi utilizado para moralização do dero paulista etambém para difusão da mentalidade ultramontana no país.
Wernet (1987) Esse não foi um fenômeno restrito ao país, aliás, por causa da influência dos padres capuchinos que vieram da Sabóia a pedido do papa para lecionar no
Seminário Episcopal de São Paulo, que o referido bispo conseguiu dar o ponta pé inicial na reforma da Igreja Católica que passou a ter outros contornos, alicerçados nas
doutrinas contra-revolucionárias elaboradas por autores franceses como, Joseph de Maistre e Louis de Bonald. Com base na centralização do poder e na restauração da
autoridade papal; bispos, padres e leigos reestruturam suas ações, seja no plano espiritual, seja no plano político. Essa nova autocompreensão faz com que toda a Igreja
Católica, desde meados do século XIX, direcione toda a sua atividade, numa releitura incessante da realidade social, cultural e política que acerca e na qual ela se faz
participante direta. Manoel (1998) Após muitos anos de luta, já no século XX, o Brasil passa por uma crise política que desemboca na Revolução de 30, em que houve uma
mudança significativa nas estruturas do poder. Etendo em vista as possibilidades de efetivação de práticas política ultramontanas nesse vácuo deixado pelo poder político,
reforçou-se ainda mais a atuação do clero edos leigos, organizados em tomo do Centro Dom Vital, que tinha como órgão difusor de seu pensamento, arevista AOrdem.
(Velloso, 1978) Especificamente no período entre 1930 e 1937, a Igreja Católica brasileira utilizou-se fartamente da revista A Ordem, através da qual expressava suas
reflexões e pontos de vista, visando arestauração dos "principios morais' da nação eo restabelecimento de uma relação mais próxima entre Igreja e Estado. Este trabalho,
portanto, tem como objetivo principal apresentar em que medida as reflexões presentes na revista, expressa o pensamento da uttramontano no país, dando maior enfoque
aos artigos escritos por Alceu Amoroso Uma (Tristão de Ataide), maior articulador dos leigos e responsável direto pela publicação do periódico no periodo estudado.
Fabio Maza - UFSE
Planificação, ciência e técnica:O debate entre Simonsen e Gudin em tomo da planificação da economia brasileira
Adiscussão em tomo da planificação da economia brasileira iniciada apartir de 1943 é um instante privilegiado para compreendermos o papel da burguesia industrial no
processo histórico brasileiro.Abordaremos este assunto sob áluz das divergências entre setores sociais diversos que se posicionaram frente a proposta de planejamento
econômico defendida pelos empresários industriais sob a liderança de Simonsen.No nosso entender a reconstrução das divergências em torno de uma política de
planejamento nós dá a possibilidade de compreender mais claramente o papel ativo que a burguesia industrial desempenhou na disputa politica pelo controle dos
mecanismos de decisão da economia brasileira. Para tanto, Roberto Simonsen revestiu suas iniciativas em favor da planificação com o argumento de ser esta uma "técnica
neutra" que poderia ser utilizada em qualquer regime político, visando com isto rebater as críticas de Eugênio Gudin que afirmava ser o planejamento incompatível com o
capitalismo e ademocracia.
Eduardo Antonio Lucas Parga - Colégio Pedro IUUNIVERCIDADE·RJ
A imagem da nação: nação, desenvolvimento e integração nacional através do cinema (1960 ·1980)
Opresente trabalho tem por objetivo levantar adiscussão sobre as relações entre oEstado eos intelectuais através do cinema no periodo entre 1960 e 1980 onde se realizou
uma verdadeira arena de disputa ideológica quanto aelaboração da imagem da nação. Arepresentação da imagem em movimento sobre os diversos elementos da cultura
popular idealizada por intelectuais que eram influenciados tanto por uma ideologia desenvolvimentista quanto por concepções mais ligadas áesquerda (como o CPC di!
UNE, também influenciada pelas idéias do ISEB).Com a implantação da ditadura militar (1964-1985), de maneira paradoxal, o Estado passou a se preocupar com uma
política mais sistemática de incentivo ás atividades culturais e, em específico, aatividade cinematográfica com acriação da EMBRAFILME (1969). As propostas edebates
realizados pelos diversos grupos envolvidos com aatividade cinematográfica que projetavam um ideal de desenvolvimento e de uma sociedade mais justa se chocaram
com um Estado autoritário que coordenava uma política cultural que visava justificar a manutenção da ordem através da integração nacional.
Simpósio Temático 68 - História, acontecimento e narrativa: abordagens em defesa e política externa (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Suzeley Kalil Mathias/Paulo G. F. Vizentini
Isléia Rossler Streit • UPS/RS
Imigração e coronelismo: estruturas de poder na Primeira República gaúcha
Aocupação de terras do F'lanalto Médio do RS por imigrantes vindos das primeiras colônias de imigração a partir de 1980 sugere aconquista de um espaço que já possuia
grupos com identidade e prestígio político-econômico consolidado no cenário republicano, formando núcleos cooptados pelo governo estadual. Visando compreender os
processos sociais regionais e as discussões sobre os sujeitos eclasses sociais pouco analisados nos estudos da história até há bem pouco tempo, introduzimos esta
temática utilizando um caso específico: acolônia Saldanha Marinho. Este trabalho relaciona três elementos presentes neste espaço e tempo: a)o coronelismo borgista; b)a
empresa colonizadora e seu proprietário Evaristo Affonso de Castro; c)os colonos imigrantes. Constatou-se que acolônia foi um espaço diferenciado na região, pois havia
um interesse poIitico, além do econômico, por parte de Evaristo Affonso de Castro na fundação da mesma, da mesma forma também havia pelo coronel Victor Dumoncel
Filho em manter sua estrutura de poder.
Ironildes Bueno· UnB
"Blitzdiplomatie": a diplomacia relãmpago alemã e as origens desenvolvimentismo no Brasil (1940-1941).
Análise da relação entre as vitórias da 'Blitzkrieg' (guerra-relãmpago) alem~ em solo europeu sobre apolítica externa do Reich para o Brasil (apresentada na pesquisa como
'Blitzdiplomatie' - diplomacia-relâmpago). a Hipótese central é de que Wilhelmstrasse - sede do Ministério do Exterior alemão -adaptou sua diplomacia ao ritmo da
Wehmacht -a máquina de guerra nazista, sendo que tal aceleração da velocidade da diplomacia de Hitler contribuiu para aconstrução do modelo desenvolvimentista
brasileiro. Adelimitação temporal abrange os anos de 1940 e 1941: entre aqueda de Paris nas mãos do Reich e o bombardeio japonês sobre Pearl Harbor.
Samuel de Jesus· UNESPI Franca
Uma análise histórica da relação entre os militares e a Amazônia
Opresente trabalho tem como objetivo analisar historicamente a preocupação dos militares brasileiros com aAmazônia Legal nas décadas de 70 e80 e90 inserindo este
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pontos chave tais como aelaboração da Doutrina de Segurança Nacional pela ESG (Escola Superior de Guerra), que será oprincípio ativo para aintervenção das Forças
Armadas na vida nacional a partir dos anos 50, destacamos sua origem esua permanência que se dá nos projetos de segurança e desenvolvimento como o Calha Norte
e o SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia).
Suzeley Kalil Mathias - UNESPI Franca
Defesa e segurança no Brasil: velhas ameaças, novas perspectivas
Se a queda do muro de Berlim, em 1989, representou ó final do século XX, é possível afirmar que os ataques ao World Trade Center(Nova York) e ao Pentágono
(Washington) em 2001 , representa o início do século XXI. Neste trabalho propomos analisar o impacto desse violento início de século sobre as questões de defesa e
segurança brasileiras, entendendo que os desdobramentos dos eventos de setembro de 2001 incidem tanto diretamente como índiretamente sobre aposição estratégica do
Brasil. Em outras palavras, se oterrorismo jamais constituiu sequer um tema na agenda estratégica brasileira, apartir daqueles ataques e principalmente da reorientação
da política extema norte-americana relativamente à América Latina que lhes são posteriores, esses fatores devem apontar para uma reavaliação tanto da agenda estratégica
como da política militar brasileiras, e éjustamente isto que analisamos.
Cláudio de Carvalho Silveira - UNICAMP
Aspectos da Formação Naval Brasileira
Este texto apresenta as principais características da profissão militar-naval, segundo aeducação minístrada pelas escolas de formação de oficiais da Marinha do Brasil
ao longo das últimas três décadas. Deste modo, são abordados aspectos da carreira dos oficiais, assim como são levantadas algumas questões sobre aformação éticopolitica, relacionadas ao contexto de transição política para ademocracia esua consolidação institucional.
Gabriel Gonzalo Rodríguez - UNESPI Franca
Doutrinas Militares e Sistema Político. Uma íntrodução ao caso argentino, 1880·1983
As doutrinas militares têm como objetivo fundamental estabelecer uma adequada coordenação entre os recursos técnicos disponíveis e os objetivos políticos perseguidos
perante uma situação bélica. Daí surge anecessidade de uma coerente articulação entre os mandos militares que desenham as doutrinas eo poder político que através das
concepções de nação eofuncionamento adequado do sistema, viabilizem aefetividade destas. No caso de não se produzir a mesma, é inevitável uma crise não somente
no âmbito das Forças Armadas, senão também em toda aestrutura estatal, do qual as instituições milttares formam parte essencial. Freqüentemente, estas crises têm como
base conflitos políticos, econômicos e sociais impossíveis de se resolverem pelo exercicio normal das práticas institucionais, oque conduz a uma deformação da essência
das organizações militares que são utilizadas para objetivos que não se correspondem com as suas funções originárias. Na hipótese de se ter que enfrentar uma situação
bélica concreta, estas deformações tornariam inúteis forças que perderam oseu sentido, eafundariam-nas numa crise de identidade com conseqüências catastróficas para
todo osistema político. Nosso objetivo nesta apresentação constitui-se em delinear os rasgos fundamentais da vinculação existente entre as doutrinas militares eo sistema
político na Argentina, desde aconsolidação do Estado nacional no ano de 1880, até a derrota na guerra das Malvinas de 1982, período no qual cremos que se podem
demonstrar as premissas enunciadas.
Norma Breda dos Santos· UnB
Repensando o "fiasco" brasileiro na Liga das Nações: elementos para uma nova interpretação
A historiografia brasileira insiste na responsabilidade quase única da diplomacia brasileira e do governo Artur Bernardes pela primeira grande crise vivida pela Liga das
Nações, quando évetada a adesão alemã à organização internacional. Opresente trabalho busca compreender os acontecimentos que levaram à crise de 1926 em uma
perspectiva ampla que, para além de considerar aspectos lígados à politica brasileira, busca inseri-Ia no contexto intemacional da época, considerando, sobretudo, o
relacionamento entre as grandes potências européias esuas políticas com relação à Liga das Nações.
Adriana A. Marques - UNICAMP
Da Defesa Nacional à Doutrina de Segurança Nacional: as concepções estratégicas brasileiras durante a Guerra Fria
Este artigo é uma versão modificada do segundo capitulo de minha dissertação de mestrado 'Concepções de Defesa Nacional no Brasil: 1950-1996.' Neste texto analiso
aformulação das concepções estratégicas brasileiras da década de 50 até ofinal da ditadura militar em meados da década de 80. Durante este período, sob o impacto da
Guerra Fria, ocomunismo passou aser visto pelas Forças Armadas como a principal ameaça à 'segurança' do país tanto extema quanto intemamente. No plano da defesa
externa, caberia aos militares brasileiros - assim como aos demais aliados dos Estados Unidos no hemisfério sul- cooperar na contenção da presença soviética
especialmente no Atlântico Sul, e intemamente, qualquer tipo de oposição (com exceção da consentida) à ditadura militar era interpretada apriori como sendo uma ameaça •
à segurança interna e suspeita de ligação com o 'movimento comunista intemacional". Neste novo contexto político, ahistórica rivalidade estratégica Brasil-Argentina foi
relegada aum segundo plano, e aautonomia institucional de cada uma das três Forças Armadas acirrou-se, apesar da tentativa de transformar aEscola Superior de Guerra
num órgão formulador da política de defesa nacional.
" .
Aderbal de Oliveira Neto· UNESP/Franca
Da Redemocratização à estruturação do Ministério da Defesa: os desafios na definição e implementação de um Política de Defesa Nacional, as implicações
internas e a interface com as diretrizes da Organização dos Estados Americanos
Trata-se de um estudo acerca da Política de Defesa Nacional, implementada no Brasil após o processo de redemocratização, em que se busca identificar quais os agentes
políticos econdicionantes circunstanciais estiveram presentes à sua definição. Apesquisa trabalha com ahipótese de que areformulação da Política de Defesa Nacional tem
por escopo o redimensionamento das diretrizes de Relações Intemacionais do país, no sentido de privilegiar acooperação eaintegração latino-americana e, nessa esteira,
investiga as relações entre tais reformulações e aestruturação do Ministério da Defesa do Brasil. Por fim, apesquisa relaciona a nova Política de Defesa brasileira com os
pressupostos ediretrizes da Organização dos Estados Americanos (QEA) indagan~o acerca da aproximação ou afastamento do Brasil perante tal organismo intemacional.
Luciene Capellari· UNESP/Franca
A Política Externa Brasileira no governo Collor: transformações e a busca por novas formas inserção
No início dos anos 90, inúmeros condicionantes apontaram para uma transformação na Política Extema Brasileira (PEB). Nos aspectos extemos, esses condicionantes
foram: aqueda do Murv de Berlim, a inauguração da nova década com oconflito entre EUA e Iraque e a predominância do neoliberalismo como norteadordas políticas
econômicas dos países, compelidos pelos EUA e Inglaterra. Os condicionantes internos que trouxeram transformações à PEB foram: o esgotamento do modelo nacionaldesenvolvimentista eaintrodução dos preceitos econômicos neoliberais, impondo novas formas de inserção no concerto intemacional, de maneira mais competitiva para
o País. Além disso, o então presidente Fernando Collor de Mello elegeu-se prometendo modernizar o Brasil, e para tanto buscou, desde o princípio de seu govemo,
desenvolver estratégias de inserção diferentes da linha histórica de atuação do Itamaraty, como o não-alinhamento. Essa diferenciação deu-se, principalmente, por meio
da aproximação com os Estados Unidos, buscando relações privilegiadas com este país.
Nilda Nazaré Pereira Oliveira - ITA
A Borracha da Amazônia, os Acordos de Washington e a Política Externa brasileira
Durante a Segunda Guerra Mundial Brasil e EUA assinaram um oonjunto de acordos conhecidQs como 'Acordos de Washington', que trCltavam do fomecimentode vários
materiais estratégicos, entre eles aborracha. Ogoverno brasileiro sabia que o panorama intemacional era favorável ao reequipamento bélico do país, sabia que os Estados
Unidos estariam dispostos a pagar um alto preço pela instalação das bases militares no Norte e Nordeste, e pelo fomecimento dos materiais estratégicos. Assim, em
fevereiro de 1942 o govemo brasileiro enviou uma Missão aos Estados Unidos afim de negociar, com as autoridades norte-americanas, as bases para fomecimento das
matérias-primas necessárias ao esforço de guerra, que os EUA necessitavam com tanta urgência e, por outro lado, a redução dos prazos para ofornecimento da usina
siderúrgica, e das encomendas de material bélico ao Brasil. AMissão foi chefiada por Sousa Costa e, no que diz respeito à borracha seus resultados foram menores do
que, aparentemente, poderiam atingir, visto que países menores, como a Venezuela, conseguiram resultados melhores. Este trabalho trata dos termos e resultados dos
Acordos sobre aborracha, questionando acapacidade de negociação da diplomacia brasile!ra.
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Heitor Pinto de Moura Filho· UFRJ
Multilateralismo percursor: os acordos açucareiros 1864-1902
De 1830 a1914, quase todos os países europeus correram para aoportunidade de desenvolver acultura da beterraba e sua indústria nativa de açúcar. Para isso, criaram
sucessivas políticas tributárias açucareiras geradoras de subsídios. Embalada pelas benesses fiscais, exacerbou-se aconcorrência entre exportadores. Durante todo esse
período, a Inglaterra, como principal importador mundial de açúcar, liderou diversas tentativas de acordos intemacionais sobre sua tributação ecomércio. Após um acordo
parcial em 1864 e diversas tentativas frustradas no intervalo, aConferência de Bruxelas de 1902 foi primeiro acordo multilateral abrangente em que paises exportadores
e importadores buscaram regular o comércio internacional de uma mercadoria em benefício comum, isto é, abolir todo tipo de subsídio à exportaçãO de açúcar. Esses
acordos, ao abranger uma diversidade de sistemas tributários, iniciaram um processo de harmonização pluri-nacional de critérios e legislações, impondo modificações aos
regulamentos nacionais. Impuseram, também, novas formas de negociação e convivência econômica. Quando aguerra estourou em 1914, desmontando acordos e
inaugurando uma nova era de estrito controle governamental das atividades econômicas, o multilateralismo já se tinha estabelecido como altemativa conceitual e
possibilidade prática.
Humberto de França e Silva Júnior - Fundação Joaquim Nabuco
Principado Nassoviano Intercontinental no Atlântico Sul
Estudo sobre o periodo nassoviano, contemplando uma abordagem historiográfic~ sobre o possivel estabelecimento do 'Principado Nassoviano no Atlântico Sul' e as
relações do Brasil Holandês e do Governo do conde Mauricio de Nassau, com aAfrica e especialmente, com os Reinos Africanos e, com Angola.
Samuel Alves Soares - UNESP/Franca
Cooperação em Defesa para a construção da paz: Brasil e Argentina
A apresentação insere-se na temática das relações externas entre Brasil eArgentina, enfocando o tema da defesa cooperativa. Com as 'novas ameaças' (narcotráfico,
contrabando de armas eoutros), os países em questão ajustam seus sistemas de força para lhes fazer frente, eas forças armadas têm suas missões tradicionais revistas.
Oobjetivo da apresentação é avaliar o alcance das ações já realizadas (manobras conjuntas, cooperação em pesquisa eeducação militar etc) na percepção das Forças
Armadas de ambos os países para criar ou consolidar mecanismos de cooperação mais sólidos na área de defesa; e analisar os Planejamentos Estratégicos das Forças
Armadas ea Política de Defesa de cada pais, indicando a relevância da cooperação em cada caso. Por fim, trata-se de verificar o nível de condução política destas ações
e seus impactos para aconstrução da paz no Cone Sul e o nível de autonomia destas ações frente aos interesses norte-americanos para a região.
Paulo Sérgio da Silva· UNESP/Franca
Mecanismos constitucionais de Defesa do Estado: O "Estado de Defesa" e o "Estado de Sítio" na Constituição brasileira de 1988
Os agentes políticos nacionais, tendo em vista a indissociável vinculação entre Estado e Constituição, pautados em um novo molde e com outras tintas e cores,
empreenderam, via Constituição Federal de 1988, oredesenho do arranjo institucional que pretendeu-se implantar no Brasil, a partir da redemocratização. Os constituintes,
imbuídos e inseridos no contexto político, presentes à época, não puderam alijarem-se dos ares nos quais encontravam-se imersos. Saídos de um dima em que o aroma
da moda era anecessidade da definição de marcos legais direcionados adefinição e implantação de uma estrutura de poder voltada para ademocracia, pretenderam integrar
de maneira permanente Estado e Democracia. Deste modo, tal espirito 'redentor" presente em todo o arranjo normativo constitucional, não esteve ausente as medidas
constilucionais de exceção assentes adefesa do Estado; o Estado de Defesa (art. 136) e o Estado de Sítio (art. 137 e ss.).
Eduardo Mei - UNESP/Franca
Apontamentos sobre o imperialismo norte·americano no limiar do terceiro milênio
Tomando por base a reflexão aroniana sobre Filosofia da História, particularmente o impasse nela presente entre anti positivismo e anticeticismo, e sua teoria das relações
internacionais, analisaremos aatual política imperialista norte-americana. Daremos particular ênfase ao Plano Colômbia e aguerra ao "terrorismo', empre:;:;~jdida após o 11
de setembro.
Adriano de Freixo - UFRJ
"Minha Pátria é a Língua Portuguesa": A Construção da Idéia de uma Comunidade Lusófona
Nos últimos anos, uma das "pedras angulares' da política extema do Estado português tem sido os esforços para aestruturação de uma Comunidade Lusófona que acabou
se concretizando, em 1996, com acriação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Porém, a idéia desta Comunidade remonta, pelo menos, aos anos
50 do século XX, a partir de quando diversos intelectuais luso-brasileiros, dos mais diversos matizes ideológicos, começaram aelaborá-la. Dentre estes, destacam-se as
figuras de Gilberto Freyre, Agostinho da Silva e Joaquim Barradas de Carvalho que, em diversos escritos, ajudaram a construir boa parte da mitologia cultural que permeia
oimaginário da atual Comunidade.
Simpósio Temático 69 - História e Comunicação: mídias, intelectuais e participação política. (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Beatriz Kushnir
Jailma Maria de Lima - Universidade de Potíguar
Imagens e vozes: imprensa, radiodifusão e propaganda política no Rio Grande do Norte -1935·1943
Otrabalho ver~a sobre imagens e discur~os políticos. apresentados por importantes órgãos de comunicação do Rio Grande don Norte nas décadas de 1930 e 1940: os
jornais A REPUBLlCA, A ORDEM, O DIARIO e a RADIO EDUCADORA de Natal. Estes órgãos contribuíram, significativamente, não somente para um sentimento
anli-comunista, como também para a idéia de uma pátria uma e harmoniosa. Este recorte histórico e atemática justificam-se por este período ter se constituído em um
momento histórico importante, para a ampliação dos meios de comunicação no Brasil. Ao mesmo tempo em que o govemo de Getúlio Vargas estimulava aexpansão da
imprensa eda radiodifusão, regulamentava estes setores eos direcionava para uma atividade específica: a propaganda política. No Rio Grande do Norte, neste período,
foram fundados dois importantes órgãos de comunicação que ainda, em meados da década de 1940, passariam aintegrantes do sistema dos Diários e Rádios Associados,
de propriedade de Assis Chateaubriand: o jomal ODiário e a Rádio Educadora de Natal- REN.
Giselda Brito Silva - UNICAP
OPapel da Imprensa na Repressão aos Integralistas em Pernambuco no Estado Novo
Os meios de comunicação foram instrumentos muito utilizados por Getúlio Vargas na propaganda do Estado Novo e na luta contra os inimigos do regime em Pemambuco.
Conforme veremos nessa comunicação, em Pemambuco a imprensa foi largamente utilizada na reprodução da imagem perigosa dos integralistas, quando o govemo
resolve~ retirá-los do novo campo político que haviam ajudado a implantar. Nesse novo momento, o JORNAL PEQUENO, antigo canal de propaganda da Ação
Integrallsta, passou aser utilizado pelo govemo para legitimar a repressão contra os integralistas.
Antonio Herculano Lopes· Fundação Casa de Rui Barbosa
"Tudo pelo povo!": o Jornal do Brasil como ponte entre a cultura letrada e a popular (1894-1914)
Fundado em 1891, o Jornal do Brasil nasceu como projeto de intelectuais monarquistas destinado a rp.sistir à República no plano das idéias. Já surgiu como 'grande
imprensa" e seguiu uma lógica de sobrevivência que recomendava amoderação. Apesar disso, quando da Revolta da Armada, fechou as portas para s6 reabrir mais de
um ano depois, com a posse de Prudente de Morais. Começou, então, nova elonga fase, caracterizada porfortemudéV'lça de linha edttorial, tomélldo-se menos abertémente
político e adotando postura de 'legítimo e natural representante [do povo]'. Opresente estudo tenciona examinar, os temas, as linguagens eos tipos de cobertura jomalística
exercidos por este periódico, para extrair algumas conclusões quanto ao seu papel na dinâmica sócio-cultural da época. Procuro, sobretudo, confirmar duas hipóteses de
trabalho:.1 ) que a po.stura '~puli~ta' do Jomal do Brasil não estava desvinculada de seu ideário monarquista, ao contrário, fundava-se em grande parte numa visão da
MonarqUia como mais senslvel e Interessada nas questões sociais; 2) que essa postura passou aganhar dinâmica própria e transformou o jomal num espaço privilegiado
para adivulgação, junto à classe média urbana, de valores, imagens eelementos da cultura popular do Rio de Janeiro.
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----------~~--~------------------~-------------------------------------------------Ana Carla Sabino Fernandes - UFCE
A Psychologia da Imprensa no jornal Cearense. Final do século XIX
Psychologia da Imprensa é uma das pautas da coluna Publicações Solicitadas do jornal CeGjrense, pertencente ao órgão liberal, que começou a ser publicada entre julho
de 1886 efevereiro de 1891, ano em que esse periódico passa a ser editado com atitulo de Orgão Democrático. Nessa coluna seus jornalistas, relatores ecolaboradores
fazem uma espécie de diagnóstico acerca dos modos de fazer jomalistico de alguns jornais políticos partidários cearenses, tais como: os conservadores Pedro 11 e a
Constituição eos liberais Libertador e Gazeta do Norte, no intuito de conceituar o lugar da imprensa como o espaço disciplinado do saber, do poder, da verdade, da opinião
pública em torno da idéia de progresso e civilização do Ceará. Proponho, deste modo, discutir tal projeto liberal sugerido pela folha Cearense para seus principais
interlocutores econseqüentemente para o público leitor, tendo a imprensa como instrumento de socialização eenfrentamento.

Maria do Socorro Soares Ferreira - UNEB/UCSAL
A atuação do jornal A Tarde na política partidária, 1928·1931
Este trabalho discute odesempenho do A Tarde como agente social que interfere no desenrolar dos acontecimentos históricos etambém como um veiculo de expressão
do pensamento político das elites intelectuais baianas do período estudado. Por um lado, verifica-se as articulações em torno de partidos políticos, os quais adespeito dos
rótulos que ostentavam, nesta época, tinham sua identidade definida muito mais pelo perfil dos indivíduos que agremiavam do que por um programa de atuação política.
Aliás, este perfil era construído em grande medida, pelo próprio jornal, através da promoção ou desqualificação do caráter dos indivíduos envolvidos nas tramas do poder
político. Por outro lado, evidencia-se que o pensamento político das elites baianas refletia a assimilação da ideologia liberal burguesa cujo núcleo é a idéia de progresso. No
ideário do ATarde, a sociedade baiana deveria superar a mentalidade atrasada e colonial e'marchar" sobre os 'trilhos' progresso como as 'grandes nações' de então.
A análise deste díscurso revelou as ambigüidades e contradições do liberalismo expresso pelo jomal que ao mesmo tempo em que defendia ademocracia declarava-se
defensor das elites intelectuais, era portanto, liberal econservador ao mesmo tempo.
Carla Ferretti Santiago - PUC/MG
História e TV: produção e difusão do saber
Este trabalho objetiva refletir sobre uma das relações possiveis entre a História e a midia televisiva, qual seja, a inserção profissional do historiador na produção de
documentários para a TV. Esta reflexão parte da experiência de professores e alunos do curso de História da PUC Minas em parceria com a televisão universitária - a
PUC TV - que têm, desde 2002, participado de todas as etapas necessárias áprodução de documentários históricos. Esta experiência abre a possibilidade para a reflexão
dos desafios enfrentados pelos profissionais da História diante das tarefas de produção edifusão do conhecimento. Ao mesmo tempo, enseja a problematização da própria
televisão tomada como um dos espaços de divulgação e de construção do saber histórico, assim como um lócus possivel para aformação e atuação do historiador.
Sonia Wanderley - UERJ/UGF
Cultura política e televisão
Opresente trabalho procura analisar acultura política brasileira nos anos 60-80 através de um mapa que utilize novas chaves de desvendamento: o lazer, o popular, o
cotidiano, constituídos e refletidos pela televisão, buscando mostrar como a mediação da TV e sua produção simbólica foram fundamentais na constituição dessa cultura
política.
Sonia Cristina F. M. Uno - UFJF
História e ficção na televisão brasileira
Ao longo da segunda metade do século XX, atelevisão foi o veiculo que mais contribuiu para aredefinição das formas de comunicação e das relações sociais em diversas
sociedades. No Brasil, onde se verificam baixos indices de escolaridade, altos de analfabetismo ediferenças sociais acentuadas, os meios de comunicação audiovisuais
e atelevisão em particular, se apresentam como os principais veículos de produção, circulação e popularização de informações econhecimentos. Este lIdbalho tem como
objetivo a verificação da forma como a história do Brasil tem sido abordada pela ficção televisiva e a relação destas abordagens com o momento histórico de suas
produções.
Denilson Botelho - Universidade Candido Mendes/UniCarioca
Imprensa e poder no Rio de Janeiro da Primeira República: Uma Barreto e o Correio da Manhã
Este trabalho contém resultados de minha tese de doutorado em História, intitulada Letras militantes: história, política e literatura em Uma Barreto, defendida na
Unicamp em dezembro de 2001. Procuramos analisar aqui o processo de inserção do escritor Lima Barreto no meio intelectual e na imprensa carioca do início do século
XX, destacando arelação conflituosa que se estabeleceu entre ojovem literato e um dos mais expressivos diários da Capital Federal nas primeiras décadas republican~s.
Considerando apublicação do folhetim Osubterrâneo do Morro do Castelo, em 1905, nas páginas desse periódico, convém analisar como e porque Lima Barreto transforma
a redação do Correio da Manhã no alvo principal das críticas tecidas em seu romance Recordações d.o escrivão Isaias Caminha, de 1909, tornando-se assim um nome
interdito nas páginas do jomal dirigido por Edmundo Bittencourt.
.
Rômulo Costa Mattos - UFF
O Correio da Manhã e a construção social da favela durante a Primeira República
Para o entendimento da construção social da favela carioca, analisaremos no Correio da Manhã o processo de substantivação da palavra favela. Ou seja, como o termo,
que pertencia exclusivamente ao Morro da Favela, se generaliza na década de 1920, assumindo uma nova forma, substantivada ecom f minúsculo. Nos primeiros tempos
do século XX, os periódicos, promovendo campanhas, unificam os discursos existentes na sociedade, em busca de um ideal de ordem, progresso e civilização. Neste
contexto, o Morro da Favela se constitui em referência por ser potencialmente representado como oterritório das classes perigosas. Porém, ao se sobressair diante dos
demais morros da cidade devido a essa representação, se iguala ao restante da região portuária. Compondo um 'cinturão maldito' no Rio de Janeiro, localidade e região
são apresentadas aos leitores de forma idêntica. Entende-se, assim, o Morro da Favela como catalisador do fardo de um território definido por uma experiência sociocultural
subaltemizada, que se desenvolve juntamente com os hábitos civilizatórios das elites.
Isabel Lustosa - FCRB
Hipólito da Costa e um projeto para o Brasil
Neste trabalho analiso as idéias políticas de Hipólito da Costa, a partir de sua trajetória, onde afiliação á Maçonaria tem um papel inicialmente importante, mas onde,
principalmente aexperiência de sua viagem aos Estados Unidos entre 1798 e 1800, sua passagem pelos cárceres da Inquisição (180211805) eos dezoito anos (1805/1823 .
que viveu em Londres tiveram papel decisivo. Tendo produzido sua obra em pleno momento revolucionário europeu, Hipólito da Costa foi um intransigente defensor do
liberalismo mas foi também um critico da democracia edas revoluções. Simpático ao modelo da monarquia constitucional inglesa ele analisará ofuncionamento da máquina
administrativa portuguesa a partir daquela perspectiva, contrapondo-o ás prátic~s de que era testemunha e propondo alternativas. Dentro deste espírito será também um
crítico da própria política portuguesa de dependência da Inglaterra, denunciando a parcialidade do Tratado de 1810. Este teórico e pensador político original foi também o
primeiro jornalista brasileiro e seu jornal, o Correio Braziliense (1808/1822) teve uma influência decisiva nas idéias e atitudes dos homens que fizeram a Independência do
Brasil e contribuiu para o elevado nível do debate constitucional que se lhe seguiu.
Giselle Martins Venancio - UFRJ
Da escrita dos "bastidores" à mensagem publicada: revistas culturais e correspondências no arquivo privado de Oliveira Vianna
As revistas literárias eculturais cumpriram, na primeira metade do século XX, no Brasil, um importante papel como lugar de intercâmbio intelectual. Assim como os jornais,
elas serviram aos intelectuais como 'espaço de experimentação', permitindo a publicação de trabalhos ainda em curso ede textos em elaboração. Apesar de seu caráter
de 'obra em movimento', as revistas ao serem publicadas tomavam a aparência de um projeto consolidado, minimizando todo o processo que levava á sua organização
eque nos 'bastidores' era marcado por disputas intelectuais e politicas. Oliveira Vianna, assim como os demais intelectuais de seu tempo, publicou alguns textos e trechos
de seus livros em periódicos culturais, literários e científicos. Seu arquivo pessoal registra, através de sua correspondência passiva, os convites recebidos para colaborar
em diferentes publicações. Através da investigação desse conjunto de cartas pode-se entrever parte da intensa negociação que se estabelecia em tomo de alguns projetos
editoriais, permitindo aobservação de traços dos 'bastidores" das revistas e levando acompreensão destas como um espaço privilegiado de sociabilidade intelectual.
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-------------------------------------=--~----------------~---------------Alan Kardec Gomes Pachêco Filho - UEMA
A construção midiática do político José Sarney: 1962-1970
Opresente trabalho narra aconstrução do Político José Samey, entre 1962-1970, por intermédio da imprensa local, desde acampanha, até a posse no governo, cujos rituais
lembram afesta de sagração dos reis, passando por suas primeiras ações de govemo, como administrador tais como: interdição dos cofres do tesouro e revogação dos
antigos atos do govemo precedente. Nesse compasso, retomou-se alguns aspectos da política anterior, o vitorinismo, como o lugar de onde surge o político José Samey,
para se compreender a natureza do discurso assumido pelo referido político maranhense. Com um discurso pautado na idéia de libertação, José Samey usa a imprensa
como o sustentáculo político einstrumento de cooptação. Ao longo de uma campanha que envolveu quase toda população maranhense, ansiosa por mudanças no destino
político do Estado, e que, de forma inédita, envolveu toda aclasse politica oposicionista equase toda aimprensa maranhense, foi construída, a idéia de que um "messias'
viria "salvar" o Maranhão e devolver aos seus filhos: "as glórias do passado'. Um futuro promissor, um Maranhão Novo. O Maranhão, nessa concepção, seria liberto
com José Sarney no governo.
João Batista de Abreu - UFF
A imprensa e a ditadura da interpretação única dos fatos
A censura não é exclusiva de regimes totalitários. Restrições ao exercício da liberdade de expressão sempre acompanharam a atividade jornalística. O chamado
"jornalismo chapa branca" privilegia afonte oficial eelege o discurso da autoridade como referência maior de avaliação do cotidiano. A cobertura da Guerra do Golfo, por
parte das principais redes de TV eda maioria dos jomais, eo tratamento dispensado à invasão do Afeganistão evidenciam aatitude adesista predominante na imprensa norteamericana nos dois governos Bush, do pai e do filho. Este trabalho pretende investigar aatuação dos meios de comunicação em episódios polêmicos e marcantes no
período pós-Guerra Fria, para tentar mostrar que ofim da bipolaridade ideológica não correspondeu ao desaparecimento da censura. Ao contrário, permitiu ofortalecimento
de um enfoque político-ideológico que conduz auma interpretação dominante da realidade, de acordo com oolhar dos países hegemônicos e dos grandes conglomerados
que os sustentam.
Mareio Acselrad - Universidade de Fortaleza
Universo midiático: o impéro da plena luz e o papel do jornalista
Uma coisa não pode ser desconsiderada quando se fala da época em que vivemos: trata-se de uma era em que informação é valor e em que o valor da informação étante
maior quanto mais rápida ela for obtida etransmitida. Acontemporaneidade, misto de todas as eras anteriores acrescida de algumas características inéditas, surge sob a
égide dos mídia e das novas tecnologias visuais. Trata-se de uma mudança na esfera do olhar e da simulação, diversa da revolução modema, trazida à tona pela razãc
e pela representação em que cada vez mais vamos nos locupletando de visão. Oexcesso de informação não énecessariamente um bem, dà mesma forma que o excessc
de imagens não torna a visibilidade mais perfeita. Muita informação pode cegar, assim como muita luz também não ilumina.
Áureo Busetto - UNESP/Assis
Pelo poder de prever: homens de partido, jornalismo político e institutos de opinião pública no campo político brasileiro, anos 50
.
A exatidão dos prognósticos eleitorais do IBOPE sobre os resultados eleitorais do pleito paulistano de 1953 e asua falha, assim como ade outros órgãos congêneres E
da maioria da imprensa, nas previsões sobre as eleições paulistas de 1954, são marcos da disseminação das pesquisa de opinião pública no campo político nacional
Constituem-se também em acontecimentos que fomecem pistas sobre as dificuldades etensões enfrentadas pelos institutos de sondagens, notadamente o IBOPE, na lut,
pela busca da legitimidade de prever, predizer, enunciar e anunciar os resultados eleitorais. Embate anteriormente iniciado, eque ainda se desenrolava, entre ojomalism(
politico e os homens de partido. A batalha inicial entre imprensa, institutos de opinião pública e lideranças político-partidárias para se firmarem, ou se manterem, comI
legítimos porta-vozes das demandas edos desejos dos eleitores, envolvia, além da restrição do papel dos líderes políticos, questões de ordem econômica e financeira. Um.
vez que empresários da comunicação sabiam que aconsolidação das pesquisas de opinião pública nos domínios político-€Ieitorais legitimaria as sistemáticas mediçõe~
sobre as preferências de consumo dos produtos oferecidos por suas empresas, que, então, passavam aser realizadas pelos institutos de sondagens. Orestante da décadi
fora marcado por fortes reações da imprensa contra os institutos de opinião pública, notadamente pelo ampliação do consumo da programação da TV eosucesso do IBOPE
próximo do momento de seu nome transformar-se em sinônimo de preferência, popularidade e audiência.
Lucia Grinberg - UFF
Uma história da ARENA em quadrinhos: imprensa, memória e humor político
Após o fim do regime militar, oque o imaginário político registrou sobre aAliança Renovadora Nacional (ARENA) ficou marcado pelo deboche. Na história do moviment
de 1964, quando não se encontra o silêncio sobre os civis governistas, encontra-se o ridículo personificado em seu partido. Através da análise de diversas representaçõe
sobre a ARENA, especialmente charges publicadas na imprensa, elaboradas desde asua fundação e ao longo de seu período de atividade, toma-se muito claro que ess
imagem não existiu sempre, assim como não é a única representação possível. Dessa maneira, pode-se perceber como foi sendo construída uma imagem do partido qu
se consolidou como desqualificadora.
Beatriz Kushnir - UNICAMP
Mídias, Intelectuais e Participação Política
Em fins dos anos de 1960, oGrupo Folha da Manhã "ressuscitou" ojornal Folha da Tarde, que existiu em julho de 1949 adezembro de 1959. Ao retomar, em 19/121196~
com cunho de esquerda, viria aconcorrer com o também recém lançado Jornal da Tarde, do Grupo Mesquita. Dividido em duas grandes fases, antes e GlPÓs o AI-5, ess
vespertino teve tanto uma Redação com membros ligados aAção Libertadora Nacional, como profissionais de cunho autoritário. A experiência do jornal nas décadas d
1970 e meados das de 1980 expõe uma dada relação imprensa/censura. A prática desenvolvida no jomal desvenda uma outra aliança com o aparelho autoritário: ac
colaboracionismo.
.
Cícero Albuquerque de Souza I Maria das Graças Ataíde de Almeida - UFRPE
Discurso, sedução e poder: o pós-64 e a construção da Imagem do Regime
Aimprensa tem desempenhado um papel crucial na construção de imaginários políticos, tanto através do discurso escrito como do iconográfico. Reconstruír momentc
históricos através da desconstrução destes discursos tem permitido a elucidação e cOmpreensão de momentos decisivos da nação. O Objetivo desta pesquisa
desconstruir o discurso do governo Médici no pás-64, procurando entender como este discurso trabalhou na construção de um imaginário político onde aordem versus
desordem seria asoluçãc para o Brasil 'em crise'. Entendemos os conceitos de ordem edesordem na linha teórica de Girardet (1989) e Balandier( 1982). Trabalhamos co
o aporte teórico da Análise de Discurso (AD), na linha francesa, que prioriza os sentidos e as significações do discurso, assim como também suas formas de produçã
Dentro dos pressupostos da (AD), trabalhamos com o interdiscurso, ou seja, a memória discursiva para entender qual a gênese do discurso de Medici. As fontes pa
esta pesquisa tem sido a imprensa de Pernambuco e o acervo da DOPS-Pe, onde temos comparado odiscurso da mídia com a realidade dos subterrâneos da ditadur
Juliana Amorim Arantes - UFU
Colunismo social e a Sociedade do Espetáculo
Os anos imediatamente posteriores à Segunda Grande Guerra testemunharam oadvento da chamada indústria cultural, em que pontificava o brilho charmoso da produ~
de cinema em Hollywood. Ootimísmo e a alegria dos anos do pós-guerra encontraram no cinema seu mais perfeito arquétipo e na imprensa glamourosa - nascié
colunismo social- sua mais identificável contra-partida. Vicariamente, os menos favorecidos passaram ater a oportunidade de visitar os luxuosos ambientes que:
conheciam da máquina hollywoodiana. Ampliavam-se significativamente as tiragens dos veículos de comunicação de massa. Vicariamente, os menos favorecidl
passaram ater a oportunidade de visitar os luxuosos ambientes que só conheciam da máquina hollywoodiana. Ocolunismo social nasceu consagrando o sonho I
ascensão social, o encontro com a beleza e ocharme, o poder e afama. Para entender osurgimento do colunismo social, da imprensa glamorousa edo próprio jomalisr
espetáculo épreciso circunstanciar historicamente ouniverso que os acolheu. Oque se propõe nesse estudo é uma reflexão teórico-metodológica que contextualize es
'tempo', norteando a análise pela lógica do entretenimento, ateatralização do cotidiano, o culto exagerado do conceito de celebridade, o surgimento da mídia e de outr
elementos que sustentam achamada 'sociedade do espetáculo'.
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--~--~~~~~--~~--~----~------------------------------------------Christiane Jalles de Paula - CPDOC/FGV
A direita católica na imprensa carioca
A década de 1950 consolidou a presença de Gustavo Corção nas colunas do Diário de Notícias. Representante de uma perspectiva conservadora da Igreja Católica,
Gustavo Corção utilizou esse espaço para divulgar suas idéias ede seu grupo. Nesse período, a presença de pensadores católicos na imprensa era maciça. No mesmo
jornal, como exemplo tínhamos Alceu Amoroso Lima, Rafael Correia de Oliveira eoutros. Odiferencial de Corção era asua verve política associada ao ideário da Igreja
Católica. A questão central do texto consiste em indagar sobre o por quê da utilização da imprensa por esse intelectual católico.

Letícia Nunes de Góes Moraes - USP
Cultura e imprensa: o cotidiano dos brasileiros nos anos 50
Nesta comunicação proponho uma discussão acerca do papel da imprensa considerada, ao mesmo tempo, registro da cultura e agente atuante nocotidianoda sociedade
brasileira dos anos 50. A revista OCruzeiro foi escolhida como foco para este debate. Apesar de ser dirigido ao grande público, o semanário trazia farto material jomalís~co
e publicitário voltado para o público feminino.
.
Serão apresentadas duas seções escolhidas entre os 'Assuntos Femininos" da revista. Cada uma delas com linguagem e propósitos específicos: "Garotas', de humor
e caricatura, e"Da mulher para a mulher', na qual ajornalista Maria Teresa dava conselhos sentimentais às leitoras. Em comum, estas duas seções têm o fato de tratarem
de questões relacionadas ao comportamento feminino emostrarem suas transformações ao longo do período estudado. Aescolha desse material foi assim definida porque
possibilita pensar arespeito do cotidiano, tomando-o como palco privilegiado do acontecer histórico, no qual se constitui e se transforma acultura de uma sociedade. E a
imprensa feminina, por tratar da vida cotidiana: o comer, o morar, o vestir, o amar; pode influenciar mais interisamente odia adia dos leitores e leitoras do que um grande
jornal diàrio, corno bem observou Dulcilia Buitoni em seu livro Imprensa feminina.
Sylvia Moretzsohn - UFF
Mídia, "opinião pública" e as possibilidades de um novo senso comum
Otexto fundamenta-se nas formulações de Gramsci e no conceito de habitus de Bourdieu para discutir as relações entre mídia e senso comum e, a partir dai, sugerir as
possibilidades de uma "outra imprensa" empenhada em lidar com o senso comum com o objetivo de transformá-Io no "bom senso critico'. Ainda com base em Bourdieu,
a análise concentra-se na utilização das pesquisas de opinião como pauta sistemática da grande imprensa, procurando demonstrar que este é um elemento chalJe para a
compreensão do processo atual de produção de consensos através da mídia. Conclui pela necessidade de crítica a esse recurso, como parte essencial de um projeto
empenhado na criação de novas condições de produção do noticiário, visando a uma mudança de qualidade do trabalho da imprensa e de sua relação com o público.
Joime Rouchou - Fundação Casa de Rui Barbosa
Entrevista - Entre a História e o Jornalismo
Abusca de definições no campo da Comunicação Social é fértil por sua vocação multidisciplinar, oque permite várias clivagens em seu corpo teórico. Um dos terrenos
mais utilizados por outras ciências sociais é aentrevista. Procuraremos entender a utilização da entrevista nos campos da História, História Oral e do Jomalismo. De que
forma se entrecruzam? Enquanto a História Oral organizou-se em associações que debatem os usos da metodologia, visando amelhor elaboração dentro da ética, das
narrativas de vida dos entrevistados, oJornalismo não construiu um pensamento científico sobre essa questão. Uma bibliografia antiga e rala, aponta para algumas questões
técnicas, sem maiores preocupações éticas da entrevista. Procuraremos aqlJi levantar alguns pontos que nos parecem importantes para pensar o uso da entrevista no
jornalismo, atítulo de contribuição para pesquisadores interessados nessa discussão, e perceber diferenças e semelhanças com seu uso na História.
Ana Paula Goulart Ribeiro - UFRJ
A imprensa Carioca nos anos 1960-70: modernização e concentração
Os anos de 1960 e 1970 marcaram profundas transformações no jornalismo brasileiro. Nesse periodo, um processo de concentração das empresas jornalísticas se
processou em todos níveis: quantitativo (com redução no número de títulos em circulação), qualitativo (instauração de uma diferenciação entre grandes e pequenos jornais)
e financeiro (com expansão de alguns grupos da empresa). De 1957 a 1977, vários jomais tradicionais desap~receram. No Rio de Janeiro, o número de diários foi reduzido
amenos da metade e, no final da década, apenas três monopolizavam quase 80% da circulação da cidade. Eesse processo de concentração da imprensa carioca-que
marca toda uma reconfiguração do mercado, com conseqüências pr,ofundas no campo jornalístico como um todo - o tema deste trabalho, que tem como foco oestudo de
quadro diários: o Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, o Globo e Ultima Hora.
Patricia Ferreira de Souza Lima - UFRJ
Criação do Caderno B no processo de reforma gráfica do Jornal do Brasil
Nesta apresentação, pretendo trabalhar os significados para a imprensa brasileira das transformações inauguradas pela re-estruturação do segundo cademo do Jornal do
Brasil dentro da trajetória dessa empresa jornalística. Longe de ser isolado, o lançamento do Caderno B, em 15 de setembro de 1960, fazia parte de um projeto de reforma
gráfica que esse jornal experimentava. Corno Alessandro Portelli, procuro decompor o tempo real desse acontecimento em seus desdobramentos verticais, o que implica
compreender aimprensa como envolvida em ritmo perpétuo de reformas internas eexternas. Como afirma Alzira Alves de Abreu, a imprensa desempenha um duplo papel:
revela de forma quase imperceptível as mudanças que estão ocorrendo na sociedade, mas também influi nessas transformações. Entrar em contato com a lógica das
transformações internas do Jomal do Brasil pode revelar facetas ainda ocultas da história da imprensa e, conseqüentemente, da cultura política brasileira. Aexperiência dos
segundos cadernos, para além de transformações gráficas, consolida nova forma de apresentação do conteúdo, diferente da pretensa objetividade jomalistica. Ealém de
um jomalismo mais informativo, identifica-se nesse momento uma necessidade da empresa jornalística de padronizar suas edições com aexpressa finalidade de construir
identidades próprias, papel desempenhado pelo B no jornal intitulado 'do Brasil', impresso na cidade do Rio de Janeiro, da qual se deslocava o eixo politico, perdido para
Brasília, mas que trazia para si o locus privilegiado de formação da identidade cultural brasileira.
Mônica Carvalho Zavaresse - UFRJ
Contexto histórico da redação entre a imprensa e a biomedicina a partir da invenção da prensa
Oobjetivo deste trabalho é discutir eanalisar as proximidades edistâncias entre abiomedicinae ojornalismo a partir da hístoricização da relação medicinalimprensa desde
a modernidade. Ao historicizar essa relação, visa-se também acompreensão do vínculo que hoje ocorre de modo intenso entre essas duas áreas e do que.esse vínculo
implica na compreensão de nossa sociedade pautada na informação e nos meios de comunicação. Apartir do século XV, identifica-se três fases pelas quais passaram a
prática eodiscurso mé-..'icos até hoje. Seguiremos estas três fases, nas quaiS contextualizaremos também a imprensa, abordando, inclusive, a proximidade desta última
com abiomedicina nestes momentos. Entretanto, nos concentraremos nas duas últimas fases -respectivamente a da medicina eda imprensa modernas eda medicina e
da imprensa contemporâneas - pois estamos preocupados com as questões da contemporaneidade.
Ciro Pedroza
Comunicação política em cena. Atores, cenário e espetáculo eleitoral: Natal/RN, 1960
Aeleição de 1960 foi um marco na história política do Rio Grande do Norte. Em Natal, essa eleição revestiu-se de uma importância ainda maior pelo fato de que oeleitorado
da capital elegia pela primeira vez, através do voto direto, seu prefeito. A proposta dessa pesquisa é resgatar a memória daquela eleição e analisar, quarenta anos depois,
o papel desempenhado pelo contexto, pelos personagens e pela comunicação na construção daquele espetáculo.
Simpósio Temático 70 - História dos Partidos e Organizações de Esquerda. (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: RicardQ Figueiredo de Castro
Ricardo Figueiredo de Castro - UFRJ
Historiografia da esquerda brasileira: balanço e perspectivas
Este trabalho objetiva apresentar algumas observações preliminares sobre levantamento que venho realizando há mais de um ano sobre aprodução historiográfica acerca
da esquerda brasileira. Já compilei mais de 500 trabalhos, entre biografias, memórias, trabalhos acadêmicos (artigos, dissertações e teses) etc. Essa historiografia iniciouse nos anos 60 com os trabalhos memorialísticos eensaisticos de ex-militantes comu~istas que se debruçavam sobre as origens do PCB e sobre a sua história nos anos
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30. No início dos anos 70 pesquisadores estadunidenses com acesso àfontes primárias e aex-militantes realizaram os primeiros trabalhos acadêmicos sobre otema. No
final dos anos 70, com o início da abertura 'lenta, gradual esegura' surge a historiografia acadêmica brasileira que se dedica principalmente ao movimento libertário do início
do século XX, num período em que o PCB já tinha perdido a hegemonia entre as esquerdas e estava perdendo também o prestígio entre os pesquisadores. Essa
historiografia era produzida principalmente por sociólogos ecientistas políticos. Em meados dos anos 80 a historiografia brasileira profissionaliza-se progressivamente com
a proliferação de cursos de pás-graduação em história nas universidades brasileiras. Inicia-se uma profícua produção de dissertações eteses que inicia aampliação das
temáticas (gênero, anticomunismo, antifascismo, socialistas, trotskistas etc.), das fontes edas referências teórico-metodológicas. As perspectivas dessa historiografia
apontam para uma crescente inserção de suas temáticas na história política ecultural brasileiras e mundial.
Muniz Gonçalves Ferreira - UFBA
Entre o partido e a guerrilha: a dissidência Marighella e a política do PCB (1965-1967)
Oobjeto deste trabalho éo conjunto de críticas e proposições políticas elaboradas pelo revolucionário baiano Carlos Marighella como altemativa àorientação oficial do
Partido Comunista Brasileiro no período 1965-1967. Partindo da caracterização estabelecida por Marcelo Ridente em seu estudo acerca das organizações da chamada
'esquerda revolucionária brasileira' dos anos 60 e 70, o viés analitico aqui adotado procurará interpretar o caráter da interpelação de Marighella à política do PCB,
considerando os três elementos fundamentais de definição dos projetos revolucionários do referido periodo, a saber, o caráter da revolução brasileira, o formato da
organização revolucionária e as formas de luta revolucionária a serem desenvolvidas. Oacervo documental a ser analisado éconstituído pelos escritos: Porque resisti
a prisão (1965), A crise brasileira (1966), Carta àexecutiva (1966), Ecletismo e marxismo (1967), e suas 'cartas de Havana' dirigidas ao Comitê Central do PCB (17/
08/67) ea Fidel Castro (18/08/67), produzidos por Marighella nos anos 1965-1967, época em que o mesmo, ainda na condição de dirigente do PCB, contestava aorientação
política da agremiação e prenunciava seu posterior destino de combatente guerrilheiro.
Angelo Priori - UEM
Os comunistas vão ao campo: a revolta camponesa de Porecatú e a ação do PCB (1948-1952)
Este trabalho tem como objetivo analisar a atuação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) no campo. Como referência de análise, toma-se como exemplo a revolta
camponesa de Porecatú, ocorrida no Norte do Estado do Paraná, entre os anos 1948-1952. Neste conflito, milhares de camponeses e trabalhadores rurais se envolveram
em diversos tipos de lutas, porém nenhuma delas marcou mais do que aexperiência da recorrência ás armas para garantir a posse da terra. OPCB foi um agente fulcral
da resistência armada. Através dos diretórios municipais de Jaguapitã ede Londrina, e mais tarde, através do próprio Comitê Central, o partido participou da organização
do movimento armado de Porecatú, enviando para aárea do conflito vários militantes experientes edando uma eficaz retaguarda, através não só do envio de armamentos
e munição, mas também suporte financeiro, assim como roupas e alimentos para os resistentes.
Luciana Regina Pomari - UNESPARlFAFIPA
A emancipação feminina no projeto revolucionário do PCB
Neste trabalho, pretende-se e analisar e problematizar onúcleo documental composto pelos relatórios produzidos pelas mulheres da Seção Feminina do PCB, que estavam
no exílio no final da década de 70. Nos projetos políticos de ação, análises de conjunturas históricas, problemas de organização, tais mulheres evocavam uma participação
na construção da emancipação feminina, nomeando os objetivos, os adversários. Nos relatórios, em termos específicos, a natureza dos adversários deveria ser antiburguesa, como regem as formulações políticas do PCB. No entanto, em termos genéricos, o adversário éo parceiro masculino eo machismo do militante comunista. Esta
perspectiva foi inspiradora de um projeto voltado para aconstrução de uma história de lutas das mulheres no Brasil e no exterior. Tal projeto é o veio mais rico deste corpus
documental.
Andrea Crístiana Santos - UFBA
Formação e trajetórias da militância no partido comunista do Brasil na Bahia -196911974
Este trabalho analisa o processo de formação e organização da militância no Partido Comunista do Brasil na Bahia (PC do B), durante o período entre 1969 e 1974. A
investigação está voltada para três aspectos: compor um perfil da militância -quem são os militantes, como começaram a militância e qual o espaço de atuação; discutir
as inter-relações entre as propostas político-partidárias eo contexto sócio-político que contribuíram para gestar essa militância e acriar uma estrutura organizativa do PC
do Bna cidade de Salvador e com presença em cidades como Alagoinhas e próximas às regiões rurais, onde predominam plantações de cacau; e, por fim, analisar de
que forma aproposta política de luta armada, aser efetivada via guerra popular prolongada no campo, foi assimilada pela militância baiana, identificando algumas das ações
políticas desenvolvidas. Vale ressaltar que, entre o período de 1969 e 1971, vai ocorrer um deslocamento de militantes para participar da guerrilha do Araguaia, movimento
guerrilheiro na região do sul do Pará. Apesquisa utiliza como fontes os depoimentos orais, processos judiciais, documentos partidários, periódicos e o boletim partidário A
Classe Operária.
Mônica da Silva Araújo
A arte do partido para o povo: o realismo socialista no Brasil (1945-1958)
Aatuação cultural do Partido Comunista Brasileiro foi informada pela tese do realismo socialista, que tinha o papel de fundamentar esteticamente toda aobra artística eliterária
vinculada ao partido. Foi no quadro de construção do Estado Soviético que o realismo socialista ganhou status de doutrina e depois foi 'exportado'. Orealismo socialista
apresentava como bandeira a propagação de uma cultura 'genuinamente' proletária, assumindo como tarefa o combate àcultura burguesa. Defendia, acima de tudo, que
avida do povo soviético e de seus líderes deveriam ser retratadas como um ideal a ser seguido, assim como as lutas do proletariado brasileiro e dos se.us 'heróis', que
tivessem como meta adefesa daquele modelo de sociedade. A análise da proposta do realismo socialista pode nos trazer elementos ricos para adiscussão sobre a
intervenção cultural do Partido Comunista Brasileiro na sociedade brasileira, assim como as discussões referentes às lutas político-culturais que são travadas cotidianamente
para a imposição de visões de sociedade e de determinadas representações de mundo.
Janaína de Figueiredo
Revista Fundamentos: arte, partido e intelectuais no Brasil
Não enviou resumo
Carlos Zacarias F. de Sena Júnior- UNEB
OPretérito Imperfeito: dirigentes comunistas e o acerto de contas com o passado (1945 -1964)
Este trabalho procura situar a trajetória política de alguns dos principais dirigentes do PCB que militaram nos anos 40, 50 e 60, a partir da análise das inflexões teóricas
promov!das por aquele partido nos anos de 1943/45, 1948/50 e 1956/58. Busco abordar as opções e as reflexões quanto às posições táticas eestratégicas assumidas pelo
PC~ ate ogolpe de 1964, tomando como ponto de partida a Conferência da Mantiqueira de 1943. Serão considerados os dirigentes pela sua importância epelos diferentes
caminhos que seguiram ao longo dos anos 60, aexemplo de Luís Carlos Prestes, que prosseguiu no partido até os anos 80, Carlos Marighella, que rompeu com o PCB
para formar aALN, em 1967 e Jacob Gorender, que saiu do partido para fundar o PCBR, em 1968. Na compreensão desse 'acerto de contas com o passado', analisarei
alguns artigos publicados na imprensa partidária por esses dirigentes no curso dos debates que ensejaram as inflexões ou que resultaram destas, bem como seus escritos
de memórias e/ou autocríticas publicadas anos depois.
Marco Antonio Brandão - FUNDEG
O ajuste de contas da esquerda com a História: o socialismo democrático do Partido dos Trabalhadores
A C?nceP9~o revolucionária d~ grande p~rt~ da esquerda durante o século XX foi orientada por uma configuração da sociedade capitalista. Configuração encontrada nos
pen.od?s Inlclal~ ~e desenvolVimento capltali.sta, em que aclasse trabalhadora era prontamente identificada na sociedade, sobretudo pela sua miséria. Odesenvolvimento
capitalista em varias sociedades trouxe consigo oque podemos chamar de 'pluralização' da classe trabalhadora. Buscamos analisar a relação histórica entre a pluralização
da ?Iasse trabalhadora e o ajuste de uma esquerda que se torna hegemônica no Brasil (PT) para se adequar a essa transformação da classe trabalhadora e à própria
sociedade.
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Paulo Giovani Antonino Nunes - UFPB
O Partido dos Trabalhadores e a política na Paraíba: construção e trajetória do partido no estado (1980/2000)
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa em fase de conclusão realizada no Programa de P6s-Graduação em História da UFPE. O Partido dos Trabalhadores
foi criado por algumas forças sociais que surgiram em meados dos anos 1970, na luta pela redemoaatização do Pais: sindicalistas, organizações de base da Igreja Católica,
organizações de esquerda, parlamentares ligados aesquerda do MOB, e, intelectuais. Esta caracterização da composição social do partido, tem como base o Estado de
São Paulo. O PT do Estado da Paraiba é formado basicamente por duas dessas categorias sociais: os organismos de base da Igreja e as organizações de esquerda. Este
trabalho propõe-se, portanto, aanalisar como um Partido, com as características do PT, que pretende representar aclasse trabalhadora edefender mudanças no status quo,
vai se construir num Estado com as características da Paraíba, economicamente atrasada, marcada por uma cultura política oligárquica e autoritária, onde predominam
práticas assistencialistas eclientelistas para o controle do eleitorado; além de uma classe trabalhadora e uma sociedade civil frágeis. Também analisar as mudanças
ocorridas no partido, principalmente, após sua participação na institucional idade; e em decorrência de mudanças mais abrangentes na política mundial; com.o também de
situações especificas no Brasil e na Paraiba.
Jaime Yaffé -Instituto de Ciencia Política - Universidad de la República Oriental dei Uruguay
Izquierda e Historia en Uruguay
En 1971 la mayor parte de los partidos de izquierda uruguaya se unieron en el Frente Amplio (FA). En estos 32 anos la izquierda ha vivido importantes transformaciones.
Entre estas se destaca una nueva relacion con la Historia ycon las tradiciones politicas nacionales. En esta ponencia se describen los principales cambios vividos por
el Frente Amplio entre 1971 y 2003 Yse analiza especialmente cómo la transformación en la relaeion de la Izquierda con la Historia nacional, está fuertemente vinculada
ai gran crecimiento electoral dei FA en los ultimos anos. A través de este caso se reflexiona sobre las relaciones entre Historia y Politica y, particularmente entre
Historiadores e Izquierda.
Valerio Arcary - CEFET/SP
A Terrível Promessa do Século, vígência e crítíca da Teoria do Imperialismo nos tempos do ALCA
Quais são as causas últimas da nova guerra do Império no século XXI? Na complexa cadeia de fatores próximos da guerra contra o Iraque, entrelaçaram-se desde
determinações políticas mais próximas da nova conjuntura, que respondiam àoportunidade de inverter as relações políticas de força dentro da sociedade americana, e
assegurar ocontrole do acesso às matérias-primas, como o petróleo, consolidando anova hegemonia republicana, até necessidades geo-estratégicas da dominação na
etapa histórica que se abriu com a restauração capitalista na ex-URSS. Estariamos diante de um imperialismo com um único centro? Em que medida esta nova
configuração da ordem dentro do Sistema Mundial de Estados confirma aformulação marxista da teoria do Imperialismo? A perspectiva da História parece insubsmuivel
para compreender os elementos chaves da nova realidade internacional. Que relações poderiam ser sugeridas entre a ofensiva militarista do inicio do século, e as
contradições entre os mega-blocos, como poderia ser adisputa sobre afutura ALCA, e as rivalidades dos EUA com a União Européia, por espaços politico-econõmicos
estratégicos?
Eurelino Coelho Neto - UEFS/BA
No espelho da práxis: uma esquerda em crise e suas leituras de Gramsci
.
No presente trabalho pretendemos analisar alguns usos de teses econceitos de Gramsci feitos por autores e organizações de esquerda no Brasil entre os anos 80 e 90
do século passado. Ahipótese geral é de que oexame do deslocamento de significado operado por certos intelectuais e grupos de esquerda sobre determinados conceitos
gramscianos pode revelar traços distintivos dos projetos políticos daqueles agentes. Pretendemos demonstrar que algumas mutações nas leituras de Gramsci são sintomas
de outras mudanças, essas mais complexas, que se passam ao nível dos projetos políticos e das visões de mundo dos referidos agentes. Concentramo-nos em dois
grupos de leitores de Gramsci que são importantes protagonistas da história recente da esquerda no Brasil seja no plano das organizações político-partidárias ou no do
debate intelectual sobre as experiências dos movimentos sociais e da própria esquerda: 1) os intelectuais 'renovadores' e o Partido Comunista Brasileiro, que foram os
primeiros a produzir interpretações e aplicações de Gramsci ao Brasil; 2) lideranças e intelectuais do campo majoritário do Partido dos Trabalhadores, cujos textos mais
recentes, se cotejados com os da década de 80, permitem notar uma curiosa mudança de significado para certos conceitos gramscianos.
Luziano Pereira Mendes de Lima - UNICAMP
OCongresso Constituinte Brasileiro (1986-1988): expectativas, atuação e avaliação dos Partidos Comunistas e do Partido dos Trabalhadores
Neste trabalho procuro analisar as expectativas, aatuação e avaliação dos partidos comunistas (PCB e PC do B) edos Partidos dos Trabalhadores (PT) no processo
constituinte brasileiro (1986-1988). Para tanto, tomo por base diversos momentos desse processo, em especial aqueles de votações das propostas que afetavam direta ou
indiretamente aconformação da estrutura do Estado eda economia. Proponho também uma avaliação critica de análises produzidas tanto pelos partidos, como pelo meio
acadêmico arespeito do processo constituinte brasileiro de 1986-1988.
Simpósio Temático 71 - Pensar as pontes entre política e estética, razão e sentimentos (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Jacy Alves de Seixas, Márcia Regina Capelari Naxara e Iara Lis Schiavinalto
Izabel Andrade Marson - UNICAMP
•
História,'política e sensibilidade em O 18 Brumário de Luís Bonaparte de Karl Ma~ e Napoleon, le Petit de Victor Hugo: um contraponto
A complexidade do ambiente político e intelectual que deu origem árevolução de 1848 na França ficou privilegiadamente registrada na problematização, nos argumentos
enos pressupostos teóricos e metodológicos que fundamentaram Marx e Victor Hugo no preparo das obras O18 Brumário de Luis Bonaparte e Napoleón, Le I?etit, análises
particularmente elucidativas dos eventos ocorridos naquele pais entre 1848 e 1852. A comunicação pretende destacar o diálogo possivel entre estas duas obras e seu
inegável multifacetamento pois constituem, ao mesmo tempo, testemunhos eivados de profundo envolvimento e sensibilidade, verdadeiras peças argumentativas tecidas
na trama da luta poIitica de seu tempo; e, especialmente, reflexões sobre apoIitica liberal, as concepções burguesas sobre ahistória e sua instrumentalização no jogo político.
Elisabeth Cancelli - UnB
Intelectuais e representações sobre a virtude e a política: construção de memórias
Todas as origens dos povos são utopias (Voltaire). Oque apresentaremos faz parte de uma pequena serie de artigos que tenta resgatar imagens construídas, ao longo dos
séculos, sobre as Amér: :as. Perfazendo um percurso de certa forma inaugurado por Thomas More, em seu Utopia, e as de virtudes e política, buscaremos alguns dos
fundamentos que reservaram para a América do sul, em contraste com ado Norte, o lugar idealizado para provar como, ao abandono da virtude, se reserva abarbárie.
Neste sentido, estabelecemos uma interlocução entre vários autores e construção de memória sobre as Américas.
Maríonilde Dias Brepohl de Magalhães - UFPR
Imaginação Iiteráría e imperialismo: o ímagínoso Karl Peters
Analisar, a partir dos textos escritos pelo agente colonial alemão Karl Peters (os guais, embora escritos na virada do século, só foram publicados e amplamente difundidos
em 1943), as imagens e fantasias acerca da conquista de um império alemão na Africa; suas motivações subjetivas, seu ressentimento em face da ausênda de uma política
oficial na Alemanha que garantisse aconquista territorial daquele continente, sua sede por status e enriquecimento bem como seus planos coloniais serão discutidos com
o intuito de debater as relações entre estética epolítica, notadamente, neste caso, a Uteratura.lsso porque, como observou Hannah Arendt, Peters foi um personagem de
Conrad (O coração nas Trevas) retratando os desejos de diversos europeus á aventura colonial, esta revestida de um espírito missionário, noção de superioridade racial
e desejo de enriquecimento, o que cooperou decisivamente para alegitimação afetiva da violência praticada no continente negro.
Márcia Regina Capelari Naxara - UNESP/Franca
A "conquísta do oeste" entre cívilização e barbárie : a construção sensível de um lugar político
~ i?~ia c:ntral q~~ orienta esta com~nicação é tr~balhar textos de alguns viajantes que têm em comum, entre outras coisas, ofato de trabalharem no registro da oposição
clvlhzaçao/barbane ao f~lar do BraSil e da conquista do oe~te, pela expansão ~as fronteiras, não somente geográficas, mas da civilização. Seus relatos, espaçados no
tempo ao longo de um seculo (segunda metade do XIX e pnmelra do XX), contnbuem para reconstruir e consolidar atradição de oposição litoral/sertão, o primeiro como
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vocação, construtor da grandeza territorial da nação. Narrativas que repõem, também, incessantemente, um papel político hegemônico para São Paulo frente ás demais
unidades da federação. Os relatos fazem parte de experiências vividas e, neste sentido, constituem testemunhos (de boa fé), contribuindo para aformação da memória
coletiva econsolidação da tradição. Sua contribuição se estabelece justamente no papel assumido de dar aconhecer a nação, os mistérios de seu interior, com forte apelo,
não somente do ponto de vista racional mas, e principalmente, da sensibilidade -aguçando a imaginação e projetando um imaginário que centra o pensar a nação a partir
da grandiosidade de seu território eda riqueza inesgotável e sempre surpreendente da sua natureza.
Gilson Goulart Carrijo - UFU
Imagens reveladas: a metamorfose do espaço urbano
Oobjetivo deste trabalho é discutir a pesquisa de mestrado, que partiu das imagens firmadas em fotografias para identificar, nas representações visuais da cidade, as
expressões das diferentes mentalidades e das muitas experiências dos diversos sujeitos sociais que aconstruiram. Estudar a cidade moderna, representada em suas
imagens e nas dfferentes percepções que delas têm os seus diversos habitantes, tornou-se alvo de preocupações einquietações por parte dos pesquisadores. Ao eleger
acidade de Uberlândia como recorte para apesquisa tomamos como referência aconstrução de um discurso eum projeto político tecidos nas urdiduras do ideal das noções
de 'ordem e o progresso'. As imagens forjadas pelas lentes dos fotógrafos Osvaldo Nagheltini, Roberto Cordeiro e Jerônimo Arantes foram as fontes investigadas.
Interrogadas sobre arelação estabelecida entre fotógrafos, seus desejos, e oideário local do progresso edo desenvolvimento denunciaram no processo de metamorfose
da cidade, indícios de um projeto político enredado no design urbano, na destruição do antigo, na incorporação das máquinas entre outros.
.
Marlen de Martino - UFSC
Paisagens contemporâneas
Relacionando as obras da arte contemporânea com aquelas produzidas na década de sessenta, podemos realizar um exercício interpretativo no âmbito da critica de arte, onde o
enfoque específico será conferido ao tema "espaço'. Destacando os diferentes desdobramentos politicos que este objeto adquiriu em periodos diversos pelos artistas que os
conceberam. Ao refletir acerca das transfonnações das sensibilidades, estamos diante de uma solicitação inventiva, por meio da qual aoperação critica toma-se imaginação histórica.
Karla Adriana Martins Bessa - UFU
Imagens poéticas- políticas na cultura brasileira contemporânea
Esta pesquisa - utilizando-se de um acervo de aproximadamente 1000 discos LP-vinil-possui três eixos de estudo que passam pela análise do estilo (artístico e
mercadológico) das capas dos discos, das referências de gênero presentes nesta organização gráfica e pictórica e do gênero musical (o "conteúdo') dos mesmos. Este
cruzamento propicia um debate transdisciplinar (Música, História, Antropologia-visual) cujo intuito maior é refletir sobre as diferentes estratégias culturais de produção de
performances de gênero em um contexto político bastante peculiar econturbado na história brasileira da última metade do século XX. Odisco, enquanto 'produto' cultural,
é um campo privilegiado de visibilidade dos embates simbólicos travados na sociedade, principalmente entre os anos 60 - 80, momento de pleno desenvolvimento de uma
cultura de consumo sedimentada no uso hiper-<limensionado das imagens, disseminando valores e bens culturais vinculados às estéticas erótico-transgressoras, coexistentes à estética da austeridade fardada elou urbano-burguesa de uma sociedade que por diferentes trajetos almejava estar inserida na 'aldeia global' dos jogos
simbólicos tanto via cinema, televisão e principalmente via indústria fonográfica. Esta trama politico-cultural (ditadura militar ecrescimento do mercado de bens culturais)
atuou de maneira crucial na formação de padrões estéticos, sensibilidades e nos diversos modos de produção de subjetividade contemporânea.
Valéria de Castro Sant'Ana - UFU
Children of lhe Revolution: o glitter rock de Elton John
Oobjetivo deste estudo éresgatar parte da história do rock, intensamente relacionada com a história da juventude, situando-a no campo da História Cultural, ou seja, no
dos sentimentos, comportamentos, atitudes e idéias que marcaram avida de algumas gerações nos séculos XX e XXI. Deste ponto de vista, o rock'n'roll éa, ,alisado a partir
de seu princípio original, o de diversão, como expressão dos principios de prazer mais gerais que governam, em certa medida, a conduta humana. Amúsica dos anos
setenta, em especial o Glitter Rock, aprimeira revolução musical dessa década, não pode ser analisado apenas dentro dos domínios da indústria cultural, mas antes como
um dos desdobramentos da contracultura que o precedeu. Aescolha do objeto privilegiado da pesquisa, aobra de Elton John, justifica-se pela importância atual desse artista
em relação a vários músicos de sua geração. Eé precisamente o relacionamento entre Elton John, o mais popular dos astros do "glilter", e seu público que nos interessa
aqui: a fonte de sua atração e os efeitos de sua música. Nesse sentido, a proposta deste estudo é ultrapassar a análise dos mecanismos da indústria cultural, buscando
o papel dos artistas enquanto sujeitos históricos esua relação com milhares de fãs. Em outras palavras, uma história do rock que leve em conta o públíco e busque, antes
de tudo, o homem, ou melhor, os homens por trás da indústria cultural.
Francisco José Gomes Damasceno - UECE
Hip Hop e Punk ~ock: arte na construção política da Cidadania
No inicio dos anos 80 na cidade de Fortaleza, surgem duas manifestações juvenis, que durante esta década e a seguinte, atuaram pela cidade com desenvoltura e arte,
criando suas 'entidades', fazendo seus 'movimentos', cantando, dançando, e intervindo na sociedade de diversas formas associadas à sua arte. Trata-se do Hip Hop
edo Punk Rock. Aprimeira caracteristica que gostaria de chamar aatenção (desta juventude àqual me refiro), é o fato dela ter como caracteristica principal grupos autoreferentes, ou seja, grupos que se formam espontaneamente; como manifestação típica do universo cultural juvenil etendo como referência de atuação outros grupos juvenis
ou eles mesmos; para oque sugiro se dê especial atenção, através de uma arqueologia da juventude, ou melhor, da tentativa de caracterização da constituição histórico-social
destes movimentos ede suas práticas sociais, poIiticas eculturais. Asegunda caracteristica, seria oamadurecimento destes grupos eoconsequente desenvolvimento de uma
atuação social voltada para aorganização poIitica, numa dara politização do cotidiano eda arte, ede uma estetização do político, onde reside sua característica dfferencial, sua
peculiaridade. Este processo se dá na mesma medida em que eles constroem seus movimentos, dão significados àsua experiência de vida, que étambém uma experiência
estética eética. Estes dois movimentos (Punk e Hip Hop) marcam de maneira decisiva as formas de organização da juventude de Fortaleza, e hoje estão presentes em todas
as grandes capitais brasileiras, em maior ou menor número, mas sempre com amesma característica de atuação esolbretudo de organização, que se apresenta de um modo
geral no espaço do underground. Desta forma, eles promovem seus shows, cantam edançam suas músicas, eapresentam-se para asociedade através de suas idéias, criticas
epropostas práticas de vivências coletivas. Música, poesia, vestimentas, acessórios, visual, lugares e formas de se frequentar ecomportar, acabam se constituindo na medida
em que suas afetividades se manifestam, pelo gosto em comum - a música; a eletividade - pela escolha dos amigos, lugares, sons, vestimentas, etc; e sobretudo pela
construção de uma Visão Social de Mundo com características próprias - fundamentadas em sua arte. Propõe-se oentendimento destas práticas como políticas por excelência.
Jefferson Cano - UNICAMP
Entre a razão e a fúria: revolução e partidos na politica regencial
Ne:;ta comuni~ apr~tam-se ~ult~s par~ais de uma pesqui~ ~m andament~ sobre ~ constituição dos campos partidários, através dos discursos políticos presentes
na Ir:"prensa do Rio de Janeiro da Regencla. Apartir de figuras emblematlcas como Frei FranCISco de Monte Alveme, José da Silva Usboa, o Visconde de Cairu, eJustiniano
Jose da Rocha, procura-se acompanhar atessitura de argumentos eenredos privilegiados na configuração das identidades próprias aliberais econservadores daquele período.
Silvana Mota Barbosa - UFJF
Princípios e emoções: o inconstante Constant
Esta comunicação é parte de um trabalho mais amplo sobre o conceito de liberdade nos textos de Benjamin Constan!. Na tentativa de romper com as análises que
reforçaram apenas a interpretação da 'liberdade dos antigos comparada à dos modernos', procura-se recuperar aqui as metamorfoses do conceito de liberdade em
~onstant, COn~e?i~o por seus P~in~íp.io.s de Política, e tamb~m por ter redigi90 u,m ún.ico romance, Adolphe, ~o gu.al desenhou uma sociedade, em suas palavras,
totalmente a~l~clal 9ue trocava pnncl'plos por r~ras eemoçoes ~r ~onvençoes. Partindo desta ponte entre pnnclplos e emoções, pode-se apreender a dimensão de
seus comentanos na Imprensa européia a respeito da Carta Constitucional Portuguesa de 1826 e, principalmente, de seu autor -o Imperador D. Pedro I. Na análise de
Constant, nota~se o quanto a'liberdade', ~nceito e val~r ~ã.o caro ao pensamento político deste o XVIII, não estava assegurada apenas na e pela forma de govemo, mas
fundava-se na Imagem do governante, pr~Jetad~ por cntenos que fogem aos 'dogmas da razão'. Talvez esteja nessa relação entre princípios e emoções a chave para
?Ompreender as mudanças em seu conceito de liberdade e formas de governo, mudanças tão profundas que levaram seus contemporâneos a criarem otrocadilho _O
Inconstante Constan!.
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Iara L1s Franco Schlavlnatto • UNICAMP
Gestão da memória e do esquecimento: história e imagem
Trata-se de discutir uma elaboração letrada da conduta pertinente e apropriada, de preferência marcada pela moderação, na cultura política de fins do século XVIII e início
do XIX, no império luscKlrasileiro. Esta noção vinha atravessada por uma série de debates e ajustes acerca da moralidade daquele que govema ou está apto afaze-lo. Tal
conduta moderada ornaria com os debates em tomo da reforma e, depois entre as décadas de 1820-30, da regeneração do império -primeiro, luso-brasileiro, depois do Brasil
e enquanto um corpo político autônomo. Em diversas séries documentais vai se moldando uma disputada noção de moderação que deve guiar aconduta política de si,
dos outros eda cena/ação políticas. Nesta medida, gostaria de indicar a imagem que se constrói desses homens, em geral com certa formação letrada, que debateram os
encaminhamentos da monarquia eos modos de governar pautados pelo liberalismo constitucional, bem como assinalar como os debates acerca da regeneração política
e, no limite, da própria história ensejava a moderação eengendrava uma imagem do tempo vivido.
Luís Filipe Silvério Lima - USP
O rei sonhador: Afonso Henriques, Milagre de Ourique e os projetos politico-proféticos seiscentistas para o reino português
A proposta dessa comunicação é discutir como a narrativa do milagre de Ourique -a narrativa completa do milagre com sua estrutura especular de augúrios, sonhos e
previsões -edos sonhos ligados ao rei podem ajudar aperceber aconstrução de projetos político-proféticos para Portugal ao longo do chamado "seiscentismo" ou 'século
barroco'. Ointeresse é identificar como a narrativa-mestra do Milagre foi adequada e agregada aoutros elementos nas crônicas, sermões, tratados do século XVII até
meados do XVIII, quando, a partir de Verney, o milagre, sua prova documental (o Juramento) e aeleição divina começaram a ser contestadas em favor de uma nova
percepção de Portugal. Pretende-se entender quais foram os usos dessa narrativa ecomo ela instruiu projetos e propostas diversos, tais quais o projeto historiográfico de
Alcobaça, o sebastianismo, o movimento restauracionista eo Quinto Império vieirense.
Cynthia Machado Campos - UFSC
Romantismo e simbolismo, imagens da cidade de Florianópolis
A poesia de Cruz e Sousa e a pintura de Victor Meirelles motivam a pensar a história da antiga Vila de Nossa Senhora do Desterro, atual cidade de Florianópolis, onde
estes personagens nasceram e viveram partes de suas vidas. As imagens construídas por eles despertaram sensibilidades artístico-literárias em gerações de jovens e
adultós desta Ilha de Santa Catarina, instituindo comportamentos, qualidades humanas, interferindo em padrões de conduta, atuando no cotidiano de indivíduos, suscitando
afetividades. Ligada ao Império e apresentando um Brasil heróico com imagens de harmonia entre habitantes de diferentes grupos, aobra de Victor Meirelles foi difundida
nas cidades, em livros didáticos, revistas ejornais, como aquela que teria configurado a "História do Brasil'. A pintura histórica foi tomada como referência para Império
e República, evocando emoções diversas, reafirmando mitos e representações políticas que se inscreveram no "habitus" brasileiro. A invocação emotiva nos poemas de
Cruz e Sousa, e o espírito de rebeldia ásociedade racista e hierarquizada do século XIX, afirmou imagens de um Brasil ligado à natureza, de homens com sentimentos
de sofrimento e angústia. Aobra que se tomou referência ao movimento simbolista na literatura brasileira, falou de paixão ede amor, mas ao mesmo tempo demonstrou
revolta, morbidez e melancolia. Imagens que se refugiaram na natureza e na' morte eque podem ser pensadas também na sua face romântica.
Rosângela Miranda Cherem - UDESC/SC
Virgílio Várzea e a estética Kitsch na literatura de um autor periférico
Opresente trabalho procura abordar aprodução literária de um autor periféricó na passagem do século XIX para oXX, como expressão de sintomas culturais compartilhados,
disseminados para além dos grandes centros industriais, considerados como únicos produtores de bens materiais ou difusores exclusivos de bens simbólicos. Para uma
história das sensibilidades e percepções, o Kitsch destaca-se como moldura, onde os cânones estéticos e políticos possibilitam articular o local, o singul;3r ou a margem
ao plano mais amplo, geral e universalizante, relacionar as artes de fazer mais ordinárias e cotidianas aos contextos e produções mais extraordinários e excepcionais.
Susana Bleil de Souza - UFRS
Narrando e pintando a nação· o pensamento político dos construtores da identidade uruguaia no século XIX
A literatura ea pintura podem expressar as inquietudes de uma nação em construção. Juan Manuel Blanes dotou aelite uruguaia de uma iconografia que legitimava o seu
passado histórico nacional. Pintou um mundo de heróis econtribuiu, juntamente com a História e a Literatura, para acriação de uma memória coletiva, de uma identidade
oriental. Acriação de uma mitologia, adescrição de uma paisagem, a do agreste ambiente rural com os seus "paisanos", as narrações históricas que buscavam uma
justificativa para a nacionalidade vacilante, fizeram de Acevedo Díaz, ofundador do romance históriceJ uruguaio, que vai construir o arcabouço de um imaginário nacional,
o subsídio simbólico para a idéia de nação que aelite pensante se dedicava aconstruir.
.
Antônio de Almeida - UFU
Os moradores do ABC Paulista e a memória coletiva: resistência e conservadorismo na idealização do passado
Depoimentos recentes de antigos moradores da região do ABC Paulista, permitem constatar que a visão de enaltecimento de uma época prévia ao seu grande
desenvolvimento industrial está presente tanto entre os integrantes dos setores dominantes como entre as camadas populares locais. Quanto aos primeiros, sua conduta
tem revelado uma busca desenfreada do 'desenvolvimento' e do "progresso" para a região mas, paradoxalmente, por outro lado, nega os valores e comportamentos
sociais que, adespeito de sua vontade, passam aser disseminados justamente com o advento desse mesmo 'progresso' urbano. Dessa forma, embora afinados com
as modernas relações capitalistas de produção introduzidas na região esses agentes voltam-se seletivamente para o passado em busca das 'tradições" que lhes
possibilitam justificativas para afixação apenas de determinados valores. Em relação ás camadas populares, chama atenção ofato de que as falas saudosistas procuram
resgatar um passado cujos valores sociais são diferentes daqueles predominantes nas relações vivenciadas no presente. Trata-se, na verdade, de buscar elementos
residuais de uma cultura supostamente vivenciada alhures para acalentar, ainda que de forma idealizada ou fantasiosa, as boas recordações, ao mesmo tempo em que
elegem aquele espaço para se sonhar um sonho impossível.
Jacqueline Wildi Lins - UDESC
Poéticas do cotidiano: em busca de novas relações e vivências em comunidades carentes
Como todo centro urbano, Florianópolis apresenta uma população periférica com altos índices de desemprego, violência, prostituição e uso drogas. Acomunidade carente
Nova Esperança, parte dessa triste realidade, procurou a UDESC para descortinar alternativas que mitigassem tais problemas. Ocarro-chefe das ações concebidas em
parceria respondeu ao desejo de proporcionar aos membros da comunidade momentos de trocas de experiências e encontros prazerosos, em que fossem mitigadas as
adversidades que afalta de estímulos e a precariedade de um cotidiano periférico teimavam em reproduzir e em fazer crescer. A valorização das manifestações locais,
através da experiência artística promovida em oficinas monitoradas por alunos do Centro de Artes da UDESC, foi o suporte básico da iniciativa. Essa opção foi acatada
por se acredttar nas múltiplas possibilidades que avivência est~tica pode oferecer: através do estímulo à percepção e sensibilização, contribui-se para 'abrir o espirito' e
para 'enriquecer aexperimentação do mundo'. Mais do que isso, ver a arte como possibilidade de novas relações e vivências ajuda a responder, certamente, a parte dos
problemas colocados pela dureza da vida em comunidades carentes. Assim, ainiciativa protagonizada étambém uma forma de amalgamar ação política CQI11 promoção
das sensibilidades estéticas. Numa palavra, favorece oexercício da cidadania.
Maria de Fátima Ramos de Almeida - UFU
Oconflito político no campo educacional: estética da ação
Entre 1979 e 1996, configurou-se no Brasil um campo educacional em que atuavam vários agentes políticos, que se confrontavam pela definição da política nacional de .
educação (Bourdieu/Ansart). Entre esses, destacam-se dois sujeitos: os Trabalhadores da Educação eos Empresários da Educação. Aatuação dos agentes educacionais
foi constituída por práticas políticas engendradas no decorrer do processo de formulação da política educacional. Delineou-se, ao longo do tempo, uma estética própria da
luta pela educação, referenciada em rituais herdados do movimento operário europeu, a partir do século XIX e das própria lutas sociais ocorridas no Brasil, influenciados
tam~ pelas p~ticas políti?as da de~racia liberal e pelas estratég~a~ de s~ução do mer~~ Neste simpósio pretendo mostrar ahistória do processo conflituoso pela
definlçao da politica educaCional brasileira recente, destacando aestelica delineada pelos sUjeitos políticos em ação.
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Fernando Kolleritz - UNESP/Franca
História etestemunhos: o arquipélago concentracionário revisitado
Opresente texto acaba procedendo, pelas razoes que se verá, se não exatamente a apologia da literatura testemunhal, asua defesa e ilustração. Tal qual ahistoriografia,
mas com outros propósitos, a narrativa testemunhal tem compromisso com a verdade. Esta intenção de veracidade não se lê apenas nas declarações explicitas dos
autores-narradores-vitimas ex-concentracionarias- que alem de depor sobre algo, testemunham por alguém-, marca-se sobremodo em sua escrita:os textos descrevem ate
aexaustão, com proximidade máxima, situações, locais , atores. Percebem, sentem e fazem sentir. A sua autenticidade formaliza-se no luxo(único luxo) do detalhe,da
anedota, da concretitude pormenorizada. Destarte, assinam uma presença efetiva de lugares existentes, embora a principio improváveis:os campos de concentração
socialistas. Restabelecendo os fundamentos naturais do acesso ao real, os testemunhos explicitam um regime próprio de verdade ecomportam um modo próprio de abordar
questões éticas.A subjetividade, com suas lacunas e prismas parciais, lhes e inerente;e de onde haurem aexpressividade intrinseca, aforca retórica que lhes e própria.
Contra aobjetividade decretada pelo poder totalitário, afragilidade testemunhal pode servir de norte ético-político, ur,na vocação que, no caso comunista,demorou ase impor.
Christina da Silva Roquette Lopreato - UFU
"EU, TU, ELES •.• ": o individual e o coletivo na narrativa biográfica
Aconstrução de uma obra biográfica coloca o historiador frente aos problemas essenciais da investigação eda escrita da história. No dizer de Le Goff, a'biografia histórica
é uma das maneiras mais difíceis de fazer história". Anosso ver, odesafio de enfrentar os problemas, entre outros, das incertezas, das contradições, das zonas de sombra
do campo das afetividades do personagem torna ogênero biográfico fascinante. Apesquisa biográfica, ao buscar asignificação histórica de uma personalidade individual,
permite estudar não só o biografado mas o seu encontro com os outros. Na presente comunicação, elegemos anoção de alteridade como chave para acompreensão da
trajetória de vida do militante anarquista, Edgard Leuenroth, que conquistou seu lugar na história do anarquismo no Brasil, na primeira metade do século XX. No mundo
narcíseo da contemporaneidade, em que prevalece oamor excessivo asi mesmo, ésalutar repensarmos avida como a arte do encontro. Apartir de um estudo biográfico,
no qual privilegiamos oentrecruzamento do individual com ocoletivo, propomos contribuir para odebate sobre aimportância do(s) outro(s) como referente do ser individual.
Rogério Humberto Zeferino Nascimento - UFCG
Análise Relacional nos Estudos dos Fenômenos Sociais em Florentino de Carvalho (Primitivo Raymundo Soares -1883-1947)
Os cuidados com procedimentos investigativos nas pesquisas sociais têm produzido debates eorientações diversas formando-se várias escolas teóricas com diferentes
propostas metodológicas. Florentino de Carvalho, em sua critica átranscendência, abordou este tema de uma forma bem particular. Elaborando uma perspectiva relacional
na ação ena reflexão sobre o social, instaurou um enfoque multi e não unilateral e um movimento como que nômade desrespeitando fronteiras entre saberes eentre estes
e avida; vemos também ser instalada neste processo um modo antropofágico de apropriação vivencial; uma atitude selvagem opondo-se à domesticação de pensamentos,
sentimentos ecorpos. Enfim, indisciplina como postura existencial arruinando ediluindo hierarquias; instaurando sociabilidades libertárias.
Daniel Barbosa Andrade de Faria - UNICAMP
Estética e política do sacrifício modernista
Ameta desta apresentação édiscutir as imagens da morte em discursos de intelectuais vinculados ao modemismo. Em textos de Menotti Del Picchia e Mário de Andrade,
eram recorrentes, desde 1921, descrições que, retomando teses sobre a decadência do ocidente, tratavam os representantes da geração que lhes antecedia como
cadáveres, mortos ou degenerados. Por outro lado, quando falavam de si próprios, os modernistas se descreviam como mártires, vítimas expiatórias de sacrificios, dando
à morte o sentido de força revitalizante. Imagens deste tipo fariam parte da trajetória destes escritores, marcando seus poemas, manifestos, análises políticas e mesmo
motivando aadesão adeterminados projetos políticos das décadas de 1920 e 1930.
Jacy Alves de Seixas - UFU
O "véu da tristeza" e a indolência brasileiras: imagens do esquecimento e da denegação
Aimagem do Brasil como um 'pais sem memória" enraíza-se solidamente na mentalidade nacional. Esta comunicação tematiza o esquecimento, contraponto da memória,
ebusca apreendê-lo 'em exercício" ao longo da cultura política brasileira. Assim como amemória é múKipla, mult~acetada efeita de uma 'coleção de momentos" desiguais
(Proust), o esquecimento também oé; ele não se apresenta em bloco e de uma só vez. Oesquecimento édescontínuo e intermitente, estendendo-se desigualmente sobre
as experiências humanas; neste sentido, podemos falar da existência de vários tipos de esquecimentos, ou melhor, de vários graus de profundidade no esquecimento,
assim como os há na memória. Esta distinção abre apossibilidade de sua apreensão: há um exercicio pragmático do esquecimento, ou seja, ele manifesta-se, exprimese em imagens e figuras que lhe são próprias; insere-se em estratégias de poder particulares. Trata-se de um esquecimento em grande medida 'administrado', gerido
politicamente, eque se vale de mecanismos conscientes e inconscientes para se repor e perpetuar. Interrogaremos as imagens identitárias da preguiça, da indolência, da
indiferença, o'véu da tristeza" (expressão de Paulo Prado) enquanto sentimento moral e político e sua inscrição em sutis estratégias de esquecimento, de desubjetivação
e de servidão voluntária.
Denise Bernuzzí de Sant'Anna - PUC/SP
Saber, sabor e a politização da sedução: mil e um enredos para relacionar o indivíduo ao coletivo
.
Inúmeras estratégias para aconstrução da amizade, do amor eda camaradagem podem funcionar como um modo privilegiado para politizar radicalmente ocorpo, apalavra
e os vínculos sociais. A partir de exemplos vindos da literatura, do cinema ede documentos históricos pretende-se perceber este processo de politização, destacando
antigos e novos vinculos entre saber e sabor, assim como as conseqüências provenientes de suas desconexões: separá-los como se fizessem parte de continentes
totalmente isolados torna o saber insosso eo sabor algo restrito unicamente à culinária. Trata-se, portanto, de detectar aimportância das sensibilidades e, em particular, a
sua força politizadora, capaz de tornar asedução uma prática que vai do 'entre dois" ao 'entre mundos". Trata-se, também, de pensar na possibilidade de uma escrita do
'eu" que não o confine ao solipsismo, à memória como dever, à história sem relações com o devi r e aos ditames de uma espécie de 'blindagem dos corpos e das
subjetividades" provocada pelo medo e pela avidez.
Hermetes Reís de Araújo - UFU
A ignorância tecno-científica como violência política
Desfazer a falsa oposição entre, de um lado, as ciências eas técnicas enquanto um frio pragmatismo operatório e, de outro, a política, pensada como instrumento exclusivo
de realização dos valores morais, coletivos e individuais, constitui uma das tarefas mais urgentes do humanismo contemporâneo. Trata-se de combater uma das formas
de violência cultural e po::tica mais atuantes em nossos dias; uma violência surda, subliminare que atinge indiscriminadamente classes sociais, gêneros efaixas etárias.
Essa forma de violência gera a ignorância eo analfabetismo tecno-científico, oqual, por sua vez,leva ao consumismo acrítico e uma relação de cegueira, de dominação
ou de subserviência para com aos objetos técnicos em geral. As conseqüências desta cegueira no que se refere à cultura material contemporânea revelam-se no corpo
nas relações sociais e no meio ambiente.
'
,
Ruth Maria Chittó Gauer - PUC/RS
Tempo e aceleraçâo, memória e esquecimento
A comunicação objetiva uma reflexão acerca das mudanças históricas sobre a percepção da aceleração do tempo e os reflexos na memória e no esquecimento. A
velocidade, percebida desde o século XIX, passou arestringir areflexão sobre ovalor efinalidade, do que os homens fazem. Na intimidade da alma ocidental, apartir dessa
época,.o temp.o passa a passar cada vez mais rápido. A técnica, oriunda d.o conheciment.o cientifico, muito contribuiu para essa sensação de velocidade aqual leva ao
esquecimento.
.
.
ltalo Arnaldo Tronca - UNICAMP
Foucault e a linguagem delirante da memória
Da pe~~iva de uma história cultural, adoença, sobretudo as grandes doenças, e sua memória revestem-se de um caráter 'delirante", no sentido de que as linguagens
~ue as Instituem e representam desC?lan:'-s~ do seu re!erente materia! e cri~n:' ~ma ouya doença, uma espécie de ser sirribiótico que reúne os traços do fenômeno biológico
luntamente com.os da cultura. Ocarater InstltUlnte da linguagem edo Imaglnano coletivo acabam por converter amemória do passado em narrativas históricas, marcando
o presente e projetando ofuturo dos chamados grandes males da história da humanidade. Antes, porém, de oferecer alguns exemplos de narrativas sobre a lepra ea aids,
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tomadas como paradigmas de uma história delirante, éindispensável deixar claras, ainda que esquematicamente, adiferença entre memória e história, aidéia de linguagem
delirante e, por fim, o que entendo por alegoria -noções articuladas entre si, com as quais tenciono lançar um olhar renovado sobre a história da doença. Neste trabalho
procura-se enfatizar aproblemática da memória, esquecimento e história; as tramas da linguagem eda história.
Maria Stella Bresciani - UNICAMP
O Poder de Sedução dos Textos: o assédio pela palavra escrita
A comunicação tem duas partes: na primeira, minha proposta vai no sentido de afinnar aforça da palavra escrita usada com aintenção de degradar pela crítica acadêmíca
o trabalho intelectual e seu autor. Os envolvidos são Sérgio Buarque de Holanda e Francisco de Oliveira Vianna. Em seguida, retomo os dois autores enquanto casos
exemplares - aquele que assedia e sua 'vítima' - para mostrar como, por meio de suas interpretações do Brasil, os dois constroem uma imagem da população ou 'povo
brasileiro" degradante, largamentodifundida por eles e numerosos outros intérpretes, que muito tem contribuido para aimagem identitária que se faz do brasileiro e que ele
aceita eo mantém prisioneiro. Aproposta teve início com aseguinte indagação: pode a palavra escrita demonstrar o mesmo poder constatado em sua expressão oral? Ou
seja, oquanto o autor de um texto pode manejar a linguagem de forma ainduzir seus leitores a aceitarem uma imagem degradada, denegrida, humilhante não só de outro
autor estentendo-a à pessoa a quem se refere, mas atoda uma população, aum país?
Simpósio Temático 72 - As múltiplas dimensões da política e da narrativa. (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Maria de Lourdes Mônaco Janotti, Tânia Regina de Luca e Cecília Helena de Salles Oliveira
Gunter Axt
Coronelísmo indomável: especificidades do sistema coronelista no Rio Grande do Sul (1890-1930)
Esta comunicação trata das especificidades da dinâmica do sistema coronelista de poder, durante aassim chamada República Velha, no Estado do Rio Grande do Sul. A
tensão entre poderes locais e poder central estadual éanalisada à luz de uma periodização da época castilhista-borgista, tomando-se em conta, ainda, os instrumentos de
coerção enfeixados nas mãos do Presidente do Estado pela Constituição autoritária de 14 de julho de 1891. Aspectos da estrutura burocrática do Poder Judiciário e da
Polícia, bem como do sistema eleitoral e do poder infraestrutural do aparelho de Estado, também são abordados.
Isnara Pereira Ivo
Mandonismo econtextos históricos
Acomunicação apresenta análise dos principais estudos sobre ocoronelismo mostrando como os historiadores têm definido aincursão do poder privado nas instituições
públicas. Também discute as interpretações desse fenômeno no interior da Bahia, especificamente, as pesquisas sobre a Região Cacaueira, aChapada Diamantina, o
Baixo-Médio São Francisco e o Planalto de Conquista.
Marilia Schneider
Dioguinho: um assassino de aluguel na terra dos Barões do Café
Em 1897, ogoverno do Estado de São Paulo empreendeu uma uma verdadeira força-tarefa para capturar Diogo da Rocha Figueira. 'Dioguinho', aquem se atribuia mais
de 50 assassinatos, vivia acoitado em fazendas no Oeste do Estado. Eforam os fazendeiros da mais próspera região produtora de café que deram proteÇão ao "famoso
celerado". Enquanto no Tribunal de Justiça de São Paulo eram julgados os pedidos de hábeas corpus dos cúmplices de Diogo, os jornais paulistas transfonnavam
peripécias criminosas em lenda.
Alzira Lobo de Arruda Campos
Oissensões, censuras e autocríticas nos circulos revolucionários paulistas nos anos 30
As dissensões ocorridas nos circulos revolucionários paulistas, nos anos 30, pontuaram a história do Partido Comunista do Brasil e das demais correntes de esquerda,
produzindo censuras e autocríticas dirigidas amuitos de seus membros. Nas ondas do stalinismo intemacional, adisciplina partidária substituiu aditadura do proletariado
pela ditadura do comitê central. Adeterminação revolucionária dos camaradas, desenvolvida na cultura de gueto da subversão, propiciou afonnação de estratégias de
sobrevivência, das quais, a mais perversa, era adúvida metódica lançada sobre alealdade de companheiros de jomada. Nas reuniões do partido, traições supostas ou
reais ocupavam boa parte da pauta: impurezas teóricas, envolvimento com troskistas, adesões pequeno-burguesas, colaboracionismo, lealdade à família antes que ao
partido, envenenavam as relações dos comunistas. Informações provenientes de fontes diversas-cartas, atas de reuniões, circulares, prontuários policiais - permitemnos analisar esse processo, submetido ao silêncio quase total da historiografia brasileira.
Marieta de Moraes Ferreira - UFRJ - CPOOC/FGV
João Goulart, memória e História
A produção historiográfica existente e os testemunhos de contemporâneos produziram uma interpretação sobre a figura de João Goulart e sobre seu governo bastante
negativa. Goulart tem sido retratado ora como um presidente incompetente, indeciso, fraco, incapaz de tomar decisões, ora como um político radical comprometido com um
claro projeto de ruptura com aordem democrático-constitucional para aimplantação de um regime comunista no Brasil. A proposta deste trabalho é, primeiro, analisar a
conjuntura política do início da década de 1960 e as estratégias e tentativas de aliança política implementadas por Goulart visando a neutralizar seus opositores; segundo,
compreender suas e sua atuação, de maneira a verificar os espaços de liberdade de que dispunha eos limites que condicionavam suas ações. A pesquisa dará ênfase
especial à memória construída em torno do personagem, buscando entender e analisar os mecanismos seletivos que privilegiaram ou suprimiram detenninados aspectos
e características da imagem de Goulart. As fontes utilizadas serão o arquivei de Goulart edepoimentos orais de aliados e opositores.
Marcia Mansor O'Alessio - PUC/SP
Práticas historiográficas: um estudo
.
Acomunicação pretende apresentar um estudo historiográfico da obra recentemente publicada, de autoria de Rodrigo Patto Sá Motta, intitulada Em guarda Contra o Perigo
Vermelho. Tomando-a como referência, nosso objetivo último é refletir sobre com o a história está escrevendo a história. Oobjeto de investigação do autor, como otitulo
sugere, foi o anticomunismo no Brasil nos periodos 1935-1937 e 1961-1964. Sentimento muito experimentado no social e evidência bastante sentida por estudiosos da
realidade brasileira, o anticomunismo tem sido, no entanto, um tema pouco pesquisado, o que o torna extremamente instigante do ponto de vista dos procedimentos
metodológicos adotado~ por seus pesquisadores.Tentaremos uma abordagem apartir de três aspectos colocados pela obra, a saber: aquestão das temporalidades da
história, a problemática do binômio real/representação e a percepção da política em sua dimensão produzida pelas sensibilidades coletivas.
Rodrigo Patto Sá Motta - UFMG
Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964)
Oobjetivo é apresentar uma síntese do livro Em guarda contra o 'perigo vermelho': o anticomunismo no Brasil, que será objeto de discussão num dos workshops do
Simpósio. Olivro estuda o anticomunismo no Brasil durante operíodo de 1917 a 1964, com ênfase para os momentos críticos de 1935/37 e 1961164, quando ofenômeno
se fez presente de maneira mais intensa. Aborda-se o anticomunismo em duas dimensões, facetas cuja interação complexa confere significado ao fenômeno: de um lado
ações - movimentos, organizações e campanhas - e de outro representações - imaginário, iconografia e ideário. O esforço analítico se concentra em observar as
manifestações anticomunistas em suas continuidades e descontinuidades, ou seja, destacando as permanências e transformações observáveis ao longo do tempo.
Demonstra-se que oanticomunismo teve importância marcante nas lutas políticas travadas no Brasil durante o período, desempenhando papel decisivo na preparação e
sustentação ideológica das duas mais significativas intervenção
Teresa Malatian - UNESP
Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964)
Este trabalho integra o workshop no qual será debatida aobra do mesmo título, de Rodrigo Patto Sá Motta. Conta também com a participação de Márcia O' Aléssio. As
reflexões desta apresen~ação tem por objetivo analisar narrativas anticomunistas no Brasil (1930-1964), notadamente aquelas vinculadas ao Catolicismo, aexemplo da
AIB eAIPB, visando mabzar as proposições do autor acerca das pennanências de discursos e práticas anti-revolucionárias no interior da cultura política autoritária que se
configurou na sociedade brasileira, no p e r í o d o . '
.
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Estratégias da classe dominante para0 controle do processo de desenvolvimento econômico e urbano de São Paulo (1870-1920)
As oligarquias de base agrária e comercial, que controlavam a política da provincia/estado de São Paulo e da sua capital, multiplicaram o seu poder com atividades
bancárias eespeculações imobiliárias no periodo de 1870-1920. Esta comunicação propõe-se aanalisar aformação do bairro do Ipiranga nesse momento histórico, em que
a imigração, a industrialização e as estradas de ferro condicionaram aexpansão demográfica e aorganização urbana de São Paulo. Indivíduos e grupos econômicos
obtiveram loteamentos da Câmara Munícipal paulista, que lhes proporcion~ram grandes lucros. No caso do bairro do Ipiranga, surpreendentemente, surgiram diversas
instituições filantrópicas, educacionais e religiosas, prestigiadas por liderança empresarial, na qual se pode identificar uma mentalidade original de consciência e
responsabilidade social, aparentemente sem paralelo no Brasil da época.

Américo Oscar Guichard Freire - CPDOC/FGV
A política na e da capital da República
Este trabalho tem como objetivo apresentar as conclusões de estudos que venho desenvolvendo em torno do tema das instituições políticas das cidades-capitais, tomando
o Rio de Janeiro republicano como caso-modelo. Otema será examinado em dois níveis. Em primeiro tratar-se de analisar a política federal para acapital, aqui entendida,
agrosso modo, como o conjunto de iniciativas levadas adiante pelo poder central no sentido de ordenar o campo político da capital. Entre outras, serão abordadas nesta
sessão questões como: a ambigüidade da legislação republicana em relação à sede do governo; o influxo radical da década de1890 a crise no governo da capital; os
govemos Campos Sales/Rodrigues Alves e as estratégias de controle político da capital; aação de Vargas e ofim era Pedro Ernesto. Em seguida, serão examinadas as
bases locais da política da capital, ou seja, ofoco agora desloca-se para o exame da atuação de agremiações e lideranças partidárias que obtiveram algum sucesso na
aglutinação de forças políticas cariocas em torno de um projeto comum de cunho autonomista.
Regma Maria dos Santos
Jornalismo doutrinário: política e estética nas crônicas,de Lycidio Paes
Ojornalista Lycidio Paes, escritor que atuou nos jornais do interior de Minas no per iodo de 1920 à década de 70, era defensor do jornalismo doutrinàrio, nesse sentido,
constrói uma visão peculiar de política. O cronista possibilita-nos observar o jornal como meio de expressão de idéias e veiculo que, em sua forma e conteúdo, tem
dimensôes políticas aliadas às estéticas. A crônica escrita por Lycidio Paes não é meramente o resultado de uma reflexão sobre o gênero, mas criação e recriação
constantes, na incorporação de novas palavras, na alteração gráfica etipogràfica das palavras, nos recursos estilísticos utilizados como a metáfora, a metalinguagem, a
digressão. Podemos compreender que há também uma política da forma expressa nas imposições governamentais, que obrigam asimplificação ortográfica, nas novas
escolas literárias, que propõe novos ritmos à poesia e aprosa, e ainda na censura aos meios de comunicação que exige sutileza e leveza por parte dos cronista ao tratar
de certos temas. Ocronista produz a crônica-mosaico, na qual são tratados vários temas que misturam considerações comuns do cotidiano aquestões políticas relevantes.
Eainda é possível citar oaspecto dialógico da crônica, já que, ao propor uma doutrina, o cronista tem de lidar com o leitor nem sempre aberto às suas conjecturas. Oque
nos chama aatenção éque acrônica é um dos espaços de maior aproximação entre autor e leitor no espaço do jornal. Aspectos como a leitura modular efragmentada do
jomal eaimediata repercussão do que éescrito, obriga ocronista atrazer, para dentro da crônica, oseu diálogo com o leitor. Ohistoriador Roger Chartier propõe uma simples
questão de como um texto, que é o mesmo para todos os que lêem, pode transformar-se em instrumento de discórdia e briga entre seus leitores, criando divergências e
levando cada um a ter uma opinião diferente sobre o que leu. Para Chartier a leitura é uma prática criativa que inventa significados e conteúdos singulares que não se
reduzem às interações dos autores dos textos ou dos produtos dos livros. Desta forma tentaremos compreender adimensão conflituosa do jornalismo doutrinário e a
interpretação autônoma do leitor. Essa autonomia do leitor leva-nos acontemplar uma pluralidade de leituras feitas apartir dos jamais e, mais especificamente, das crônicas
de Lycídio Paes. Chartier observa, ainda, que o leitor encontra-se inscrito no texto, mas otexto inscreve-se de múltiplas formas em seus diversos leitores. Lycidio Paes
traça um diálogo constante com seus leitores, demonstrando apluralidade de suas atitudes.
Alice Beatriz da Silva Gordo Lang - USP
Uma família negra: tradição e autoridade
Trata-se de um estudo de caso. Três pessoas de diferentes gerações de uma família negra residente em Piracicaba (SP) falaram de sua vida. As entrevistas foram coletadas
em 1988, dentro do projeto 'Memória da escravidão em famílias negras de São Paulo". Os depoimentos apontam as modificações no decorrer do tempq quanto ao papel
da mulher e àquestão da autoridade no grupo familiar. Piracicaba, no oeste paulista, era zona de cultura cafeeira baseada em mão de obra escrava na segunda metade do
século XIX. Diminui afamília matrigerenciada da primeira geração que obedecia à tradição africana, oque poderia ser resultado de fatores como aurbanização desta família
de origem rural e escrava, ou aelevação do nível educacional. Acomparação com depoimentos de outras famílias negras permite verificar em que medida os padrões
encontrados são decorrentes de situações peculiares aeste grupo familiar ou resultantes de mudanças na sociedade global. Amemória da escravidão restringe-se apoucos
casos marcados pela violência. Seria um esquecimento, uma omissão, um não dito?
Maria de Lourdes Mônaco Janotti - USP
Questionando a narrativa memorialística
Para explorar as múltiplas dimensões políticas da narrativa oral não convém entendê-Ia apenas como esforço rememorativo individual, mas, principalmente, avaliá-Ia como
resultado intelectual do confronto entre as concepções próprias do grupo social do depoente eavisão de mundo dominante na formação social aque pertence. Entretanto,
é imperativo salientar que essa relação não é mecãnica edeterminista, pois os aspectos biogràficos não são suficientes para o entendimento da narrativa memori(!lística
produzida, pois esta comporta oconjunto dinãmico das relações sociais, nem sempre conscientes para o seu próprio criador. Disso resulta que determinados relatos podem
não representar a posição do grupo social de origem do depoente e sim sua adesão, deliberada ou não, a um conjunto de representações e valores de outras camadas
sociais.Assim, na trilha de Certeau, pode-se afirmar que a inteligibilidade do relato oral inclui antecedentes referenciais que odiscurso não menciona, em função dos quais
instauram-se métodos, interesses e indagações presentes na análise de depoimentos. Para exemplificar os princípios sucintamente expostos acima, analisamos relatos
memoriallsticos de membros de uma família negra residente no Estado de São Paulo.
Tania Regina de Luca - Unesp/Assis
Relatos autobiográficos: possibilidades e perspectivas
Acomunicação tem por objetivo discutir, apartir da análise dos depoimentos de uma das familias que integrou o projeto Memória da escravidão em famílias negras de São
Paulo, desenvolvido entre 1986-1988, as diferentes maneiras como os relatos autobiográficos são organizados e periodizados. Pretende-se discernir os elementos que
encadeiam a percepção do vivido: conquistas elou perdas no campo pessoal, afetivo, familiar e profissional; presença/ausência de outras memórias nos relatos, para além
da pessoal; particularidades associadas às questões de gênero; lugar ocupado pelo contexto politico institucional na narrativa. Essas problemáticas, que por certo
transcendem o aspecto meramente individual, podem se constituir em oportunidades privilegiadas para acompreensão de pràticas sociais, conflitos etensões, revelando
outras dimensões do político. Anatureza da fonte, composta por três gerações de membros de uma mesma família, revelou-se particularmente adequada para estudos dessa
natureza, tanto por abranger grande parte do século XX quanto por permitir acompanhar os processos de transmissão da memória no interior de uma dada família.
Suely Robles Reis de Queiroz - USP
Representações dos espaços publico e privado em depoimentos orais
Opresente trabalho visa discutir as diferentes representações dos espaços público e privado encontráveis em testemunhos orais; no caso, o de famílias negras de São
Paulo. Cabe lembrar que afonte privilegiada faz parte de um acervo arquivado no Centro de Apoio à Pesquisa Histórica do Departamento de História da USP e permite
inúmeros recortes, entre os qu~is, odeste resumo. Espaços público e privado se interpenetram constante econtinuamente: daí, adificuldade de sua conceituação, como
lembram Hanna Arendt eAntolne Prost entre outros. Contudo, a partir da conceituação escolhida, buscar-se-á analisar as diferentes possibilidades que otema comporta:
as delimitações de espaços decorrentes das desigualdades sociais, adiferença de ritos da vida privada entre membros da mesma família, as fronteiras entre odito eo não
dito, que apropriação de espaços ocorre em função de representações evalores diferentes dos do grupo social do depoente e aos quais ele tenha eventualmente aderido
se o ef~ito ~ o confronto. Buscar-se-á, enfim, as diferentes dimensões da narrativa, às quais também se pode atribuir o qualificativo de políticas, uma vez que, em todas:
oconflito é Inerente.
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Ricardo Tadeu Calres Silva - UFPR
Escravos e senhores, historias de resistência na Bahia oitocentista
Esta comunicação tem por objetivo apresentar um estudo da derrocada da escravidao na Bahia, a partir das estratégias de resistência empreendidas pelos escravos no
decorrer da segunda metade do seculo XIX. Procuro demonstrar que aatuação dos escravos na busca pela liberdade teve uma importância que não pode. ser ignorada
dentro do processo que culminou com ofinal do sistema escravista. Desse modo, contemplo alguns coflitos subjacentes ao cotidiano da escravidão e as estratégias
adotadas pelos cativos pél'a driblar seus senhores na busca da alforria. Isso implica em identificar diferentes fonnas de reisitência, sobretudo através da ações de liberdade,
instrumentos comprovadores da eficácia da alforria enquanto tática de dominação e controle.
Clara Duran Leite - UEG/AnápolisUniversidade Salgado de Oliveira
Escravismo e resistência: movimentos sociais em Goyaz 1850 a 1888
Esta pesquisa procura analisar os movimentos sociais que envolviam os abolicionistas, libertos e escravos, levanta a problemática do sistema de exploração do trabalho,
durante oprocesso abolicionista, pesquisados em relatórios de presidentes, artigos de jornais, testamentos, processos criminais, alforrias e nas posturas municipais. Mostra
quais eram as formas de organizações eestratégias de luta dos cativos, tais como os crimes de escravos e as alfornas. Estaremos procurando reconstruir a trajetória de
vida dos cativos e libertos, mostrando que o rigor disciplinar era essencial para ofuncionamento do sistema, e adominação escravocrata apoiava-se na violência privada
epública. Estuda também aposição, relativa aescravidão dos proprietários de escravos, das autoridades governamentais eda elite intelectual goiana, procurando identificar
como estes segmentos entraram na luta pela abolição equais os seus interesses específicos. Verifica nos documentos a visão dos senhores, administradores provinciais,
das sociedades abolicionistas, contextualiza as idéias eos fatos que contribuíram para amarginalização econômica, social ecultural do ex-escravo no mercado livre após
1888.
Cláudio Aguiar Almeida - UNIFIEO
A violência de favelados e sertanejos no cinema de Nelson Pereira dos Santos: Rio, 40 graus, Rio, Zona Norte, Mandacaru Vermelho e Vidas Secas
Ofilme Cidade de Deus (2002) tornou-se o centro de um acirrado debate sobre arepresentação das camadas populares no cinema brasileiro. Avaliado negativamente por
alguns críticos, como Ivana Bentes, por apresentar a violência da favela carioca 'como 'geração espontânea' sem nenhuma relação com aeconomia, as injustiças sociais,
etratada de forma espetacular, acontecimento sensacional, folhetim televisivo eteleshow da realidade que pode ser consumido com extremo prazer", Cidade de Deus têm
sido freqüentemente cotejado com obras do Cinema Novo 'que criou uma estética e uma ética do intolerável para tratar dos dramas da pobreza".Nossa fala tem como
proposta analisar a representação da violência de grupos menos favorecidos da população brasileira em quatro filmes de Nelson Pereira dos Santos: Rio, 40 graus (1956),
Rio, Zona Norte (1957), Mandacaru Vennelho (1960) e Vidas Secas (1963). Recuperada como parte constituinte da cultura de grupos que deveriam ser mobilizados para
uma transformação revolucionária, aviolência retratada pelos filmes de Nelson Pereira dos Santos merece uma revisão diante do espetáculo oferecido por Cidade de Deus.
Eduardo Victorio Morettin - USP
Narrativas sobre a exclusão social: uma análise da minissérie Cidade dos Homens (2002)
A proposta é analisar a representação das camadas populares no episódio A Coroa do Imperador da minissérie Cidade dos Homens (2002). Exibida na TV Globo, a
minissérie foi fruto de uma parceria entre a emissora e a produtora 02 Filmes, a mesma de Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles. Dentro de um contexto
cinematográfico marcado pela busca de um Brasil real e pela ausência de um projeto político transformador, podemos tomá-Ia como uma extensão do filme na medida em
que procura por meio da televisão dar maior amplitude àabordagem de uma temática vinculada às camadas populares através da adoção de uma estrutura narrativa cujo
eixo é, entre outros elementos, amontagem rápida e adepuração da imagem fotográfica. Oepisódio escolhido inicia-se em uma escola pública onde assistimos auma aula
de História etermina com uma visita dos alunos ao Museu Imperial de Petrópolis. Aescolha desta moldura para encenar as dificuldades enfrentadas pelas crianças que
vivem na favela é significativa, pois se atribui à História e ao seu ensino uma função politica: a de se aproximar da realidade, tarefa que, na concepção de seus
idealizadores, a minissérie estaria cumprindo. A partir deste quadro discutiremos a representação do povo, avisão sobre o papel da História e a pC:Jgogia do olhar
mobilizadas por este produto audiovisual.
Marcos Francisco Napolitano de Eugênio - UFPR
Cidade de Deus· dilemas da narrativa fílmica sobre o povo brasileiro
Ofilme 'Cidade de Deus' (Fernando Meirelles, Brasil, 2002) recoloca a questão da representação das camadas populares pelo cinema brasileiro, sob um olhar critico e
de denúncia social. Oproblema comum da representação do 'povo', devidamente deslocado das preocupações ideológicas e da cultura política dos anos 50 e60, parece
sugerir alguns pontos em comum com oCinema Novo, expressando os impasses e dilemas do cineasta de elite ou de dasse média na busca uma representação 'critica'
e'realista' das camadas populares, em ambos os casos reveladores da experiência do apartheid social brasileiro. Neste sentido, os dilemas da narrativa filmica encontram
os dilemas da história política brasileira.
'
Luiz Humberto Martins Arantes - UFU
Teatro, politlca e religiosidade na década de 1960: variações sobre o 'herói humilde'
Odramaturgo paulista Jorge Andrade escreveu a maior parte de sua dramaturgia nas décadas de 1950 e 1960. No seu processo de criação procurava, quase sempre,
articular uma memória individual efamiliar afatos e acontecimentos da história do pais. Apartir destas opções publicou em 1970 o ciclo Marta, aárvore e orelógio, uma
coletânea de dez peças que traça um panorama, via teatro, da história brasileira, da colônia à atualidade. Segúndo depoimentos do próprio dramaturgo, oobjetivo inicial era
percorrer os três cidos da história brasileira, quais sejam: amineração, acafeicultura e aindustrialização. No presente trabalho, aatenção estará voltada para apeça Vereda
da Salvação, escrita em 1963 eencenada em 1964. Em breve resumo de enredo, pode-se dizer que a narrativa ambienta uma comunidade de camponeses envolvidos
com o messianismo religioso. Ao observar o contexto e a produção estética da década de 1960 é possivel perceber que Jorge Andrade não foi o único atematizar o
camponês. Assim, havia todo um universo ficcional no teatro, no cinema e na politica elegendo afigura do homem rural como agente da transformação social. Oobjetivo
central desta comunicação será localizar o lugar de Jorge Andrade neste debate estético e político naquele conturbado momento histórico.
Alexander Martins Vianna - UFRJ/IFCS
Humanistas de vida tempestiva: reabilitação política de Próspero e a decadência política de Lear
.
Entre os tratadistas políticos do século XVI, um tema que passou a ser recorrente foi arelação entre vontade pessoal efortuna. Transposto para as peças de Shakespeare,
tal tema -muitas vezes metaforizado pelas imagens-conceito de estrela, lua ou tempestade -serviu em diferentes contextos como mensagem moralizante sobre qual fonna
de agir poIitico era tida como ideal numa sociedade 'modemamente tradicional'. Nesse sentido, comparando as soluções de enredo e odesenvolvimento da trama em 'Rei
Leal' e'A Tempestade', pretendo defender ahipótese de que areabilitação poIitica dos personagens principais está condicionada por aquilo que Shakespeare valoriza como
ideal renascentista de homem.
José Miguel Artas Neto - UEL
A formação do Estado Nacional e as Forças Armadas
Esta pesquisa tem por finalidade tentar compreender aformação das instituições militares, especialmente anaval, concomitantemente ao processo de instauração do Estado
Nacional no Brasil. Tal estudo se justifica na medida em que a historiografia que trata da denominada 'questão militar" estuda setores/grupos do Exército, especialmente
após aGuerra do Paraguai e apartidpação dos militares na implantação do regime republicano. Esta perspectiva foi reforçada pelas varais intervençôes militates na poIitica
republicana ao longo do século XX. Aceitando, contudo, a definição de "questão militar", criada pelos próprios participantes deste movimento, os historiadores se
restringira~ - até certo ponto - atentar compreender ofenômeno da intervenção militar, eximindo-se de investigar as relações entre as instituições militares e Estado,
e entre as mtervenções militares - isto é,os momentos em que setores destas instituiçôes se manifestam politicamente - e acaracteriitica destas instituiçôes. Apesquisa
em desenvolvimento optou, ao contrário, por estudar as relaçôes entre instituição militar /Estado e instituiçãoflntervenção militares na política no processo de lutas pela
independência epela instauração da monarquia brasileira contribuindo assim para acompreensão do próprio processo de fonnação do Estado edas relações entre EstadoForças Armadas e Sociedade.
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Orange Matos Feitosa - UEAM/Faculdades Objetivo
Sob o Império da Nova lei - Oamanhecer da República no Amazonas (1892~1893)
Este texto busca analisar como a historiografia amazonense interpretou as conspirações e os embates Iravados entre civis e militares nos anos de 1892 e 1893. Definir as
concepções dos historiadores locais, os seus fundamentos teóricos, a conjuntura histórica em que suas obras estavam inseridas. Com base na documentação compulsada,
questiona o consenso entre esses historiadores de que os representantes políticos no Amazonas eram 'passivos' perante as mudanças e decisões instituídas nos anos
iniciais do regime republicano. Desse modo, procura demonstrar que essas maquinações e revoltas fizeram parte dos conflitos políticos que caracterizaram a passagem
do império para a República no Brasil e que os agentes políticos no Amazonas não eram 'passivos' e muito menos 'dependiam' do Govemo Central para tomar as suas
decisões. Todavia, não negamos que houve em determinadas circunstâncias a interferência do Poder Central.

Eliane Superti - UFSCar
Positivismo e escravidão: um estudo sobre o projeto positivista de reorganização das relações de trabalho no Brasil no final do século XIX
No conjunto da teoria positivista comtiana, o ideal de incorporação do proletariado ásociedade modema ocupa uma posição central, intrinsecamente vinculada à realização
política do ideário. Para Comte, fazer do operariado parte integrante da sociedade capitalista implicava em realizar a profunda reforma moral nas concepções políticas e
econômicas propostas pelo positivismo, reorganizando a sociedade na medida em que tomava harmoniosas as relações entre capital e trabalho. No Brasil, segundo os
positivistas nacionais, a solução da questão do trabalho tinha como primeiro desafio superar a escravidão. Mas, o problema não se esgotava com amera abolição, era
preciso um projeto que integrasse os ex-escravos a sociedade. Reformulando a própria teoria comtiana a partir das necessidades nacionais, os positivistas brasileiros
construíram para o país um projeto de reorganização das relações de trabalho. Para a investigação desta temática, a metodologia de trabalho baseou-se na revisão
bibliográfica de obras relevantes, na pesquisa documental aos acervos da Capela Positivista de Porto Alegre e consulta as publicações e circulares do Apostolado
Positivista do Brasil. Oresultado da investigação nos permite constatar que os positivistas brasileiros ao construírem um projeto de regulamentação das relações do
trabalho, definindo os deveres dos patrões econseqüentemente os direitos dos trabalhadores, podem ser considerados como os precursores dos direitos trabalhistas no
Brasil.
.
Claudete Maria Miranda Dias - ANPUH·PI
Organização, lideranças e reivindicações dos movimentos sociais do século XIX: uma abordagem da história vista de baixo
Com o agravamento da crise do sistema colonial brasileiro, sucessivas rebeliões, insurreições, revoltas, conspirações, motins, distúrbios, quilombos ocorrem no Brasil
- como as insurreições mineira, baiana e carioca, a insurreição nordestina de 1817, aConfederação do Equador em 1824, as revoltas provinciais como a Sabinada na
Bahia, Balaiada no Piauí e Maranhão, a Cabanagem no Grão-Pará, aCabanada e a Praieira em Pemambuco e a Farroupilha no RioGrande do Sul. Defendiam o fim da
escravidão, do monopólio da terra, o livre comércio e o rompimento do pacto colonial bem como reivindicavam a implantação de uma República federativa e o direito à
cidadania. A manutenção da grande propriedade e da escravidão dividia os movimentos e as lideranças, originados das diversas camadas sociais como o escravo Cosme
da Balaiada, os lavradores irmãos Vinagre da Cabanagem, o filho de estancieiros Bento Gonçalves da Farroupilha, o médico Sabino na Sabinada ou o Frei Caneca da
Confederação do Equador.A organização guerrilheira dos quilombos de escravos e das lutas nativas foi uma marca predominante em quase todos estes movimentos
sociais que adotaram também formas de difusão por meio de proclamações, pasquins, cartas divulgadas por mensageiros percorrendo as vilas, cidades e povoações
lendo-os em voz alta. Todos foram violentamente reprimidos por um eficaz aparato armado pelos governos de Portugal e depois do Brasil garantindo o projeto de
independência que interessava ás elites e aristocracia.
Ramsés Nunes e Silva - UFPB
A guerra civil de textos: o movimento praieiro na Paraíba
A produção historiográfica sobre os movimentos liberais do século XIX ,ocorridos no Norte do império, mantém os historiadores às voltas com interpretações que se
mostram, no mínimo, incompletas. Quanto áhistória da Paraíba imperial e a sucessiva participação desta em conflitos oriundos de Pernambuco,tais como 1824, e mais
especificamente 1848-49,estas ainda estão a serem inquiridas quanto a suas lacunas. Esta nossa pesquisa, em andamento,apresenta os frutos de uma sistemática
reconstrução de determinadas lacunas na história do conflito praieiro na Paraíba:As interpretações historiográficas da participação da província através de um dos seus
cronistas, Maximiano Lopes Machado,bem como das primeiras análises dentro da chamada paraibanidade, cuja elaboração se inicia no século XIX econtinua pelo XX.
Nos propomos, aresgatar apartir das disputas textuais os modelos definidores do conflito praieiro na historiografia imperial local e sua inserção na perspectiva de redefinição
da história de um dos principais conflitos políticos e sociais de finais da década de quarenta do século XIX.
Flavio José Gomes Cabral· Centro de Estudos de História Municipal (Recife)/UFRPE
Reinos encantados de EI Rei D. Sebastião: rebeldia e contestação da ordem nos sertões pernambucanos de 1820
O trabalho se propõe analisar u movimento de inspiração sebastianista organizado por uma comunidade de homens e mulheres livres, em sua maioria mulatos,
trabalhadores rurais, arrebanhados próximo á Serra do Rodeador, em Bonito, Provincia de Pemambuco, nos primeiros anos do século XIX. Numa conjuntura marcada por
conflitos sociais e politicos na passagem do periodo colonial para aconstrução do regime imperial, algumas insatisfações com a ordem, entre elas a posse da terra, são
denunciadas pelos habitantes da Cidade do Paraíso Terreal. Nessa comunidade sonhos foram arquitetados na expectativa de que com o retorno de D. Sebastião uma nova
ordem seria instaurada. Entendeu-se que tais pensamentos eram perigosos para a segurança do Estado, uma vez que esses e outros intentos de rebeldia transitavam em
várias esferas coloniais ás Vésperas da Independência. Omedo de que ali se disseminava um cisma religioso e sobretudo político induziu aCoroa, em 1820, a amordaçar
de forma arbitrária areferida comunidade.
.
Alênio Carlos Noronha Alencar - PUC/SP
Últimas vontades, muitos desejos: senhores, escravos e libertandos nos inventários e testamentos de Fortaleza (1850·1884)
A escravidão negra no Brasil tem sido um tema muito freqüente nas pesquisas realizadas nas últimas décadas do século XX. Diante disso, optei deser:lVolver reflexões
em torno dos vários significados de liberdade presente, especialmente nas Cartas de Alforrias na cidade de Fortaleza (1850-1884), tendo pesquisado Inventários e
Testamentos Post-mortem, junto ao Arquivo Público do Estado do Ceará (APEC). Procuro perceber nos atos de liberdade dos escravos, tanto à presença de um controle
social (cláusulas condicionantes), o que assegurava ao senhor a posse e exploração do seu ex-escravo; como também, as muitas trajetórias percorridas pelos cativos
em conquistar direitos e liberdades. Exemplo disso, é caso do pecúlio, sendo um direito costumei~o nas relações entre senhores e escravos, tornou-se um "direito legal',
reconhecido na Lei do Ventre Livre (1871). Entendo também, que esta documentação como fonte de pesquisa, dão novas leituras à cerca do universo escravista na cidade
de Fortaleza, visto "elucidar' múltiplas concepções, valores e significados sobre as relações entre os mais diferentes sujeitos sociais, sejam eles livres ou escravos.
Maria Aparecida Silva de Sousa - UESB
Nação, pátria e Império: as Câmaras Municipais Baianas e a Independência
A análise da documentação camarária da Bahia, proveniente dos debates acerca das lutas pela independência do Brasil, evidencia que a perspectiva de rompimento dos
laços coloniais com a metrópole portuguesa e a construção do novo Estado imperial propiciou a adoção de um vocabulário politico concatenado com aintensidade daqueles
acontecimentos, configurando formulações singulares de apreensão das rupturas e permanências no processo de constituição da sociedade brasileira. Expressões como
"Nação', 'Império do Brasil', 'Cidadãos", 'Pátria", 'Soberania', freqüentemente referidas nos discursos da elite política baiana manifestam, por um lado, o sentimento
nacionalista intensificado pela possibilidade da emancipação política e, por outro, a complexidade do processo de formação do Estado e da Nação no oitocentos.
Argemiro Ribeiro de Souza Filho - UFBA
A guerra de independência e a multiplicidade de poder na Bahia
A eclosão da Guerra de Independência (1822-1823) propiciou ofortalecimento do aparato político-administrativo das vilas baianas, revitalizando o poder local enfraquecido
após a Revolução Constitucionalista na Bahia (1821). Conformando a vontade política das elites do Recôncavo baiano refratárias às decisões das Cortes de Lisboa o
Conselho Interino de Govemo, instalado na vila de Cachoeira, além de compartilhar a dualidade de poder com aJunta Provisória de Salvador, forçosamente conviveu ~m
outros centros decisórios provenientes de algumas vilas exteriores à baia de Todos os Santos que instituíram e conservaram, por algum tempo, suas próprias Juntas
Governatlvas. Ameaçado em sua autoridade, oConselho condenou amultiplicidade de governos parciais, argüindo que somente acentralização de poder conseguiria
impedir aoscilação do sistema político proclamado na provincia.
.
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Marisa Saenz Leme - UNESP/Franca
Relações sociedade - estado no período da Independência: a visão de Hipólito da Costa
Explicitamente ante -democrático, Hipólito da Costa desenvolveu uma visão da articulação sociedade -estado bastante elaborada, que se dimensiona em diferentes
momentos da existência do Correio Braziliense, entre 1808 e 1822. Objetiva-se discutir como na sua concepção equilibravam-se os elementos da sociedade civil com
os do Estado, na identificação dos papéis que atribuia às diferentes esferas administrativas esociais. Como tema intrinsecanente relacionado, importa conhecer as bases
em que para o autor se construía a sociedade civil, em consonância com os pensamentos em jogo na formação do mundo então contemporâneo.
Cecília Helena de Salles Oliveira - Museu Paulista/USP
O poder moderador e o perfil do Estado Imperial: teoria política e prática de governar
Oobjetivo primordial do artigo é ode discutir as circunstâncias históricas nas quais foram definidos os princípios políticos adotados pela Constituição do Império, outorgada
em 1824. Parte de pesquisa mais ampla e que ainda se encontra em andamento, o texto procura apresentar reflexões inéditas sobre as referências teóricas e as
experiências de governo que inspiraram os legisladores brasileiros naquela ocasião, problematizando, particularmente, as implicações da adoção do poder moderador.
Kelly CalValho - UNICAMP
A escrita da história: entre a literatura e a ciência
Aconstrução da narrativa historiográfica brasileira fundamentou-se nos modelos do romance histórico europeu edeu margem para aconstituição de todo um repertório de
mitos ede lendas, que acalentaram os modelos políticos eculturais da intelectualidade brasileira apartir do início dos anos quarenta do século XIX. Partindo desta premissa,
pretendo analisar aobra de Francisco Adolfo de Varnhagen, na medida em que ela dá oportunidade para perceber a presença do romance histórico na fundação da nossa
historiografia, bem como asua crise e superação. Na extensa obra de Varnhagen escolhemos dois momentos significativos. Oprimeiro quando ele se propôs a romancear
a história da carta de Pera Vaz de Caminha, 'Chronica do descobrimento do Brasil' publicada em 1840 no jornal Panorama, inspirando-se em Lord Byron eWalter Scott
e, o segundo momento, na ruptura com este modelo literário, com sua obra 'História Geral do Brasil', 1vol. 1854 e 2vol. 1857, uma escrita da história, que ao invés de
ser filha submissa da memória, pretendeu fazer acrítica do documento do passado, aproximando a história dos métodos das ciências naturais.
Célio Ricardo Tasinafo '" UNICAMP
Narrativas auto-biográficas e a memória do processo político imperial durante o segundo reinado
Otrabalho tem como objetivo analisar comparativamente três obras memorialísticas/auto-biográficas de políticos atuantes no Segundo Reinado: Memórias do Meu Tempo
de João Manuel Pereira da Silva, ex-deputado e ex-senador conservador, publicada em 1896; Minha Formação de Joaquim Nabuco, ex-deputado liberal, publicado em
1900; e Oito Anos de Parlamento de Affonso Celso Júnior, também ex-deputado liberal, publicado em 1901.Escritas em momentos diferentes da década de 1890, tais
narrativas edificaram uma memória sobre ofuncionamento político das instituições imperiais e acabaram servindo de fonte privilegiada para a historiografia que se propôs
a analisar os principais acontecimentos do reinado de D. Pedro 11. Privilegiando a interpretação de cada um deles sobre o processo político que culminou com a abolição
da escravidão em 13 de maio de 1888, o trabalho procurará principalmente recompor os liames entre as memórias construídas naqueles textos e as disputas que se
desencadearam entre monarquistas de diversas tendências, a partir de suas tentativas de reunião e reorganização, após a instauração da república, visando a uma
restauração da forma monárquica -parlamentar de govemo.
Simpósio Temático 73 - Direito, justiça e relações de poder no Brasil: a perspectiva da História do Direito e da História das Instituições
(resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Arno Wehling - UGF
Thays Luzia Colaço - UFSC
Legislação indigenista no Brasil- uma relação de poder unilateral
Desde os primeiros contatos entre os índios e os europeus houve preocupação por parte destes, de legitimar as suas relações de poder com os habitantes da terra.
Historicamente pode-se apontar as principais posturas do Estado Português e Brasileiro com relação ao direito indigena, entretanto, cabe ressaltar que não havia nenhuma
preocupação de garantir os direitos das populações autóctones, mas sim, de normatizar e regularizar as relações de poder entre colonizadores ecolonizados. Observa-se que
no decorrer dos séculos a legislação indigenista oscilou, ora reprimindo totalmente os interesses indigenas para atender ademanda dos colonizadores, ora suavizando a
opressão, mas de uma forma ou de outra, garantindo aexploração da mão-de-obra indigena, ausurpação de suas riquezas nativas eextinção étnico-cultural destes povos. Muito
recentemente, aConstituição de 1988 elegislação complementar incorporaram um nova visão dos direitos indígenas, levando apossibilidade da existência de uma relação de
poder equilibrada ebilateral, no entanto, os interesses alheios ainda são fatores impeditivos da garantia e manutenção dos direitos dos povos indigenas.
João Paulo Derocy Cepa - UGF/RJ
Aadministração das minas brasileiras durante o governo de D. Francisco de Sousa (1591-1602 e 1609 -1611)
A coroa espanhola durante o período da União Ibérica trouxe importantes modificações para o Brasil- colõnia, dentre elas, a sistematização das atividades produtivas,
inclusive amineração, cujos resultados interessavam muito para os 'filipes' pela crise econômica em que se encontravam pela alta dos preços na Espanha. A partir disso,
este trabalho analisa ogovemo de D. Francisco de Sousa durante suas duas passagens pelo Brasil, uma como.governador geral, no periodo de 1591 a 1602 eoutra como
governador das capitanias do sul, de 1609 a 1611, que representaram o momento de maior intensidade da atividade mineira neste primeiro ciclo da mineração
brasileira Destaca-se no trabalho o papel de D. Francisco de Sousa em colocar as medidas dos regimentos em prática, movido pelos interesses da Coroa e por seus
interesses próprios, além da forma como priorizou aatividade mineradora; incentivando diversas expedições ao sertão do Brasil, trazendo com ele grande contingente
formado por mineiros, ensaiadores efundidores de metal para suas buscas no Rio São Francisco, onde estavam as minas que tanto obcecavam a Coroa espanhola e a
ele mesmo.
Maria Emília Monteiro Porto - UFRN
Fronteiras missionais no Rio Grande Colonial: o poder municipal
Apartir de 1680 os jesuítas retomam à Capitania do Rio Grande com ofim da ocupação holandesa, convocados, junto com as'forças especializadas do Terço dos Paulistas,
para pacificar e administrar os conflitos derivados da Guerra dos Bárbaros e os confrontos de interesses e poderes das forças coloniais. Nossa abordagem parte da
observação das fronteiras fechadas -missionais e indígenas, segundo aexperiência missionária jesuitica. Nestes documentos podemos observar a administração da
fronteira cultural e poIitica, os movimentos de conquista econtra-conquista do território: aspoliticas monárquicas, adas forças coloniais e adas sociedades indigenas. Nos
integramos deste modo nos estudos sobre História das instituições examinando as relações de poder mantidas entre jesuitas, moradores e amonarquia portuguesa esua
burocracia a partir da correspondência entre a Câmara de Natal e o Conselho Ultramarino entre os séculos XVII e XVIII. Assim, vemos o percurso da história local no
sentido de construir uma identidade política diante das vicissitudes das fronteiras coloniais. Nesses documentos coloniais administrativos pudemos verificar aexistência
de uma noção bem definida de fronteira como espaço bélico ede trocas culturais, assim como os movimentos tentativos de diversos setores da sociedade local em superar
tal condição, integrando-se em uma lógica urbana e produtiva.
Marcos Guimarães Sanches - UNIRIO/UGF/RJ
O Rei Visita os seus Súditos ...: a Ouvidoria do Sul e as Correições na Câmara do Rio de Janeiro
Os estudos sobre aadministração colonial do Rio de Janeiro permitem verificar atensão entre dois pólos de poder: Oexercido pelo Rei esues funcionários e as Câmaras,
representativas das elites coloniais e seus interesses. Acriação da Repartição do sul em 1608 teve como desdobramento acriação de uma Ouvidoria Geral com jurisdição
apartir do Espirito Santo, cujo primeiro titular Sebastião de Brito chegou acolônia junto com oGovemador Francisco de Souza, em 1609. A nova instância da administração
judicial refletia duas tendências da colonização no século XVII: acrescente importância do sul, a partir dos núcleos do Rio de Janeiro e de são Vicente, pólos das ações
de interiorização do território e das relações intercoloniais e o que já se chamou de aperfeiçoamento da administração durante o período filipino. A interface entre as duas
instâncias foi analisada através dos Autos de Correição, entre os anos de 1624-1699. No mundo português, as Câmaras gozavam de ampla autonomia, dentro da qual se
destacava odireito ~e. re~resentação ao Rei. No entanto, estavam sujeitas acorreições anuais, ações exercidas pelos corregedores (os Ouvidores, no caso do Brasil) na
Comarca ade sus JUriSdiÇão, em nome do Rei.
.
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"Mecânicos", "Mesteres", cotidiano e poder local no final do Antigo Regime. Minas Gerais e Lisboa ·1750·1808
A comunicação discute a participação do trabalho mecãnico na economia diversa das vilas mineiras e a relação dos oficiais deste trabalho com apoder locallnstituido.
Compara aorganização dos mesteres em Lisboa eem algumas outras vilas ecidades portuguesas, no Reino, com oexercicio ocupacional de homens e mulheres artesãos
no espaço histórico das Minas Gerais, de 1750 a 1808. Considera afalta de organização corporativa aliada auma inoonstante ação fiscalizadora das C~maras mineiras,
como fatores fundamentais para um exercicio artesanal mais livre e mais condicionado pela iniciativa individual dos trabalhadores manuais, quando comparamos os dois
lados do Atlântico. Considera, no estudo, individuos responsáveis por trabalhos essenciais à sobrevivência da sociedade enão aqueles ligados àprodução da arte barroca
mineira. Ainserção social dos artesãos reflete um exercício fundamentalmente aderido a um cotidiano rústioo ea uma eoonomia diversa que possibilitaram a homens e
mulheres aconstrução de uma rica cultura material ede valores identitários importantes.
Maria Eliza de Campos Souza - Centro Universitário Newton Paiva
Ouvidorias de Comarca e as relações de poder em Minas no século XVII
Pretende-se tratar das relações de poder em Minas, a partir da atuação dos ouvidores edos conflitos, negociações, desencadeados a partir da atuação do ootidiano
administrativo na Comarca do Ouro Preto. Em primeiro lugar, discutir as relações entre a Ouvidoria e a Câmara para, em seguida, tratar das relações entre os ouvidores
eogovemador da Capitania. São pólos importantes da administração em Minas que disputavam espaços no interior das estruturas de poderes. São conflnos que, em munos
casos, não se limitavam às disputas entre instâncias diferentes e que demonstravam, também, os enfrentamentos entre jurisdições distintas, tais oomo a secular e a
eclesiástica. Ocotidiano administrativo era marcado pelos conflitos entre poderes concorrenciais, a partir das quais se reelaboravam os principios para acontinuidade de
uma dinâmica de negociações sem, entretanto, apontarem para uma ruptura das estruturas de poder vigentes.
'
Maria José Wehling
A magistratura colonial: Juizes de Fora. Ouvidores e Relações
A análise considerada, o perfil institucional e a atividade judicial eextra-judicial da magistratura profissional no Brasil oolônia, isto é, os juízes de fora, os ouvidores de
comarca e os desembargadores dos tribunais da relação da Bahia edo Rio de Janeiro. Tal estrutura não se implantou de uma só vez na colônia, mas acompanhou o
processo de consolidação do estado português no Brasil, substituido elou acrescentando-se aoutras instituições como os juizes ordinários, o ouvidor -geral do Estado e
os ouvidores da capitania.
María Isabel de Siqueira - UNIRIO/UGF
Observâncía e penalização das normas na exploração do pau-brasil e dos metais preciosos no Brasil Filipino
Aexistência de dois Estados - Espanha e Portugal- regidos pelo mesmo monarca e as intensas relações entre os dois domínios coloniais, suscitam indagações sobre se
as normas aplicadas ao Brasil sofreram modificações ou adaptações diante desta nova realidade política. As normas jurídicas elaboradas para o Brasil a partir do final do
século XVI e inicio do século XVII refletiam uma preocupação especifica em regulamentar questões oonsideradas fundamentais para o Estado, oomo por exemplo, a
exploração das matérias primas. Neste sentido,objetivamos analisar aobservância das normas edos procedimentos penais estabelecidos para organizar aexploração do
pau-brasil e dos metais preciosos, ressaltando acontinuidade ou a inovação legislativa dessas normas em relação à política administrativa adotada pelos Filipes como
garantia da manutenção do reino.
Roseli Santaella Stella • Associação Internacional Anchieta
O Brasil e a organização do poder durante o governo dos Filipes
Sabendo-se da preponderância espanhola sobre o reino de Portugal entre 1580 e 1640, esta abordagem pretende demonstrar aorganização eos mecanismos do poder
filipino tanto no âmbito central como periférico. Tomando-se como base matérias brasileiras, o exame dos trâmites burocráticos e das instituições político-administrativas
atuantes em Lisboa e em Madri deverão indicar o exercício do poder dos Filipes.
Álvaro de Araújo Antunes - UNICAMP
Os letrados e as práticas jurídicas nos auditórios de Mariana, Minas Gerais, no último quartel do século XVIII
Opresente trabalho tem por objeto de analise algumas das práticas jurídicas que tiveram lugar nos auditórios da cidade de Mariana, Minas gerais, no ultimo quartel dos
setecentos. Fundamentalmente, objetiva-se apontar para a relevante presença letrada na Câmara de Mariana, personificada na presença de bacharéis, doutores,
licenciados ... advogados, enfim, que, com o desempenho de suas funções, efetivavam a justiça. Nestes termos, busca-se apresentar, em breves linhas, a dimensão
simbólica efuncional dos letrados; sendo aquela predita por uma legislação e concepção coorporativa do poder e esta o campo da prática, das relações de poder, das
astúcias.
Anita Correia Lima de Almeida - UNIRIO/UGF
Planejando a conquista: a legislação do urbanismo pombalino na índia e no Brasil
Oobjetivo é estudar a Coroa Portuguesa, na segunda metade do século XVIII, ea legislação no campo urbanistico para os vários espaços do império colonial. Interessa,
sobretudo, investigar, pela via do urbanismo, as relações de poder entre o Reino eo ultramar. Procurar-se-á retomar o tema do urbanismo português pombalino, buscando
perceber as relações entre alegislação que procura implementar um modelo urbano, a'conquista' de áreas e P9pulações ainda pouco integradas eagovemabilidade de
um império oceânico. Para isso, serão vistos, ao mesmo tempo, os projetos urbanísticos para o Brasil e para a India Portuguesa: os planos de criação e remodelação de
vila? no Brasil e o projeto de reedificação de Goa. Nos últimos anos, surgiram vários estudos dedicados ao urbanismo português no ultramar, e a proximidade entre ocaso
da India e do Brasil foi ressaltada. O que nos interessa, contudo, não é exatamente a busca das similaridades ou das diferenças, do ponto de vista estritamente do
planejamento urbano, mas o exame da relação entre a ambição de ordenação do espaço colonial eade criação de uma idéia de legitimidade da 'conquista' de populações
extra-européias para oseio do império.
Virgínia Maria Trindade Valadares - PUC/MG e COLTEC/UFMG
Portugal e Minas Gerais no setecentos: duas elites, uma mentalidade
Professora do Departamento de História Apresente comunicação objetiva analisar as sociedades poituguesa e mineira de setecentos eas suas idiossincrasias, sob piísma
da comparação, apesar re elas apresentarem contextos diferentes ecaracterísticas distintas, na forma, na tessitura e na geografia. Para tanto, estudamos aestrutura mental
da sociedade de corte portuguesa e asua composição piramidal, com base nas ordens e no estamento social do Antigo Regime, assim como, a sociedade mineira, não
de corte, mas, também, esta mental e patrimonialista, com a sua base de produção na escravatura. Analiso, ainda, as suas categorias sociais, a sua composição e
organização, sob prisma comparativo, no que elas tinham de iguais ede diferentes. Enfim, duas sociedades: a metropolitana e acolonial mineira, que se encontravam em
estádios de desenvolvimento diferenciados, mas que, apesar das diferenças, possuíam, dialeticamente, semelhanças e afinidades no que se referia ao comportamento de
suas elites. Ambas foram preparadas para oexercício do mando, por meio de formação que receberam ao longo das suas vivências/experiências, sob aégide da educação
da Universidade de Coimbra.
Regina Maria Martins Pereira Wanderley - UFRJ
O poder dos Mercadores do Rio de Janeiro na virada do século XVIII para o XIX
Aanálise do comportamento dos mercadores de grosso trato do Rio de Janeiro, entre 1791 e 1808 , interstício que compreende os govemos dos três últimos vice-reis do
Brasil e culmina com a chegada da Familia Real, deu-nos uma visão do poder do comércio atacadista na condução dos destinos da cidade e, muitas vezes interferindo
no processo decisório da formação da nação emergente. Poder, que de longa data já detinham, muitas vezes de fato mas buscam os meios de obtê-Ios por direito. Os
mec~ni~mos ~~ad?s para a obtenç~o .de ~ominio eram os m~is dispares! mas sempre ~~ntro d.as regras vigentes à época. Fosse concedendo favores ao poder
constltu Ido, reiVindicando benesses Ja fe!tas acoroa, compra de tltulos, assumindo responsabilidades Junto ao aparelho estatal. Assumindo cargos com baixa remuneração
e alto custo ao comando de postos quartels efortalezas eles conqUistavam os lugares chaves na estrutura econômica-política-social-administrativa oque lhes possibilitava
fazerem associações de negócios efamiliares altamente rentáveis efortalecedoras de poder.

~C~a~d~e~rn~o~d~e~P~r~o:g~ra~m~a~ça~-o~e~R~e~s~u~m~o~s~d~o~)DG==/~/~S~im~p~ó~s~io~N=a=c~io~n=a~/~d~e~H~i~s~tó~~~m~______________~_______________

271.

Alberto Vivar Flores - UFAL'
Escola do Direito Natural versus Escola Histórica do Direito na Constituição Política do Império Brasileiro
Oprocesso da Independência do Brasil, junto com sua formação constitucional, contextualizam-se de~trode um ~an.o~clma juri~i?,.intemacional onde ~ digl~iam, por uma
parte, Revolução Francesa eAntigo Regime; e, por outra, Declaração dos Direitos do Homem e dO,Cldéldão e Pnnclplo de ~~Itimldade. Esclarecer aInfluênaa e presença
dessa controvérsia histórica no interior do texto constitucional brasileiro de 25 de março de 1824 e o nosso presente proposlto.
Francisco Eduardo de Andrade - UEMG/Divinópolis
.
Os frutos da terra das Minas e os direitos do Rei
.
,
Neste trabalho, procura-se explorar a hipótese de que, embora os súditos das Minas Gerais tendessem arepresentar os minerais preciosos como as autori~~es régia~
e os juristas requeriam, conforme a demonstração de empenho fiscal, surgiam alegações de ~aráter heter~?xo qu~.contrar~av~~ o~ funda~ento~ dos dlf~ltOS do Rei
português sobre os depósitos minerais (como detendor do Padroado ou como Senhor das conqUistas). OImaglnarlo polltlco relatl~o aJustiça da tnbutaçao nas Minas estava
marcado por uma concepção teológica dos frutos da terra (manifestações da providência c~iadora de D~u~). Mas, quanto aos minerais preciOSOS, fara, parte.dos fruto~ da
terra criação de Deus? Aquestão por só trazia implicações políticas, erelacionava-se ádÚVida sobre o direito do soberano de qUlntar o ouro basean<;lo-se nas prerr~ativas
(teolÓgico-políticas) alegadas para acobrança dos dizimos de outros frutos. Derivando dessa contradição havia ainda um problema: furtar-se ao pagamento dos qUintos era
pecado? Alguns clérigos das Minas, sob a pecha de apóstatas, costumavam proclamar que não.
Ricardo Henrique Salles - UNIRIO
Protagonismo social do escravo em Vassouras ·1850·1870
.
._',
'.
"
.
Otrabalho visa identificar as transformações ocorridas na relação de forças entre escravos e senhores na reglao de Vasso~ras ~pos a extlnçao.~o trafico Internacional ~e
escravos, em 1850, e suas conseqüências em termos de conquista de direitos e ampliação de espaços por parte da populaçao cativa em uma reglao central naconfiguraçao
econômica e de poder do escravismo brasileiro no século XIX.
Carlos Humberto P. Corrêa - UFSC
A presidência d~ província no Império
Criado em 1823 para substituir as Juntas Provisórias de Governo, o cargo de Presidente de Província, nomeado pelo Imperador e com a indicação do Conselho de
Ministros, representava o Poder central como executor de sua política e administrador de suas particularidades. Os presidentes, geralmente forasteiros ás províncias que
deveriam administrar e com curtos mandatos temporários, não podiam desenvolver qualquer tipo de planejamento administrativo, mesmo porque eram totalmente
desconhecedores dos problemas locais e das reivindicações naturais de suas populações. Osistema de nomeações se caracterizava pela freqüente mobilidade dos
titulares, em muitas províncias sucessivamente, formando verdadeiros profissionais do cargo. Aproposta do trabalho é mostrar as conseqüências da estrutura tanto na área
administrativa quanto na política, mostrando a fragilidade do cargo diante da impossibilidade de exercício da função e dos conflitos normais com as lideranças locais
consolidadas.
Marcelo de Souza Silva
A lei e a (des)ordem: criminalidade em Uberaba/MG (1890·1940)
.
Proceder-se-á a apresentação da primeira fase da pesquisa, aqual foi desenvolvida com o intuito de identificar os padrões de criminalidade na cidade de Uberaba/MG, entre
os anos de 1890 e 1940, por meio da quantificação das infrações. Além da discussão dos primeiros resultados obtidos, terá lugar ainda uma explanação a respeito da
utilização das fontes judiciais na pesquisa histórica, apartir da experiência desta pesquisa.Uberaba atraía um expressivo contingente populacional, inclusive de imigrantes
estrangeiros, principalmente após achegada da fwovia, em 1889. Aanálise quantitativa dos processos criminais e inquéritos policiais mostrou que havia em Uberaba uma
grande incidência dos crimes contra a pessoa, principalmente, tentativas de homicídio, homicídios e agressões físicas, totalizando, aproximadamente, 69% das
ocorrências. Operfil do crirninoso foi feito utilizando-se os Autos de qualificação do réu, e notou-se apresença de uma variedade de mais de cinqüenta profissões declaradas
pelos criminosos, envolvendo uma ampla gama de tipos e classes sociais. A maioria dos criminosos, também, era formada por homens, sem cor declarada, analfabetos,
solteiros e vindos de outra cidade. Estes dados estão postos para a segunda fase da pesquisa que se ocupará de entender as práticas da justiça por meio da análise
. qualitativa dos processos dos crimes de maior incidência.
Ana Paula Magno Pinto - UGF
Estado Português e Bandeirantes Paulistas: as relações de poder na obra de Basílio de Magalhães
Opresente trabalho é parte de uma pesquisa que tem como objetivo analisar as relações de poder presentes na obra de Basílio de Magalhães. Oobjeto da pesquisa é a •
atuação do Estado português frente a expansão geográfico do Brasil colonial entre os séculos XVII e XV1I1. Neste, as análises concentram-se nas relações do Estado com
os bandeirantes paulistas e suas iniciativas para o incremento da colonização. A importância do trabalho ~stá na obra de Basilio de Magalhães. Historiador, jornalista,
deputado e professor, foi autor de diversas obras didáticas, fruto de suas pesquisas e interpretações, que foram adotadas na rede pública éle escolas de diversos estados
,brasileiros nas décadas de 1930 a 1950, inclUSive pelo Colégio Pedro li, tendo assim influenciado algumas gerações.
Vera Lúcia Bogéa Borges:'" UGF
A formação das articulações políticas na Primeira República: Pinheiro Machado e o Senado Federal
O poder Legislativo da República, entre 1909-1915, conheceu aexpressiva atuação do senador Pinheiro Machado, representante do estado do Rio Grande do Sul. No
primeiros anos da administração Hermes da Fonseca, o êxito da política das salvações, nome dado ás violentas derrubadas de governos locais patrocinadas pelo govemo
federal, teve como principal beneficiado, inicialmente, uma parcela do Exército. No momento subsequente, por volta de 1913-1914, Pinheiro Machado fortaleceu-se, uma
vez que os oficiais enleados na gerência das máquinas burocráticas estaduais e sem tempo ou vocação para o cotidiano da politica não obtiveram êxito nas disputas
eleitorais. No caso de Pernambuco, o episódio das eleições legislativas envolvendo José Bezerra e Rosa e Silva acabou sendo apreciado pela Comissão de Poderes
e discutido numa reunião política no palacete Morro da Graça contando com apresença de senadores pinheiristas e dos ministros de Estado. Oestudo que apresentamos
coloca em questão a atuação do vice-presidente do Senado, um Iider gaúcho que estava pelo menos aparentemente à margem da corrente política então mandatária, como
um meio de produzirmos um olhar diferenciado acerca do periodo.
'
Liana Maria Reis - PUr./MG
Africanos na paisagem urbana mineira Setecentista: construção de identidades e formas de resistência
Aprese~tar-se-á na presente comunicaç~ algumas análises das represent~~ do poder m~tropolitano, na Capitania das Minas Gerais, no século XVIII que consideram
a atuaçao dos escravos afrl~anos nos nucl~s urbanos, demonstrando uma vlsao preconceituosa e reafirmando a necessidade de continua repressão a eles. A própria
espeCificidade da escravldao urbananas Minas setecentistas levava a uma intensa liberdade de locomoção dos escravos que, ora era vista como indispensável ao
escraVismo, ora pe~ceblda como perigo Iminente de revolta e ~ovimentos de resistência. Resgatar historicamente estas percepções toma-se fundamental para o
entendimento dos varias olhares acerca desta constante ocupaçao do mundo da rua pelos africanos, para a construção de identidades e projetos de liberdade no Novo
Mundo.
Bruna Guimarães Silva- UNIRIO
As dificuldades na implantação do ideal português de justiça em terras coloniais
.
Ocontr?le do c~m~ jurídico era fundamental ~ara que ~ Coroa Portuguesa pudesse garantir sua soberania e manter as terras coloniais. Mesmo dla'l\eda necessidade de
91strlbUlr aboa j~sbça, os problemas estruturais da admln~stração po~uguesa no Antigo Regime ficam transparentes 110 momento em que analisamos os documentos da
epoca. MUitas dificuldades se Impuseram ao aparato jundlco colOnial, problemas como a falta de recursos materiais e humanos a nao delimitação das jurlsdiçOes' e
questões c~mo, os exces~os cometidos 'pelos magistrados no uso do eooer, o :nvolv~mento dos oficiais nas redes de solidarieda~, as disputas por cargos e beness~:
a desobe.dlencla, aomlssao: e acorrupçao ~os agentes. Aadmlnlstraçao na co!on,la naoe~a, e ne~ poderia ser, uma extensão-daquela que havia na Metrópole, o espaço
de atuaçao ~os homens enViados ~~ra a C<?1?nla era um~ soaedade em formaçao que eXigia urna sene de adaptações às ordens que aqui chegavam. Havia uma distância
entre o desejado pela coroa e a pratica cotidiana do direito.
.
'
,
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Cláudia Maria das Graças Chaves - UFV/MG
Usos, costumes e dlreHo mercantil: as Câmaras Municipais na América portuguesa
..
. .
As formas de arbitragem e de imposições das Câmaras Municipais durante o período colonial na América portuguesa têm sido estudadas pela hlstonografia braslielr~ no
sentido de melhor compreender as relações entre os poderes periféricos -locais -e os poderes de centro -Coroa: Os estudos relativos às .relações de poder estabel~das
entre a administração das Câmaras Municipais ecolonos na América portuguesa têm esclarecido questões relallvas às formas contratuahstas de rest?lução de confl~os de
interesses. Os COlonos tinham a percepção de obrigações, assim como da possibilidade, de impor limites à ação legal metropolitana, baseando-se mu~as vez~s nos usos e
costumes como oseu direito constituído. Nas questões relacionadas àatividade mercantil, àimposição de taxas e regulamentações sobre as condições defunaonamento do
comércio 1ocaI- tais como pesos emedidas, horários de funcionamento de feiras e estabelecimentos comerciais, distinção entre as casas de comércio, proibições, etc. -, as
Câmaras tinham amplos poderes. Neste processo, nem sempre as determinações d~ Câmaras se ~aseavam em um principi? j~rídico estabel~ci~~ e sím n? que se
considerava 'usos ecostumes' das sociedades em benefício do 'bem comum'. Assim, mUitas vezes as Camaras ultrapassavam os hmltes de suas atnbUlçoes definidas pelo
Código Filipino e aplicavam legislações locais ede circunstância, evidenciando ojogo de interesses que procurava acomodar expectativas individuais ecoletivas.
Eliane Martins de Freitas - UFG/Catalão
História e Judiciário em Goiás: violência, crime e a aplicação da lei no "sertão"
A presente comunicação visa apresentar os resultados parciais de nossa pesquisa de doutoramento. Nosso objetivo é recuperar, apartir da análise do processo de
organização, estruturação e consolidação do Poder Judiciário em Goiás, as concepções de violência, d.e crime e de justiça construidas pelos agentes do Est~do, desde
meados do século XIX até os anos 40 do século XX. Sustentamos a hipótese de que desde meados do seculo XIX os governantes gOianos empreendem uma disputa pelo
monopólio da violência eda justiça buscando impor àsociedade suas concepções de violência ede crime. No que tange ao judiciário, propriamente dito, é ~iv~ pe~
que este busca, a partir da década de vinte do século XX, intensificando-se na década de trinta, exercer um papel bem mais allvo. no Estado. Eesse e~e~clclo na? ~e dara
sem conflitos, seja com os coronéis/mandões locais, seja com a sociedade de maneira geral. As fontes utilizadas são: Relatónos de Chefes de PoliCia; Relatorlos dos
Presidentes/Governadores de Goiás; Mapas de crimes; Relatórios do Poder Judiciário em Goiás; Atas da Assembléia Legislativa de Goiás; Relatórios de segurança
pública; periódicos da época; e a Legislação produzida no período.
Jean Mac Cole Tavares Santos - UECE/SEDUC
A justiça não basta e ainda falha: motivações e casos de linchamentos no Ceará (1950 -1990)
Ouso do termo linchamento para caracterizar atos de violência da massa enfurecida ou da multidão descontrolada édeterminada por fatores históricos efoi se constituindo
juntamente com os discursos sobre direitos humanos ejustiça, idéias iluministas da modernidade, em contraposição ao suposto atraso da sociedade patriarcal e coronelista.
A prática de linchar foi ganhando força a medida que os diversos discursos üurídico, sociológico, político, religioso, psicológico) foi desqualificando a autoria individual,
justifICando a insatisfação, explícando os mecanismos psicológicos que levam a esse tipo de ação eo anonimato eo descontrole da multidão foi sendo reconhecida.
Defende-se aqui, que odiscurso sobre amultidão eo linchamento éessendal para estabelecer aprática eque ambas foram sendo constituídas paulatinamente nos discursos
oficiais, na imprensa, no meio jurídico-policial, no meio acadêmico e nas ações de populares ou grupos organizados contra aviolência, por justiça ou por vingança. Discurso
e prática estão intimamente ligados e são constituídos historicamente.
João Luiz Ribeiro - UGF
Galés Perpétuas
No Código Criminal de 1830, apena de galés perpétuas situava-se entre a mais arcaica das penas (a de morte) e amais modem a(prisão com trabalho). Através da análise
de relações de assassinos condenados a galés perpétuas na Casa de Correção da Corte, na Casa de Detenção de São Paulo e no Presídio da Ilha de Fernando de
Noronha, traçarei uma breve história desta penalidade durante a segunda metade do século XIX, demonstrando que foi ela a principal forma de punição da grande
criminalidade no Brasil Imperial.
Amo Wehling - UGF/UNIRIO
O conceito Jurídico de povo no Antigo Regime
Adefinição do conceito Jurídico de povo no Antigo Regime é importante auxiliar para análise das relações de poder, estalais ou não, nas sociedades tradicionais. Precisar
tal conceituação permite também refinar aanálise dessas relações no âmbito colonial, onde entram normas variáveis, inexistentes na Europa senhorial. Acomunicação
objetiva considerar a polissem ia do conceito, verificando ao mesmo tempo sua aplicabilidade no universo colonial.
Keila Grinberg - UCAM/UNIRIO
Reescravização, revogação da alforria e Direito no século XIX
.
Há algum tempo, a historiografia sobre escravidão e liberdade no Brasil do século XIX vem dedicando-se a analisar as possibilidades de consecução de alforria pela via
judicial. Pouca atenção, no entanto, até hoje foi dada às práticas de reescravização ocorridas no mesmo periodo, fosse através da revogação da alforria, fosse através de
escravização ilegal. Afinal, assim como foram muitas as demandas de escravos pela liberdade na justiça, muitas também foram as tentativas feitas por libertos de manter
suas alforrias uando estas lhe pareceram ameaçadas por seus antigos senhores e muitos foram os casos nos quais os próprios senhores tentaram reaver a posse sobre
antigos escravos através dos tribunais, o que demonstra o alto índice de ocorrência de casos de reescravização. Ao longo do século XIX, no entanto, estas práticas foram
tornando-se cada vez menos legítimas, abrindo espaço para intensa discussão jurídica a respeito da vigência da ordenação filipina Que tratava da revogação da alforria.
Tendo como ponto de partida ações de escravidão ede manutenção da liberdade (movidas por libertos) da Corte de Apelação do Rio de Janeiro, o objetivo deste trabalho
será avaliar as práticas de reescravização no Brasil do século XIX e sua crescente perda de legitimidade jurídica, principalmente apartir do debate arespeito travado entre
advogados ejuízes da Corte.
Antonio Carlos Wolkmer - UFSC
Dimensão sócio-política na formação das instituições jurídicas no Brasil
Pretende-se, nesta reflexão, distanciar-se de uma historicidade jurídica estruturada na tradição teórico-empirica construida pela força da autoridade, da continuidade, da
acumulação e do formalismo. Aobtenção de nova leitura histórica do fenômeno juridico enquanto expressão cultural de idéias, pensamento e instituições implica a
reinterpretação das fontes do passado sob o viés da interdisciplinaridade (social, econômico epolítico) e da reordenação metodológica, em que as instituições jurídicas
sejam descritas sob uma perspectiva desmistificadora.
.
Claudia Beltrão da Rosa - UFRJ
A forma como argumento: um estudo do Tribunal Romano no "Pro Roscio Amerino" de Cícero
Procederemos pela análise do modo como Cícero, usando uma forma de argumentação particular, a'complexio', atuava nos tribunais romanos. Este procedimento nos
permitirá estabelecer uma tipologia dos usos das formas de argumentação, permitindo uma melhor compreensão do contexto de pensamento edas práticas jurídicas de sua
épo~a ..Preten~emos analisar, ~o discu:so 'Pro ~oscio Amerino', as formas de persuasão usadas nos tribunais, ou seja, um dos principais palcos da arena política da
Republlca Tardia. Nossa questao geral e: como Clcero usava as formas de argumentação para enfatizar os argumentos fortes e mascarar os fracos? Dito de outra forma
mais específica: como Cícero manipulava sua audiência com o uso da 'complexio'? Acreditamos que a resposta aesta questão pode lançar luz sobre os procedimento~
eofundonamento dos tribunais romanos na República Tardia.
Bruno Fonseca Ratton - Centro Universitário Newton Paiva
Maquiavel, Savonarola e o mundo politico florentino na virada do Quatrocentos para o Quinhentos
Tenho co~ pretensão mostr~r odiál?Qo estabe!~ido entre ~aquiavel eos homens públicos da cidade de Florença, nos idos dos quatrocentos equinhentos. Como se sabe,
Florença f~1 pa~co de uma sén~ d~ disputas polltlcaS, a partir do final ~os. qu~trocentos, .cujas questões mais urgentes diziam respeito aos meios eficazes de ação política
ede orga~I~.~ do esp~ pUbhC?: Vale lembrar oferrenho debate institucional, ocomdo por volta de 1494, sobre a melhor constituição aser adotada pelos florentinos e
que posslblhtana uma maior dura~I!ldade para seu corpo político. Veneza era modelo de organização política para parte dos homens da cidade de Florença merecendo
destaque a crença de que aestabilidade de seu corpo político estaria ligada à conjugação de diferentes princípios de governo no mesmo regime. Por outro 'lado, iremos
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Silvia Asam da Fonseca - PUC/SP
A Revista "Escola Secundária e o programa de formação de professores da CADES
Análise do periódico 'Escola Secundária', com 19 números publicados entre os anos de 1957 e 1963 pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário
(CADES) como parte dos esforços do MEC para fazer frente àexpansão do ensino secundário brasileiro e àfalta de habilitação adequada dos professores do ensino
secundário. É uma revista com características bem específicas, por ser um instrumento do MEC, explicita em suas páginas alguns dos embates ocorridos entre o
Executivo eo Legislativo durante o longo período de discussão da nová lei de diretrizes e bases que substituiria a reforma Capanema.Como é um órgão oficial, reflete ao
longo de sua existência o debate sobre a expansão da escola secundária, sua relação com o ensino técnico e o problema da formação de professores pelas poucas
faculdades de Filosofia existentes de um ponto de vista específico. Essa comunicação pretende analisar os editoriais e artigos da revista e seu posicion~mento diante da
temática acima exposta, bem como a extinção do periódico com a promulgação da Lei e as mudanças políticas ocorridas.
Denise Guilherme da Silva - PUC/SP
O ensino rural e o Inquérito de João de Toledo (Revista de Educação -1930)
Aproposta tem por objetivo apresentar o debate levantado pelo inquérito publicado na Revista de Educação nos meses de maio,junho, julho e agosto de 1930, intitulado
'Preparação e Fixação do Professor Rural.' Apreocupação com aquestão rural foi tema da IV Conferência de Educação. Para responder as teses r~lati~as. aesse tema,
João de ToIedo lançou cinco questões que foram respondidas por trinta eoito profissionais da educação: inspetores, delegados e professores dos váriOS Dlstntos Escolares
de São Paulo. As problemáticas levantadas indagavam sobre as seguintes temáticas: localização e programa das escolas normais rurais, critérios para recrutament? de
professores, recursos materiais para promover o interesse pela vida no campo e sugestões de vantagens aserem concedidas aos professores das escolas rurais. A
preferência pela localização das escolas normais nos centros rurais, a necessidade de um programa especial para esses estabelecimentos, o rigor na seleção dos
profissionais ea urgência de construir moradias para os professores da zona rural eampliar seus vencimentos foram algumas das respostas mais freqüentes. Parte dessas
idéias passou aintegrar as discussões acerca do ensino rural, alimentando um longo debate que atravessou adécada de 30.
Gisella de Amorim Serrano
Nacionalizando a edição-INL e a política editorial do Estado-Novo (1937-1945)
O Instituto Nacional do Livro, criado em 1937, está inserido num contexto de ampla valorização cultural e, ao mesmo tempo, de intervenção na mesma. Sua atuação
enquanto orgão destinado a promover, fomentar econtrolar o mercado editorial brasileiro, contribuiu, sem dúvida, para a ampliação do setor livreiro e para a criação de
inúmeras bibliotecas por todo o país. De outra forma, suas atribuições sugerem uma clara contribuição ao papel de construtor de uma 'Nação brasileira" desempenhado
peio govemo Vargas. Sendo assim, este trabalho pretende problematizar as formas materiais dos livros editados pelo INL e suas estratégias editoriais na sua associação
com o ideal de construção de uma Nação e as manifestações de 'celebração" do livro, tal como aSemana Nacional do Livro; investigar a relação dos intelectuais que
contribuiram para acriação do instituto eque lá exerceram funções administrativas (alguns representantes do modernismo brasileiro); problematizar os ideais enciclopedistas
presentes nos projetos idealizados pelo órgão; investigar a relação entre o órgão aqui em questão eo mercado privado de livros através da sua relação de fomento junto
às editoras privadas existentes na década de 30, entre elas a Cia Editora Nacional, a Civilização Brasileira e a Livraria Martins Editora.
Jorge Carvalho do Nascimentol Marcos Ribeiro de Melol Maria Stela de A. Albuquerque Bergo - UFS
Leituras sobre aeducação sexual em Sergipe (1920-1960)
Otrabalho parte da compreensão de que nas primeiras décadas do século XX houve várias estratégias intervencionistas da medicina higienista dentro do espaço escolar,
auxiliando a reorganização da cidade, da casa, e mais especificamente do funcionamento familiar. Abordar o tema da sexualidade humana era uma prática comum nas
primeiras décadas do século XX. Desta forma objetivou-se conhecer a realidade escolar sergipana em relação aeducação sexual no periodo compreendido entre as
décadas de 1920 e 1960. Para este fim foram analisadas as atuações e obras de quatro professores sergipanos que se debruçaram sobre o assunto: o médico Helvécio
de Andrade, a médica ítala Silva de Oliveira, o professor Nunes Mendonça e o médico Garcia Moreno. Apartir desta análise percebeu-se que havia r,,, abordagem da
temática sexual, um viés biologizante, higienista e moralista, havendo, todavia, uma aceitação da existência de uma sexualidade infantil. Reprimir os desejos, alibido, era
atarefa da educação sexual nas primeiras décadas do século XX em Sergipe, que mantinha estreita afinidade com os discursos da eugenia, da coeducação e da biologia.
Somente a partir desses princípios foi possível controlar a sexualidade humana, necessidade imprescindível à inserção do homem na civilização.
Bruno Bontempi Júnior - PUC/SP
A guerra dos filosofantes: Cruz Costa, Miguel Reale e a filosofia paulista (1956-1968)
Esta comunicação apresenta as críticas feitas àobra de Cruz Costa, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL), nas
páginas da Revista Brasileira de Filosofia (RBF), publicação do Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF), como traços da luta entre as instituições antagônicas representadas
por Cruz Costa e Miguel Reale. A hipótese em discussão é a de que o tratamento dispensado ao primeiro na revista dirigida pelo segundo, sob a capa de juízos
cientificamente fundados, expõe desavenças pessoais earivalidade entre duas instituições que lutam por espaço, reconhecimento e legitimidade no cenário paulistano dos
anos de 1940 a 1960.
Itamar Freitas - PUC/SP
João Ribeiro e o ofício do historiador: seus leitores, suas prescrições
Esse trabalho trata dos processos de (re)significação do ofício do historiador no âmbito da História da Historiografia. Discute-se sobre os critérios de canonização de obras
e autores que se debruçaram sobre a experiência brasileira. Trata, em particular, da História do Brasil, de João Ribeiro, lançada em 1900. Num primeiro momento,
apresentam-se os novos leitores da obra, oriundos de programas de Pós-Graduação em Educação eem História, e os novos conceitos atribuidos ao autor. Em seguida,
disserta-se a respeito das regras do ofício que, obedecidos á risca, no início do século XX, poderiam consagrar o historiador brasileiro. Tais critérios foram colhidos nas
leituras de João Ribeiro sobre a história do Brasil, dispostos em mais de uma centena de resenhas produzidas entre as décadas de 1880 e 1930.
Cláudio De Nipoti - UESB
Cultura escribal e o movimento sedicioso de 1798 na Bahia
Este trabalho busca as vinculações entre acriação de instituições destinadas à leitura no Brasil,. durante o século XIX, e aideologia do progresso, como norteadora dessas
criações. Ainspiração civilizadora que permeava acriação e manutenção de tais instituições écompreendida em seus aspectos relacionados à idéia de progresso e às
imagens de um Ocidente civilizado opondo-se àbarbárie do analfabetismo. Bibliotecas, órgãos de imprensa e escolas eram criadas como símbolo e instrumento de
progresso, em um processo civilizacional orientado por modelos europeus, que se auto-alimentava: criar locais de leitura era ao mesmo tempo um instrumento de acesso
ao progresso e um símbolo da chegada deste.
Marcello Moreira - UESB
Cultura escribal e o movimento sedicioso de 1798 na Bahia
Objetiva-se discutir o registro de práticas de reprodução de textos revolucionários franceses, no movimento sedicioso ocorrido na cidade da Bahia em 1798 a partir da
leitura e análise dos Autos da Devassa da Conjuração dos Alfaiates. Oregistro de práticas que visavam, na cidade da Bahia, à produção da eScriia, no interior de uma
cultura eminentemente escribal, será, por seu tumo, relacionado com o registro da adoção dessas mesmas práticas na Europa do Antigo Regime, afim de evidenciar o
transplante, para a América portuguesa, de um uso social que não desapareceu, mesmo no Velho Mundo, com o advento da imprensa. Buscar-se-á patentear como a
cultura escribal perdurou com maior vigor na América portuguesa destituída de imprensa e também o trabalho especifico que os agentes produtores do manuscrito
desempenharam na sociedade baiana de fins do século XVIII, assim como tentar-se-á definir o perfil social desses mesmos agentes.
Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento - PUC/SP
.
A batalha da fé: uma leitura dos embates travados entre católicos e protestantes nos jornais da província de Sergipe
~ste texto te~.o objetivo de analisar a repercussão eas reações provocadas com adifusão do protestantismo, durante adécada de 1880, período no qual essa religião se
Instalou definitivamente na Provincia, sendo que ofoco recai sobre os presbiterianos, por terem sido os primeiros ase instalarem. São analisados os embates travados entre
católicos e protestantes através dos jomais OHorizonte, OLaranjeirense eORepublicano, da cidade de Laranjeiras, além dos jomais OPharol, OEstandano eOSeculo,
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----------~~--~------------------~-------------------------------------------------que circulavam na cidade de Estância, as quais eram mais promissoras aos objetivos dos representantes da nova fé. Oestudo verifica a reação católica diante de um novo
grupo religioso proselitista como o dos presbiterianos. Do mesmo modo, a visão da igreja presbiteriana sobre o catolicismo e as estratégias utilizadas para estabelecer o
seu espaço no campo religioso da Província de Sergipe.
José Tarcísio Grunennvaldt - PUC/SP
A academia militar do Rio de Janeiro: uma instituição cultural do império luso-brasileiro
AAcademia Militar foi criada por D. João VI, em 1810; como instituição acadêmic<xultural do Brasil, fomentou cursos de ciências matemáticas, ciências de observação
e das ciências militares. A Carta Régia com seu caráter prospectivo criando a Escola vislumbrava a formação de oficiais para o exército, ao tempo que formava
engenheiros militares e civis para o Império Luso-brasileiro. Odestaque dado no seu Estatuto às 'sciencias mathematicas' resultou da necessidade imperiosa de formar
uma burocracia disciplinada para auxiliar na administração e na exploração racional das riquezas naturais. A obra foi uma 'jogada de maestria' atingindo dois alvos
estratégicos que visava o suporte técnico einfraestrutural na instalação da Corte no Brasil, quais foram: tratou de cuidar das técnicas elementares da guerra e da proteção
diante aos inimigos extemos; enfatizando os estudos de engenharia equacionava o problema do primitivismo. e rusticidade da terra brasileira com medidas tecnológicas de
efeito prático que resultaram na construção de estradas, pontes, canais, fortificações, calçamentos, portos, etc. Com efeito, tal intervenção do homem sobre as paisagens
naturais inscrevia a ação metódica da tecnologia e os efeitos dessa em acervo utilitário do processo civilizatório brasileiro em via de implementação.
Christianne de Menezes Gally - UFS
Ensino Secundário e Sociedade Brasileira: leitores, leituras e impressões da obra de Maria Thétis Nunes
Publicada em 1962, pelo do Instituto Superior de Estudos Brasileiros -ISEB e prefaciada por Nelson Wemeck Sodré, aobra Ensino secundário e sociedade brasileira de
Maria Thétis Nunes é apontada por Eliana Marta Teixeira Lopes (1987) como uma das poucas obras de História que tratam, numa 'perspectiva evolucionista', da educação
brasileira do periodo colonial ao republicano. A tese defendida por Thétis é a de que há uma desconexão -e não uma decadência, como acreditavam muitos intelectuais
do período -entre o ensino secundário e as etapas do desenvolvimento brasileiro correspondentes, pois as reformas empreendidas na educação não respeitavam os
condicionamentos históricos, políticos, sociais e econômicos nos quais o país estavam inserido. Para amaioria dos estudiosos, essa obra foi um constructo da ideologia
isebiana e, portanto, um instrumento de legitimação desse grupo de intelectuais e de estrutura política que os amparava. Esse trabalho avança no estudo das formas de
apropriação e explora a relação texto-imprésso, leituras e leitores de Maria Thétis Nunes do ontem e do hoje. Mas, afinal, quem leu? Como leu? De que maneira o Ensino
Secundário e sociedade brasileira foi apropriado por seus leitores? Esses serão, em síntese, alguns dos principais tópicos desenvolvidos nesta comunicação.
Terezinha Alves de Oliva - UFS
Indo à escola na Aracaju republicana
Este trabalho pretende contribuir com os estudos de historia da educação em Aracajú, a capital sergipana fundada em 1855, cuja importãncia como centro urbano inicia-se
apartir da primeira década do século XX, período em que se deu um processo de abertura de novas escolas, muitas das quais transferidas de cidades do interior do estado.
Para tanto realizou-se um levantamento que permite acompanhar o noticiário sobre os estabelecimentos de ensino na imprensa local da época, buscando perceber um
possível dialogo entre a cidade e o seu equipamento escolar, atento ao movimento urbano, ás reivindicações e às aspirações expressas em variadas formas de
manifestação possivelmente particulares aAracaju e às suas históricas. Este tipo de abordagem inspira-se nas reflexões feitas por Carlos Monarcha quando da sua analise
sobre a Escola Nova como dimensão da modemidade brasileira, descobrindo nela uma relação com o progresso urbano no periodo. Um estudo de historia da educação
atento a trajetória da cidade, à sua maneira de ser a à sua capacidade de promover comportamentos e experiências particulares.
Valeria Antonia Medeiros - PUC/SP
A Reforma de 1920 na mira do Inquérito de 1926
Neste texto pretende-se examinar a leitura que o Inquérito de 1926, comandado por Fernando de Azevedo, apresenta da Reforma do Ensino de 1920 ~roposta por A.
Sampaio Dória em São Paulo. Verifica-se que, particularmente, na Parte I do Inquérito, referente à escola pública primária e superior, Azevedo solicita dos entrevistados
uma avaliação de aspectos especificos da referida Reforma. Verifica-se, ainda, que grande parte dos entrevistados do Inquérito reitera as propostas contidas no projeto de
Dória. Destaque-se arelevância e originalidade deste trabalho, considerando-se que Azevedo atribuiu ao Inquérito um valor histórico decisivo, afirmando que muitas das
idéias ali apresentadas animaram eforam incorporadas à Reforma do Distrito Federal, elaborada por ele, em1928, inaugurando uma 'nova política de educação no Brasil'
-mas não só -as mesmas idéias, segundo Azevedo, já 'mais claras edefinidas', teriam figurado no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932, como
também no Código de Educação de S. Paulo, por ele traçado em 1933, e, por fim, na fundação. da Universidade de São Paulo, em 1934. Iniciativas, nas palavras de
Azevedo, resultantes do impulso inicial dado pelo Inquérito de 1926.
Rosiley Aparecida Teixeira Souto - PUC/SP
Relatos, denúncias, prescrições e disciplinamento da profissão de professor: um exercício com as fontes
Na entrada da década de vinte, em São Paulo, com areforma da Instrução Publica (lei nº 1.750, de 192G), desencadearam-se várias rrudanças orgânicas na sua estrutura
e o sistema de inspeção passou ater uma nova configuração: foram criadas as delegacias de ensino e os respectivos cargos de delegados de ensino. Afirmava-se um
sistema educacional em condições de responder às novas demandas urbanas e industriais, suscitando diversos sentidos para Inspetoria/Diretoria Geral da Instrução
Pública que, mediante relatórios enviados a autoridades superiores visavam estabelecer o controle, jurídico, pedagógico e administrativo das instituições escolares. O
objetivo deste estudo éfazer um breve exerci cio de análise do Anuário da Instrução Pública do Estado de São Paulo de 1923, como escrita oficial da administração pública
que procurou evidenciar o sucesso da reforma da instrução pública de 1920. Esta organizado de modo a evidenciar os relatos contidos nos Anuários da Instrução, meio
que eram de organização e ordenação, dispositivos de controle da administração da vida da escola, dos professores e do próprio Estado.
Ivanete Batista dos Santos - PUC/SP
Ainda o modelo francês? Revendo a historiografia e a história do ensíno de matemática no Brasil
Onúmero de estudos sobre a História do Ensino de Matemática no Brasil ainda é pequeno e recente. Ainda assim, já repete a tradição dos historiadores da educação que
por muito tempo só conseguiam ver no ensino brasileiro os rastros da adoção do chamado 'modelo francês'. A historiografia relativa ao ensino de matemática ignora
produções do final do século XIX e debates das primeiras décadas do século XX que clamavam por modernização para atender as novas demandas do pais, para o que
indicavam a educação norte-americana como um exemplo a ser seguido. Pesquisas sobre o livro didático de matemática brasileiro (cf. Valente, 1998) que apontam sua
gênese na transposição de obras da França estão, assim, aexigir revisão. Contrapondo-se aessas pesquisas, o presente estudo explorará, dentre outras fontes, o trabalho
de Venâncio Filho (1946) que apresenta a Aritmética de Antonio Trajano (utilizada também por Valente) como um compêndio produzido e organizado para atender as
necessidades da Escola Americana, implantada no Brasil em 1870, diante da inexistência de uma obra apropriada ao programa adotado e aos métodos pedagógicos
inspirados no sistema norte-americano. Em suma, este trabalho busca efetuar uma crítica historiográfica apartir de fontes que tomam os Estados Unidos como um referente
significativo para uma nova compreensão da História do Ensino de Matemática.
Betisabel Vilar de Jesus Santos - UNIT
Luzes e Blecautes em Cidades Adormecidas - a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos no cenário educacional sergipano (1953 -1967)
Este estudo constitui uma reflexão sobre o papel desempenhado pela Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG), na educação sergipana, np periodo de 1953
a 1967. No Estado, como em todo país, a presença desta entidade é povoada de silencio, verificando-se um pequeno quantitativo de estudos sobre o assunto. Além de
três dissertações recentes, os demais tem se limitado acapítulos ou apoucos parágrafos em que são apresentados dados estatísticos o.U críticas sobre o. papel conservador
assumido pela campanha e no caso do material produzido pela entidade, evidenciarn-se ovações sobre o seu papel salvacionista. Fugindo atais interpretações este estudo
buscou situa-Ia à luz do espaço e tempo em que emergiu dando voz a personagens que dela fizeram parte e lhe deram expressão nos diversos municípios sergipanos.
Para tal, recorreu-se à imprensa local, caixa de ressonância dos debates travados acerca do acesso a escola e àfonte oral como fonma de compreender como a entidade
foi percebida pelos que participaram de sua construção. Além desses aspectos, necessário se fez situar aCampanha no contexto político educacional do país de modo a
identificar os motivos que possibilitaram sua emergência e expansão, as alianças que estabeleceu e as estratégias adotadas para adequar-se aos diversos momentos em
que se fez presente no cenário nacional.
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Arcanos do Verso: trajetórias da literatura de folhetos em Juazeiro do Norte
A aparente fragilidade dos folhetos de cordel- reproduzidos em pequenas brochuras, confeccionados em papel de qualidade inferior e utilizando técnicas artesanais de
produção - esconde uma singular reunião de linguagens que tomam esta literatura um acervo privilegiado para as investigações sobre ahistória da cultura. A produção e
acirculação de folhetos requerem apresença do corpo, da memória, da oralidade eda iconografia. Este acervo, editado apartir de repertórios de narrativas orais de diversas
culturas e da construção de uma concepção estética impar, sofreu intervenções editoriais que objetivaram garantir a reciprcx;idade entre os enredos e as expectativas do
público. Neste sentido, este trabalho problematiza as condições etensões da produção dos folhetos editados em Juazeiro do Norte pela Tipografia São Frandsco no período
entre 1926 e 1982. Recorrendo a engenhosas estratégias poéticas e comerciais para seduzir os leitores-ouvintes, desenvolvidas por poetas, editores efolheteiros, a
Tipografia São Francisco transformou-se na mais importante editora do gênero no país. No esteio do sucesso editorial obtido pelos folhetos, as oraçç;es, novenas e
almanaques astrológicos também se constituíram enquanto importantes elementos do patrimônio cultural forjado na cidade.
Marcos Cezar de Freitas - PUC-SP
Civilizar a criança ou quando a circulação de idéias antropológicas era a circulação de teorias da história
No final do século XIX e no inicio do século XX, no Brasil, uma intensa circulação dos textos originados na Sociedade de Antropologia Francesa, no Gabinete Alfred Binet
e nos Laboratórios de Antropologia Cultural italianos circulou no Brasil. Tal material de leitura circulava por intermédio e ação de intelectuais que se empenham na definição
do campo da ciência da educação da criança. A assimilação, a rejeição e a adoção de princípios antropométricos deu-se em meio a contínuos debates a respeito da
"compatibilidade' existente (ou não) entre o pais e a modemidade de corte urbano industrial. Sendo assim, os projetos relacionados ao intento científico de reUrar a criança
do conjunto de vivências e práticas consideradas 'rudes', 'brutas', "arcaicas' e "incivilizadas', convertiam as práticas laboratoriais destinadas a conhecer ainteligência
infantil em frentes de produção de sínteses históricas. Tais sínteses tomavam a infância, seu passado e seu futuro corno "provas' da necessidade de se rejeitar aexperiência
cultural ibérica e, ao mesmo tempo, buscar uma nova identidade nacional.
Andréa Borges Leão· UFC
Crianças Leitoras, Crianças Escritoras: Formas, Práticas e Representação Socíal (1890-1915)
:
Proponho a análise das formas e dos processos de interiorização segundo os quais se estruturam o habitus da leitura e escrita das crianças no Brasil do primeiro período
republicano. As representações sociais são tomadas enquanto esquemas mentais resultantes das formas de transmissão simbólica entre os autores de livros infantis e seus
petizes leitores, entre as quais destacam-se as "artes da gabolice". As práticas analisadas se inscrevem no aprendizado de uma nação literária em formação. Assim, os
leitores de Olavo Bilac, Coelho Neto, Figueiredo Pimentel e Viriato Correia serão conhecido entre os assinantes do semanário infantil OTico-Tico e agrupados numa
comunidade dos 'amigos da pena".
Marta Maria Chagas de Carvalho - PUC·SP
Uma Biblioteca para formar professores na Escola Normal (São Paulo, 1882)
Otrabalho especifica estilos distintos de configuração dos saberes pedagógicos, nos discursos que, dispostos na forma de revistas, livros ou coleções, circularam no Brasil
apartir das úlUmas décadas do século XIX até 1940. Restringe-se a questões relativas á circulação de livros e revistas desUnados à formação de professsores, centrandose em uma modalidade de organização de um repertório de saberes pedagógicos: a constituição de bibliotecas para o uso de professores em formação. Perguntando-se
sobre as práticas de seleção/composição de bibliotecas para uso de professores, o trabalho examina a composição do acervo originário da biblioteca da antiga Escola
Normal paulista, reportando-se a um conjunto de livros adquiridos por Paulo Bourroul, então diretor da Escola Normal, em viagem à França, em 1882. Com a finalidade
de determinar diferencialmente a cultura pedagógica que esse acervo originário pôs em circulação, coteja-o com a bibliografia pedagógica então corrente no país,
relacionando-o também às prescrições e orientações estabelecidas, na França, pelas reformas Jules Ferry para acomposição das Bibliotecas das Escolas Normais.
Otrabalho analisa o perfil pedagógico do acervo, descrevendo, caracterizando e comparando os impressos que o compõem, a partir de dois modelos de configuração
material do impresso: a"caixa de utensílios" e o 'Tratado de Pedagogia".
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas - UFS
Leituras para moças: índicações e contra-índicações da Ora. Itala Silva de Oliveira
Pretende-se analisar as prescrições da Ora. Itala Silva de Oliveira (1897-1984), primeira médica sergipana, acerca das leituras para moças. Como colaboradora do 'Diário
da Manhã" (principalmente no periodo entre 1914-1916) e da Revista Feminina (editada em São Paulo, entre 1914-1935), Itala recém-formada bacharel em Letras e
professora particular de meninas, incentivava que as jovens desenvolvessem o hábito de leitura dos jomais diários, acreditava na ampliação da escolarização feminina,
tendo sido uma das principais militantes da Liga Sergipense contra o Analfabetismo. Ao defender sua tese na Faculdade de Medicina da Bahia em 1927, se preocupou
em orientar pais, professores e médicos acerca das leituras femininas, contra indicando veementemente o acesso das jovens aos romances. O estudo fundamenta-se
na abordagem desenvolvida por Chartier, no tocante aos usos, às representações e aos significados das práticas de leitura. Os discursos da Ora. Itala apontam de forma
ambígua para emancipação feminina e também para a necessidade de controle e seleção do acesso ao texto impresso, pelas moças.
Eva Maria Siqueira Alves - UFSE
A demarcação do tempo nos planos de estudos do Atheneu Sergipense
\
As instituições escolares têm se destacado como objeto privilegiado para oexame da cultura modema no século XIX, destacadamente o seu lugar na constituição do espaço
e do tempo urbanos, bem como na conformação dos sujeitos citadinos. Este trabalho tem como tema os Planos de Estudos do Atheneu Sergipense, no período de 1871
a 1880. Ofoco central é o"tempo' neles demarcados. Ocorpus documental constitui-se principalmente das prescrições legais e das práticas cotidianas expressas nas atas
da Congregação do Atheneu.
Valéría Carmelita do Nascimento Santana - UFS
As Práticas Escolares do Povo de Deus: os colégios católicos como instituições culturais (1914-1948)
Opresente trabalho busca analisar as práticas escolares de instituições católicas de ensino em Sergipe, percebendo - as corno insUtuições culturais, entre os anos de 1914
a 1948 e verificando como tais práticas contribuiram para atender aos ideais de formação do "bom católico' (a proposta civilizatória identificada através das práticas
escolares edos valores morais difundidos pelas escolas) no território sergipano. Aanálise destas prerrogativas implicam dentre outros em conhecer os motivos que levaram
a igreja ainvestir na instqlação de escolas católicas na referida área, identificando relações existentes entre o 'despertar'da igreja católica no tocante a educação e a
expansão protestante em desenvolvimento desde o final do século XIX. Tal estudo toma como campo de pesquisa o Colégio Nossa Senhora deLourdes (Aracaju), o
Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus (Aracaju) e o Colégio Imaculada Conceição (Capela).O Marco temporal escolhido foi fundamentado na atuação de D.
José Tomás Gomes da Silva, primeiro bispo da Diocese de Aracaju, visto que em seu mandato verificou - se um notável incentivo à difusão de instituições de ensino
católicas em terras sergipanas.
Raylane Andreza Dias Navarro Barreto - UFS
O processo de institucionalização do Ensino Superior em Sergipe (das faculdades isoladas à Universidade Federal de Sergipe)
OObjetivo deste trabalho é o de compreender como se deu o processo de institucionalização do ensino superior em Sergipe (tema central do meu Projeto de Dissertação).
Para tanto busco no inicio da década de 1910, com o grau concedido de bacharel pelo Seminário Diocesano, a origem para o Ensino Superior e asua institucionalização
em 1948 com criação das Faculdades de Ciências Econômicas e Quimica. Utilizo fontes bibliográficas, documentais e orais, que me auxiliam na construção de um relato
histórico do que sucedera em Sergipe, em termos de Educação Superior, no per iodo que vai de 1948 a 1968, data da instalação da Universidade Federal de Sergipe.
Embora existam registros esporádicos de tentativas de implantação do Ensino Superior (em 1898 de Direito, 1910/1920 o Teológico, 1924 Direito, Farmácia eOdontologia,
1932 Agronomia e Quimica, 1935/41 de Administração e Finanças), é com a criação das duas Escolas/Faculdades estaduais que se inicia o processo, ininterrupto, de
institucionalização do Ensino Superior em Sergipe. Nesse sentido defendo a idéia de que tal grau de ensino contribuira, em definitivo, para o progresso técnico, científico
e intelectual do Estado, porque firmado no compromisso de um projeto estadual de desenvolvimento.
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José Vieira da Cruz - UFS
Artes cênicas e literatura: experiências de leitura da Sociedade de Cultura Artística de Sergipe (1951- 2002)
A Sociedade de Cu~ura Artística de Sergipe (SCAS), fundada em 1951, surge como uma agência de fomento a produção cultural, articulando-se a uma rede de outras
instituições com o mesmo intuno. DJrante asegunda metade do século XX a SCAS tem oseu momento áureo, promovendo arealização de uma série de eventos culturais.
Os eventos não se limitavam aos artistas nacionais, envolvendo também apresentações de artistas ecompanhias culturais de outros países, aexemplo de balés, corais,
saraus, recitais, peças de teatro entre outros acontecimentos culturais. Ofoco deste trabalho é analisar algumas peças encenadas pelo TECA, estabelecendo um diálogo
entre aescolha dos textos e as representações construídas em tomo delas. Aconstrução desta pesquisa se pautou na análise das peças apresentadas por esse grupo de
artes cênicas, fotografias de suas apresentações eentrevista com alguns dos atores envolvidos com essa experiência. Ateatralização em questão envolveu' profissionais
e amadores que, ao escolherem e montarem suas apresentações, não apenas propiciaram instantes de entretenimento asociedade local que os prestigiava, mas também
revelavam os seus interesses e horizontes de idéias.
Maria lzabel Ladeira Silva - UFS
Livro Didático e Ditadura Militar
Durante aditadura militar, avida cultural brasileira foi significativamente marcada pela ideologia da Segurança Nacional. Nesse período, editores eautores de livros escolares,
se mobilizaram para atender às exigências do novo regime Apresente pesquisa procura examinar ainserção da Doutrina de Segurança Nacional (DSN) na produção didática
da disciplina Estudos Sociais, implantada logo após as reformas do !'lnsino, consubstanciadas na Lei 569'2J1. Tomei como referência, oacervo da Biblioteca Municipal0odomir
Silva, instituição pertencente à Prefenura de Aracaju eque atende, preferencialmente, opúblico escolar (alunos eprofessores), mantendo, no seu acervo, grande quantidade de
material didático do periodo em questão. Destaquei os fundamentos dessa produção (quem produziu esob que condições) e de sua utilização.
Simpósito Temático 76 - História das Idéias, dos Intelectuais e das Instituições: perspectiva de análises interdisciplinares (resumos por
ordem de apresentação)
Coordenação: Fernando Antônio Faria - UFF/UERJ
Rodrigo Touso Dias Lopes - UNESP/Franca
D. Rodrigo de Sousa Coutinho e a diplomacia portuguesa do periodo joanino
Operíodo govemativo de D. João VI em Portugal, durante largas décadas, foi abordado pela historiografia especializada como um tempo de frouxidão política e morosidade
diplomática que, como não podia deixar de ocorrer a um govemotido como inepto, culminou na fuga da familia real e de boa parte da Corte para a América portuguesahumilhantemente expulsa de seu território pela sombra do general Junot e do exército napoleônico. Otrabalho que ora propomos tem por objetivo retomar este periodo
controverso da história luso-brasileira através da análise da atuação diplomática de um político que muito contribuiu para que atransmigração da corte tivesse lugar: D.
Rodrigo de Sousa Coutinho. Episódio marcante na história brasileira, o traslado da familia real merece uma visita renovada que busque compreender as razões que
permitiram ao pequeno epobre Portugal, espremido como um marisco na Peninsula Ibérica, manter, contrariamente aoutras nações por onde se aventurou oCorso francês,
acoroa na cabeça de seu rei.
Ricardo Ismael- PUC/Rio
As duas faces das manifestações regionalistas na História Política do Nordeste
A evolução do federalismo no Brasil, apartir da proclamação da República no final do século XIX, será marcada por vários acontecimentos envolvendo arelação entre a
União e as unidades sub-nacionais. Entre eles destacam-se as manifestações regionalistas dos estados brasileiros, voltadas para aobtenção do apoio econômico do
govemo federal. Oobjetivo do artigo édiscutir aação regional dos governos estaduais do Nordeste nb contexto federativo, procurando ressaltar apresenç" ':le dois padrões
cooperativos predominantes na literatura especializada. Oprimeiro deles será chamado de cooperação horizontal-vertical tradicionalista, ou simplesmente regionalismo
oligárquico. Neste caso, predominaria um comportamento regional predatório em relação aos recursos públicos federais, no qual a integração poIitica éfeita para privilegiar
os setores privados dominantes e práticas locais clientelístas, impedindo o avanço da democracia. Um segundo padrão cooperativo pode ser denominado de cooperação
horizontal-vertical insulada, ou oooperação regional insulada. D~erentemente da modalidade anterior, aação regional apareceria, aqui ,assentada nos principios republicanos,
voltada para uma melhor distribuição das atividades econômicas no país eoisolamento dos grupos políticos tradicionalistas, permitindo uma melhoria no bel'TH!star social
Laura Chrístina Mello de Aquino - UFPE
Sudene: a utopia de Celso Furtado
Este trabalho tem como objetivo dar notícia sobre nossa pesquisa, que resultará em tese de doutoramento, consistindo em uma análise da gestão do professor Celso Furtado
áfrente da Sudene (1959-1964), sob o título: 'Sudene: A Utopia de Celso Furtado'. Nos limites deste resumo, trataremos apenas do conceito de dialética da utopia, por
nós concebido, e que consistirá no primeiro capitulo de nossa tese. As idéias utópicas remontam à Antiguidade, à Grécia Clássica, com a.República e as Leis de Platão,
que influenciam, séculos depois, Thomas Morus, considerado oexemplo clássico de utopia. Podemos resumiro conceito de dialética da utopia da seguinte forma: existem
pessoas tópicas, eexistem aquelas que, conseguem dialeticamente, através de suas idéias e ações, conjugar as duas instâncias. Celso Furtado, nosso objeto precipuo
de pesquisa, em sua gestão à frente da Sudene, conseguiu, à la fois e dialeticamente, ser tópico, na medida em que tinha um projeto concreto, definido, para transformar
as estruturas econômico-político-sociais do Nordeste, e utópico, na medida em que sonhava com essas mudariças em sua região natal. Portanto, o professor Furtado, é
legítimo representante daquilo que chamamos de dialética da utopia.
Uyguaciara Velôso Castelo Branco - UFPB
O mito de Narciso: a formação intelectual da elite brasileira vista por ela mesma
Opresente estudo é parte da tese de doutoramento desenvolvida junto áUniversidade Federal de Pernambuco, cujo foco de análise écentrado na formação intelectual das
elites brasileiras, em geral, e paraibana, em particular, tendo como recorte temporal os anos 30 a50, marcados pela fundação das primeiras escolas superiores na Paraíba.
Lançou-se mão dos métodos prosopográficos, como tentativa de reconstruir o perfil de nossa elite através da escritura de uma biografia coletiva, intencionando "... oexame
. dos laços familiares e das carreiras de um número considerável de pessoas numa dada sociedade, num determinado período, com vistas ao estabelecimento de
ínferências a respeito da estrutura social e do sistema político.' (MICELI, 2001: p.355). Foram utilizados, como fonte primária, os arquivos biográficos e a literatura
memorialística de autores paraibanos, que tiveram papel decisivo na implantação desses cursos superiores, além de outros documentos impressos que compõem os
arquivos do Núcleo de Documentação da Informação Histórica e Regional- NDIHR, da UFPB, no projeto História da Universidade. Apesquisa encontra-se em fase de
andamento, tendo sido condu ido todo o levantamento documental.
Leila Medeiros de Menezes - UERJ
Censura e música popular brasileira: o jogo dominação x resistência
Os anos de repressão pó~-1964, principalmente a partir da edição do AI-5, de 13 de dezembro de 1968, inscreveram-se na história do país, com cores fortes, como marco
de sonhos e pesadelos. Enesse 'quadro-negro' da história brasileira que a palavra é colocada sob a vigilância do Serviço de Censura e Diversões Públicas da Polícia
Federal. Acensura assume oolhar prepotente para, em nome da ideologia dominante, classificar, silenciar, excluir, negar o outro - o divergente, buscando, assim, eliminar
a heterogeneidade das ações edos discursos. Dessa forma, no caso da Música Popular Brasileira, qualquer formação discursiva que não estivesse inscrita nos padrões
pré-estabelecidos pelo regime de exceção deveria ser calada, silenciada, o que provocava um aparente rompimento no tecido de sua formulação. Nesse contexto a
comunicação busca analisar a forma pela qual alguns dos poetas-<:ompositores, que assumiram a MPB como forma de resistência criavam verdadeiras armadilhas da
palavra, fazendo com que os silêncios impostos atravessassem as palavras pela 'linguagem de fresta" para indicar que os sentidos poderiam ser outros, ou ainda, que
aquilo que deveria ser revelado estava velado no não-dito, buscando, por vezes, uma cumplicidade com o possível 'leitor".
.
Daniel de Pinho Barreiros - LAHSOE/UFF
A Teoria Econômica como um Discurso Histórico
Este artigo tem por objetivo investigar, através de uma abordagem interdisciplinar, a historicidade das teorias econômicas, entendidas como um fenômeno social especifico
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da condição de classe na fomnulação de idéias no campo da Economia, ede que maneira os interesses ligados aesta condição repercutem nos raciocínios diagnósticos
e normativos. Desta forma, a Teoria Econômica é, a revelia do presentismo tornado senso comum, uma manffestação histórica da dinâmica social. Ainda que na História
do Pensamento Econômico identifique-se as pretensões universalistas e atemporais das diversas escolas te6ricas, seus problema~, suas soluções e sobretudo, seu
horizonte analítico expressam as contradições do momento em que foram formulados, e sua superação aponta para as transformações nestes mesmas condições
históricas. Para os fins desta análise, lançaremos mão do contraste entre algumas teorias do desenvolvimento formuladas sob a vigência do Welfare State nos anos 19501960, e recentes contribuições na temática formuladas nos anos 1980-1990, momento de hegemonia liberal, de desconstruçãodo paradigma keynesiano edo Estado de
be~tar social.
Fernando Antonio Faria - UFF/UERJ
História da idéia de crise na década perdida: Brasil (1982-1988)
Adécada de 1980 foi consagrada na historiografia como marco de intenso processo de estagnação econômica acompanhado de elevadas taxas de inflação, fruto do
esgotamento das estratégias desenvolvimentistas, que simultaneamente agravava oquadro de concentração de renda ede aprofundamento das desigualdades sociais, o
que podia ser percebido pelos analistas da cena contemporânea. Omesmo não acontecia, no entanto, no que tangia ao ajuste estrutural em curso. Consagrou-se a
expressão 'década perdida' para referir-se aeste momento de crise persistente que parecia resistir ás mais variadas experimentações de política econômica. Oobjetivo
deste artigo éretomar aidéia de crise nos anos 80 através da produção intelectual de um seleto grupo de economistas profissionais reunido em tomo da Revista de Economia
Política, fundada em 1981 e mantida pelo Centro de Economia Politica de São Paulo, tendo como diretor responsável Luiz Carlos Bresser Pereira ecomo patronos Caio
Prado Jr., Celso Furtado e Ignácio Rangel. Estes economistas caracterizavam-se por uma heterogeneidade de posicionamentos te6rico-metodológicos e políticos, que
refletia oamplo espectro de correntes no campo da oposição democrática àpolítica econômica do regime militar. Com oretomo àdemocracia, passaram também acontribuir
na condição de quadros dirigentes do Estado.
Eduardo de Vasconcelos Raposo
Banco Central do Brasil: dependência versus autonomia
Opresente trabalho tem como objetivo discutir as implicações políticas eeconômicas da implantação de um regime de autonomia para o Banco Central do Brasil. Esse
tema ressurge em uma circunstância duplamente inédita: em função da vitória do candidato de oposição àpresidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eda enorme
importância nas adquirida nas duas últimas décadas pelos sistemas financeiros, nacional e internacional, no financiamento de nosso desenvolvimento, em face das
dificuldades fiscais do Estado Brasileiro.
Franklin Dias Coelho - UFF
Das microfinanças às finanças solidárias
A análise das finanças solidárias, entendidas como um instrumento de democratização do sistema financeíro, se insere no campo da economia solidária como um dos
instrumentos de democratização das relações econômicas e do mercado. Ahistoria destas experiências não é recente. As primeiras datam do século XVIII e XIX, com
a Lending Charity (Concessão de Empréstimos de Caridade para empreendedores no século XVIII, em Londres); o Sistema de Fundo de Empréstimo no século XIX na
Irlanda e os movimentos de cooperativas de crédito que começaram no fim do século XIX na Alemanha, Irlanda e Itália. Oestudo dessas experiências históricas pode
contribuir para elucidar alguns problemas enfrentados pelas modernas instituições de finanças solidárias como aquestão do subsídio e ajuste da taxa de juros, ter ou não
ter um papel de poupança, aescala da operação, a remuneração dos trabalhadores, limites restritos na concessão de empréstimos para garantir que os fundos sejam
focados somente para os pobres, con~ecimento do tomador, respeito adiferenças culturais, escala de atuação e adimensão de tenritorialidade ecomunidade presente nestas
primeiras instituições de microfinanças.
Angela M. Mesquita Fontes - ENSURlDESIIBAM
A Singularidade do IBAM
Otrabalho tem como objetivo refletir sobre o papel desempenhado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal-IBAM, cuja missão éofortalecimento dos municípios
brasileiros visando, por via de conseqüência, a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos, no caminho percorrido pela administração pública municipal. Oelevado
grau de autonomia dos municípios brasileiros, singular no cenário mundial, resulta em uma administração municipal possuidora de aparato juridico-institucional único que,
como eixo de orientação, respeite, todavia, as diferenças regionais, geográficas ea formação social e econômica de cada ente da federação. Neste cenário, o IBAM vem,
ao longo dos seus 50 anos de existência, contribuindo para a reflexão e modernização da Administração Pública Municipal. Neste sentido, destacfl-se sua condição de
instituição sem fins lucrativos, cultural, técnica, cívica e apartidária. Uma característica que merece um estudo cuidadoso, diz respeito à existência contínua de uma
liderança, de uma doutrina, de recursos de uma estrutura interna que, juntamente com os chamados elos capacitadores,funcionais edifusos elevou o IBAM da condição
de simples organização àde uma verdadeira instituição.
Marcos da Costa Braga - UFF
ABDI: intelectuais em parceria por uma associação profissional pioneira
No início dos anos '60, intelectuais acadêmicos da área de arquitetura e desenho industrial implantam o ensino institucionalizado de design no Brasil. A Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP e a Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) no Rio de Janeiro são frutos desta mobilização e refletem o otimismo com a
industrialização brasileira da época. Omercado de desenho industrial se flexibilizava e incentivava os agentes do campo profissional de design ase organizarem e acriarem
a primeira associação profissional de design do Brasil, a ABDI- Associação Brasileira de Desenho Industrial. Este texto pretende abordar o modo como esta associação
profissional irá divulgar edisseminar odesign no país através da conscientização eda parceria com segmentos do empresariado nacional. Notadamente aqu'eles que se
interessavam, não só por industrialização, mas também por cultura de uma maneira ampla.
Dulce Portilho Maciel- UFRJ
Goiânia: uma idéia recorrente e seu uso político
.
A idéia de se transferir asede do governo goiano da cidade de Goiás para outra localidade foi lélnçada, pela primeira vez, em 1830, pelo então governador da Provínda,
Miguel Lino de Morais. A partir daí, ela voltou à baila em diversas ocasiões, sobretudo em discursos oficiais, às vezes usando-se, em sua defesa, convincentes
argumentos técnicos. A; 'ndação da cidade de Goiânia viria aocorrer em 1933, por ato do então Interventor Federal em Goiás, Pedro Ludovico: Com o advento do regime
do Estado Novo no país, ao final de 1937, na campanha da Marcha para o Oeste então lançada, Goiânia incorporou-se ao discurso oficial, na condição de símbolo de um
'Brasil brasileiro', voltado para si próprio, imagem largamente utilizada no esforço de justificação do novo regime. Esta inserção servia bem aos dois lados, govemo goiano
egoverno federal, havendo, porém, uma diferença básica quanto ao ângulo pelo qual cada um via e tirava partido da cidade. Do ponto de vista do govemo goiano, acidade,
'vanguardeira' da Marcha para oOeste, era produto do esforço edo labor locais. Do ponto de vista do govemo federal, a ~ova cidade, então jáconhecida nacionalmente,
pelo avanço das técnicas de construção nela empregadas e pelo dinamismo de seu desenvolvimento, era, antes de tudo, filha do movimento revolucionário de 1930, e do
mais que aele sobreveio, aí incluído o novo regime político.
Amy Caldwell de Farías· Uníversidade de Washington, Seattle/EUA
Republicanísmo Clássico: uma opção possível para o Brasil?
Neste trabalho prete~demos defender ahipótese de que afilosofia política que predomina nos escritos dos líderes intelectuais da Confederação do Equador, eque os une
num ~Iscurso de nota~el sem~lhanç~,.é ados republicanos clássí~os. A essência de nos~a metodologia consistirá numa decífração dos códigos retóricos usados pelos
Jornalistas no seu IntUito de criar um Idioma comum de protesto e liberdade que sustentana sua luta contra D. Pedro I. Mais especificamente, analisaremos os trabalhos
jornalísticos de Frei Caneca, João Soares Lisboa, José Cipriano Barata de Almeida e José da Natividade Saldanha, realçando, nestes textos, o aparecimento de uma
t~ndência intelectual republícana n.o Bra~il durant~ se~~ primeiros anos de e~istênci~ com? país i~d~pendente. Sabe-se que o novo govemo brasileiro e seus seguidores
tinham outro plano em mente: aedlficaçao de um Imperlo baseado nos preceitos do liberalismo classlCO, mesclados, de tempos em tempos, com doses cavalares de uma
aterrorizante violência conservadora. Abatalha entre as idéias liberais e republicanas durou um tempo demasiado curto, facilitando, dessa forma, o abafamento das vozes
propugnadoras do republicanismo. Tentaremos, assim, elaborar uma visão alternativa da revolta que ilustre melhor as vozes dissidentes destes rebeldes.
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Cláudia Freitas de Oliveira - UECE
O Discurso literário e o ideário moderno em Fortaleza no final do século XIX
Nas páginas de uma revista cearense publicada em fins do século XIX, há a tentativa de seu redator, Abel Garcia, de oferecer uma explicação 'pretensamente' científica
acerca do caráter e inteligência da mulher cearense. O autor faz um esforço em demonstrar porque amulher seria inferior intelectualmente ao homem e como ela poderia
minimizar sua condição psiquica e morfologicamente predeterminada. A revista chamava-se A Quinzena e Abel Garcia era membro da agremiação literária intitulada C/ub
Lfferario. Esta comunicação visa discutir algumas das idéias presentes na revista e analisar o discurso dos intelectuais que compõem a agremiação, numa perspectiva de
oferecer uma reconstrução histórica sobre a produção literária da época e oferecer significados a respeito do cenário cultural de Fortaleza, através de sua elite intelectual.
Visa, ainda, investigar a rede de relações externas e intemas que influenciaram na elaboração dos discursos. O artigo de Abel Garcia, por exemplo, está inserido em um
debate construído desde o século XVIII, quando havia uma preocupação por parte dos cientistas europeus em investigar a inteligência e o comportamento humano. Abel
Garcia demonstrou ser um entusiasta das descobertas cientificas e do ideário racionalista e modemo do seu tempo.
Maria Emilia Prado - UERJ
Joaquim Nabuco e um projeto de construção de cidadania no Brasil
Otema da cidadania é recorrente no pensamento político e social brasileiro, o que nos leva a pensar que esta é uma questão ainda não inteiramente resolvida. Dessa
maneira, parece-nos importante recuperar algumas das reflexões que desde o século XIX vem sendo realizadas sobre esta temática. Com base no pensamento político
de Joaquim Nabuco, pretende-se apresentar os entraves históricos para o estabelecimento no Brasil de um modelo de cidadania universal. Nesse sentido buscar-se-á
analisar o papel desempenhado por: patrimonialismo, herança cultural ibérica, passado escravista, ausência de reforma agrária, política educacional e de trabalho, de modo
a que se possa buscar o entendimento da questão da cidadania no Brasil.
Mozart Unhares da Silva - UNISC
História da Cultura Jurídica no Brasil: o bacharelismo e a formação do Estado-nação
Oobjetivo desta comunicação é apresentar algumas reflexões acerca da influência do bacharelismo, nomeadamente aquele formado por Coimbra e pelos Cursos Jurídicos
de Olinda/São Paulo, na formação do Estado-nação brasileiro. O lugar da Universidade de Coimbra nesse processo é estrutural, principalmente se enfatizarmos os
desdobramentos da Reforma dos Estatutos da Universidade na formação dos intelectuais-€stadistas e das instituições de ensino jurídico no Brasil. Do ponto de. vista cultural,
é preciso notar também que foi em Coimbra que despertou o sentimento chamado de Mazombismo por Vianna Moog, importante para entendermos aquestão da alteridade
naformação da nacionalidade. O bacharel foi a figura central deste processo. A análise das representações sociais do bacharel, bem como sua atuação na estrutura
burocrática do Estado, se complementa na interpretação da Cultura jurídica moderna, o que não implica numa análise tipicamente da filosofia, mas sobretudo da história das
idéias da filosofia jurídica que marcou nossa formação inicial enquanto nação. Vale dizer que afigura do bacharel serve de instrumento civilizador e compõe o projeto de
construção do Império brasileiro, calcado numa relação dialógica entre tradição e modernidade.
Nina Lourdes de Araújo Monguilhott
O integralismo na Paraíba: Deus, Pátria e Família no jornal A Imprensa
As posições extremadas de certos setores sociais, tais como os urbanos, sempre despertaram debates inflamados em momentos avaliados pela historiografia como sendo
de crise. O autoritarismo, próprio das décadas de 1920 e 1930, e a política radical, a serviço do conservadorismo e do ultranacionalismo, definirarne redefiniram seus
respectivos espaços na política mundial, ao longo do tempo. O estudo da influência das chamadas forças totalitárias européias no Brasil se dá pelo que representaram de
sintomático para a história global e Brasileira:o mundo estava por escolher um via radical, a esquerda ou a direita, para a solução de seus problemas de ordem econômica
e social, por volta de 1933.0 Brasil dificilmente escaparia a esta tomada de posição. Embora as circunstancias, diga-se do epílogo político do movimento de 30,
propusessem formatos emodelos distintos ao sabor dos ditames políticos capitaneados pela politica de Getúlio Vargas., que afinal etemizava-se no poder aliando-se também
aos fascistas. A grande crise posterior á primeira guerra, com suas rusgas atreladas á sombra de 1929 e ao nazi-fascismo, chegou ao Brasil e é definitivamente um dos
temas com os quais a historiografia nacional se detêm. Ointegralismo, tema deste estudo, e mais especificamente sua divulgação nos órgãos da imprensa, merecem nova
abordagem. De acordo com nosso estudo, em andamento, são múltiplas as circunstâncias que levaram a popularização dessa ideologia entre esses meios de comunicação
no Nordeste. O Próprio integralismo na região, como o representante tupiniquim das idéias totalitárias vindas da Europa ,ainda merece ser estudado, mesmo porque
permanece um tema com várias lacunas merecedoras de maiores estudos. Nosso trabalho ajuda a preencher uma das lacunas: a divulgação ideológica e sua influência
local.A efetivação de uma análise das circunstâncias que levaram autores paraibanos a escreverem artigos de cunho integralista e a existência de núcleos do movimento
no estado atuando através do órgão de divulgação da igreja católica 10cal:A Imprensa. Este órgão cristão foi responsável, de acordo com o que já identificamos, pela
doutrinação de jovens católicos através de um periódico diário, no período que vai de 1933,ano da fundação do núcleo integralista local,a 1938,data do golpe integralista e
do decreto de ilegalidade do movimento, efetivado por Getúlio Vargas.
Cristina Bruno - UNICAMP
A participação dos museus de história natural na formação dos membros das expedições filosóficas portuguesas do séclllo XVIII
Este trabalho pretende indicar a ocorrência de um movimento em Portugal de valorização da formação específica do naturalista que envolve uma ação combinada da
Universidade de Coimbra e do Real Museu da Ajuda, em Lisboa, visando a preparação de um grupo de jovens naturalistas para expedições oficiais na África e no Brasil
na segunda metade do século XVIII. Estas vinculam-se aos interesses do governo português na exploração e na demarcação dos tenritórios das colônias, em tensão com
um projeto centrado no interesse cientifico. A finalidade deste trabalho é apontar o papel desempenhado pelo museu de história natural na constituição do saber naturalista,
por meio das práticas ali realizadas, aliando a produção e a divulgação de conhecimentos com o interesse na ampliação das coleções, contando para tanto com a
COlaboração dos amadores.
Celí Silva Gomes de Freitas - UERJ
Uma Barreto na "cidade negra" e na "cidade das letras":questões de dupla exterioridade na Primeira República no Rio de Janeiro
Otrabalho caminha através da investigação das formações discursivas presentes nos relatos de Lima Barreto, as quais estabeleceriam uma 'simbólica da distinção' entre
as grandes oposições sociais que se afirmavam para negros e intelectuais em um tempo-espaçohistoricamente determinado, a Primeira República na Cidade do Rio de
Janeiro. Ao definir as duas posições ocupadas por Lima Barreto, negro-intelectual e intelectual-negro, o percurso de análise'remete ao conceito de sua filiação e, seguindo
as tendências contemporâneas na pesquisa acadêmica, não dilui mas, busca afirmar que aidentidade racial negra marcou toda a trajetória de Uma Barreto na nova ordem
de sociedade competitiv..: de classes e pigmentocrática como a brasileira, que começou a emergir com a mudança para o regime republicano. Aconcepção de intelectual
é entendida não como uma categoria profissional, mas como uma posição ocupada por Lima Barreto para viver, refletir e relatar cotidianamente sua trajetória. A pesquisa
em História tem levado os historiadores a buscar na interação multidisciplinar um caminho mais potente de análise histórica; assim, na perspectiva teórico-metodológica,
o estabelecimento de relações mais fecundas entre a História Política e a Análise do Discurso tem proposto abordagens inovadoras.
Isadora Falleiros Frare - UNESP/Franca
Pedro Aguirre Cerda, um intelectual no poder
.
Pedro Aguirre Cerda foi um importante personagem da História repúblicana do Chile (ocupou os cargos de deputado, senador e presidente) além de ter sido um reconhecido
intelectual, condição sob aqual repousava sua legitimidade política. Não obstante sua relevância, os trabalhos sobre Aguirre Cerda dentro da historiografia chilena além de
escassos procuraram, de maneira geral, resguardar sua imagem através das idéias de democracia e sobretudo de seu valor intelectual. Nossa pesquisa procura analisar
a validade da construção dessa imagem.
.
Bruno Barretto Gomide - Unicamp
Paralelo Brasil·Rússia: um debate dos anos 1920/30
Aidéia de que Brasil e Rússia compartilham muitas características de formação histórico-cultural tomou-se relativamente disseminada em textos produzidos dentro efora da
universidade. Nesta comunicação, pretendo examinar as primeiras versões desse debate, cuja origem encontra-se no livro 'Vultos eIdéias' (1924) de Vicente Licínio Cardoso.
Na esteira das formulações nacionalistas inspiradas em Alberto Torres, Licinio Cardoso propõe uma detalhada comparação entre Brasil eRússia. Otema foi retomado nos anos
subseqüentes por, entre outros, Otavio de Faria, Everardo Backheuser e Gilberto Freyre, e se tomou um dos micro-debates mais interessantes daquele período.
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Andréa Fernandes Considera - Centro Histórico Mackenzie
Cultura eexclusão social na década de 1930
Em meio a uma enorme efervescência cultural que tem início na década de 1920, surgem debates e ações que vão culminar com acriação de mecanismos de controle
e direcionamento da cultura brasileira, como a criação do SPHAN e do ato de tombamento como instrumento legal de preservação da culturabrasileira. Este trabalho
pretende discutir aexdusão social no contexto destes debates, destacando aatuação de personagens polêmicos como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Gustavo
Barroso, Gustavo Capanema e Lúcio Costa no contexto político dos anos 30. Em busca de um único objetivo -apreservação da cultura brasileira - eles traçaram caminhos
definitivamente opostos e acabaram por criar espaço no cenário nacional para adiscussão de uma definição de cultura e principalmente da cultura brasileira; discussão esta
que ainda hoje retomamos, dentro e fora das esferas govemamentais.
Lilian Alcantara Soares - UFPR
A relação entre intelectuais marginais e cooptados no Estado Novo (1937-45): uma breve reflexão
.
Aproposta deste trabalho éfazer uma reflexão sobre o papel do intelectual para a legitimação do novo modelo político 'autoritário' implantado no Estado Novo de Getúlio
Vargas (1937-1945) mediante um estudo de caso: a relação estabelecida entre um intelectual revolucionário Mario Pedrosa, exilado e marginalizado por não compactuar
com os preceitos do Estado Novo e o pintor Cândido Portinari, que realizou grande parte de sua produção artística, especialmente os murais históricos, sob encomenda
do Estado autoritário de Vargas ede suas instituições. Notavelmente as críticas de Pedrosa á produção artística de Portinari no período em questão são extremamente
favoráveis. Os murais de Portinari são considerados por Pedrosa icones da arte modema, porque são inovadores esteticamente mas principalmente pela sua funcionalidade
pedagógica, cumprindo com louvor afunção de elaborar uma imagem do Brasil onde o homem comum éo principal agente da história. Diante esta constatação, evidente
nas críticas de Pedrosa, pretendemos responder a seguinte questão: neste contexto de implantação do regime autoritário de Vargas, que relações e que identidade se
estabelecem entre estas duas categorias aparentemente antagônicas de intelectuais?
Thiago Riccioppo - UNIFRAN
Caminhando pelo Pântano Sagrado: imaginárío, conflitos políticos e religiosos em Uberaba/MG por meio da obra de Orlando Ferreira (1912-1957)Esta apresentação tem por objetivo discutir as idéias, argumentos e posições de Orlando Ferreira, um pensador emblemático eeclético da cidade de UberabalMG, que
produziu suas principais obras entre os anos de 1919 a 1948, com um caráter bastante contestador, englobando diversos temas, principalmente a luta antiderical, as elites
e adefesa do marxismo e do espiritismo. Udamos com uma figura de retórica agressiva em sua linguagem, mas paralelamente de forma não isolada buscaremos contrapor
num espiral o universo das idéias, das práticas sociais por meio das ideologias, das doutrinas religiosas e da própria idealização especificamente. Anegação da Ordem
Estabelecida, trás acondição em por termo a ambivalência surgida numa vontade comandada por uma relação coletiva e individual, e por vezes de naturezas distintas.
Assim, têm-se como resu~ado apolarização de posicionamentos, criando aintolerância. Partiremos do principio da análise dos sentimentos e ressentimentos, fundamentada
na antítese entre obom emau, pressuposta numa consciência da relação de poder de superioridade, eo ponto em que ela éperdida, gerando uma luta para manter o estatuto
da originalidade. Buscaremos nessa pespectiva traçar um perfil de Orlando Ferreira eseus antagonistas, tendo em foco seu principal alvo de ataque, a Igreja, ecom isso
traçaremos o papel da luta da instituição em resguardar seu poder após a Prodamação da República.
Simpósio Temático 77 - História das religiões: novas narrativas. (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Paulo Donizeti Siepierski - UFRPE
Amâncio Cardoso - CEFET/SE
Sete orações do tempo da Peste: Nordeste, 1855
Nesta comunicação, analiso sete orações católicas publicadas num opúsculo editado em 1855 durante a epidemia de cólera-morbus. Esta epidemia grassou pelos
continentes no século 19, entrou no Brasil, mas dizimou, sobretudo, o Nordeste. Olivro éconstituído por onze páginas econtém uma advertência; uma in vu.;ação áVirgem'
Maria; uma imagem da Santa derramando sua bem-aventurança sobre aterra e, que será foco do nosso interesse, sete orações contra a peste ou moléstias incuráveis.
Tais orações foram autorizadas pelo então Arcebispo da Bahia. As sete orações suplicam aclemência Divina para livrar o cristão do flagelo e também da morte súbita
provocada pela epidemia. A peste, denotando doenças epidêmicas sem cura, como o cólera áépoca, era considerada, pelo imaginário coletivo, um dos flagelos com que
Deus punia os pecadores que desafiavam sua ira com iniqüidades. As orações, então, serviam de instrumento para suplicar a misericórdia do Pai Celestial e livrar os
suplicantes do mal.
Anna Christina Farias de Carvalho - URCA
As irmandades de penitentes do Cariri cearense e as prátícas mágico-religiosas na (re)construção de bens simbólicos de salvação
Neste estudo analisamos duas Irmandades de Penitentes localizadas nos Sítios Cabeceira e Lagoa, no município de Barbalha-CE. Estas Irmandades caracterizam-se pela
presença de leigos enquanto condutores e (re)elaboradores de práticas religiosas através de rituais mágico-religiosos como: pagamento de promessas, curas através de
orações, devoção ás almas, cânticos de benditos, entre outros. Organizam-se geralmente em grupos de doze discípulos, representando os apóstolos de Cristo, possuem
um líder religioso, o Decurtão, são em sua maioria agricultores analfabetos. Pregam e praticam asalvação individual ecoletiva através da penitência, sendo aautoflagelação
seu ritual mais importante. A autoflagelação é praticada através de chicotadas nas costas com o cacho da disciplina, espécie de lâmina talhada em ferro, presa por uma
tira de couro. Oreferido ritual objetiva não apenas aremissão dos pecados e a salvação eterna, mas também tem afinalidade de invocar a intervenção do poder divino
para a resolução das tragédias do cotidiano. Entender essas cosmologias religiosas sob a perspectiva de seus agentes é nosso propósito, ressaltando a importância de
aspectos como atradição oral edo simbólico, enquanto construtores de identidade e senso de pertencimento a um determinado grupo social.
Cairo Mohamad Ibrahim Katrib - UFU
O rezar e o festa r entre os "Filhos do Rosário" - o entrecruzar de práticas e representações
As práticas e representações religiosas contidas na Festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário da Cidade de Catalão-Goiás, expressa um conjunto de práticas
religiosas, culturais, sociais e políticas que se efetivam nos dias de festa,já que amesma acontece no espaço da cidade amais de 126 anos, enquanto manifestação cultural
oficial. Necessário se faz ainda,compreender oentrecruzar das práticas religiosas eculturais que se efetivam dentro da dinâmica cotidiana nos diferentes espaços da festa,já
que o presente estudo visa dialogar com os sujeitos que avivenciam, atentando-se para o significado ritual de reelaboração das práticas e vivências que envolvem fé,
religiosidade, devoção, persistência e resistência cultural.
.
Sara Nunes - UDESC
Oassassinato do caixeiro viajante Ernesto Canozzi: a construção de uma crença religiosa na terra da oligarquia Ramos
Trata-se de uma pesquisa histórica que tem como objetivo central compreender aimportância das crenças populares na construção das práticas culturais relacionadas a
religiosidade na região serrana. Oobjeto de análise em questão éo assassinato do caixeiro viajante Emesto Canozzi eseu ajudante Olintho Pinto Centeno , acontecimento
este que ocorreu em 1902, abalando as opiniões de toda aelite catarinense , pois este crime aconteceu em Lages, envolvendo nomes prestigiados na elite local e estadual,
aqual.era fortemente marcada pela oligarquia Ramos. Mais de cem anos se passaram e o túmulo de Emesto Canozzi é um dos mais visitados da Região, populares
depositam lá suas crenças, velas eesperanças. Oconceito de representação social é resultado das relações históricas e sociais que a produzem em determinado espaço
de tempo. A representação pode ser caracterizada como produto cultural, resultado organizado de informações. As representações são socialmente determinadas. A
representação é sempre resultado, produto, efeito de uma prática. Este trabalho busca compreender como os populares se apropriaram dos significados e acontecimentos
de 1902 eassim construíram suas representações.
Claudia Rodrigues - FEUC/RJ
Entre o civil e o eclesiástico: o conflito de jurisdições entre cemitérios e enterramentos na crise do Império Brasileiro
Um d~s ~ais acirrados debate.~ das ?uas ~éc~as fina!s do Q~verno imperi.al,. n? Brasil, foi oque envolveu os defensores da autonomia do poder civ[1 frente ao pOder
~~làstICO, no cont~t~ das cnll~ al~g~enCl.a .da Igreja Catolica sobre Insllturçoes e costumes da sociedade brasileira da época. Aexemplo das propostas de liberdade
religiosa, casamento ~IVrl, extensao de dlrertos CIVIS a~s protestantes ede enterramento civil, as que passaram adefender achamada 'secularização dos cemitérios' tinham
como pressuposto baslco a busca de liberaiS, republicanos, maçons, protestantes, dentre outros, pela separação das esferas de dominio do Estado e da Igreja sobre os
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sepultamentos, cujo corolário seria adefesa da separação entre Igreja eEstado. Neste contexto, oconflito se acentuaria, apartir de 1869, diante das interdições eclesiásticas
de sepultamentos, nos cemitérios públicos de algumas cidades do Império, daqueles que considerava 'a~tólicos' eJou dissidentes do catolicismo, sob oargumento de
que as necrópoles estavam sob ajurisdição da Igreja católica eque esta era areligião oficial do Estado brasileiro. Oobjetivo desta comunicação éanalisar oprocesso que
doravante colocaria em lados opostos os defensores da laicização do Estado imperial e aIgreja romanizada na manutenção de suas tradicionais prerrogativas.
Crlstiane dos Santos Silva - UNIC
Religião e poder na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos na Vila do Cuiabá (1767-1819)
AIrmandade do Rosário dos pretos demonstra as reterritorializações dos espaços sagrados pelas famílias negras que procuraram ultrapassar as fronteiras religiosas para
modificar as condições sociais nas quais estavam expostos. Os compromissos das irmandades constituíram uma das formas de controle empregadas; etambém ajudam
aentender as permanências erupturas intemas das irmandades negras desta parte mais central da América do Sul.
Cesar Romero Amaral Vieira - UNIMEP
A religiosidade na fronteira da pós-modernidade
Seguindo alógica de que no mundo atual presenciamos odomínio de uma sociedade do consumo, conforme aanálise de Mike Featherstone, opresente trabalho propõese adiscutir aemergência e aproliferaçao de um tipo de religiosidade, no campo religioso brasileiro, aqui denominada de religíSo do consumo. Para tanto, parte-se do
princípio de que este tipo de prática religiosa evidencia-se tanto mais quanto maior for asua proximidade dos grandes centros urbanos. Isto deve-se ao fato de que élá que
se estendem, em toda sua exuberância, as garras sedutoras do mercado, fazendo com que oconsumo, como tal, deixe de ser um reflexo da produção parà constituir-se
como parte fundamental do processo de reprodução social. No caso em particular, num modo de vida essencialmente individualizado, seduzido pelo fascínio da linguagem
das ofertas do mercado espiritual. Esta análise prioriza acomplexidade do espaço social urbano das grandes cidades ditas 'p6s-modemas', onde asedução do mercado
se estabelece na multiplicidade das relações da vida urbana e, também, por ser o lugar onde as categorias tempo eespaço exercem maior influência sobre as pessoas,
fazendo das grandes cidades lugar onde omundo eas pessoas movem-se mais rapidamente.
Damião Duque de Farias - UFMS
Igreja Católica e o sagrado/profano mercado religioso em São Paulo, anos 60
AIgreja Católica considerava, em meados dos anos 60, opoder exercido pelos meios de comunicação sobre asociedade como um grave problema, que levaria ohomem
comum aum estado de despersonalizaçao, sobretudo, aqueles migrantes do interior e das zonas rurais do país. Afragmentaçao da pessoa, segundo os católicos,
significava certa alienaçao da alma verdadeira do homem, criatura de Deus, inclusive no que tange à religiosidade. Ocorre que aIgreja, no caso em estudo, aArquidiocese
de São Paulo, procurou combater tal fenômeno apostando em seus próprios recursos de cornunicaçao de massa. Desse modo, acabou em reforçar oprocesso de formação
de um mercado religioso no país, cuja característica modem abásica é afluidez e nao aperenidade religiosa como desejavam os católicos.
Genaro Cambolm Lula - UFPB
Medlunldade: uma experiência moderna
Ohábito sistemático eregular da conversaçao com os mortos não éprerrogativa de uma cultura especifica, nem de uma época singular. Com suas relativas diferenças,
tem-se registro de práticas semelhantes ao longo da historia das sociedades. Adiferença que parece caracterizar aconfiguração dessas disposições na modernidade é
justamente apresença de um conjunto de elementos discursivos heterogêneos que se relacionam para compor, primeiramente, na Franca do século XIX, oque convém
chamar de Espiritismo Kardecista. Apartir de um conjunto de enunciados que, juntos formam ocorpo do saber sobre amediunidade (sob atutela do saber racional), toda
uma gama de termos antigos receberam novas roupagens como: 'fé', 'razao', 'magnetismo', 'religiao' etc. Estes discursos além de promoverem aproliferaçaG de novas
configurações, também suscitaram novos termos como: 'mediunidade', 'médium', "Psicografia' etc. Aemergência destes discursos e destas práticas nao passou
desapercebida, provocando reações diversas de instituições já consolidadas: Igreja Cat6lica, policia, apsiquiatria etc. Étarefa da Sociologia Histórica entrev~r as relações
discursivas que compõem aemergência desses discursos sobre o Espiritismo logo em sua gênese modema. Oobjetivo maior do trabalho consiste em compreender a
formação desses saberes que compõem odiscurso esplrita kardecista.
Ellzete da Silva - UEFS/UFBA
Um olhar protestante sobre as festas católicas na Bahia
Pretende- se nesta comunicaçao abordar as representações construldas pelos batistas em tomo das festas religiosas de origem católica, que permeavam avida cotidiana
em Salvador, no período que abrange as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX. Desde o periodo colonial que afestividade do catolicismo popular
baiano causava espanto aos viajantes estrangeiros, mesmo alguns católicos acostumados à sizudez do ritual na Europa. Para os missionários batistas as práticas
populares efestivas nao passavam de paganismo que a Igreja Católica havia absorvido. A profusao d~ dias santos efestas cat6liéas do calendário baiano, além de
parecerem id61atras e desnecessários, se chocavam frontalmente com a ética do trabalho seguida pelos batistas. No repert6rio de antagonismos que colocava o
protestantismo histórico numa clara posiçao de contracultura, também entrou aquestao do trabalho, consideravam que a Igreja Cat6lica incentivava aociosidade dos
baianos com tantas festas edias santos.
Larissa Ollverla Gabarra
A Dança negra em Uberlândia, MG
Apresento resultados parciais sobre uma pesquisa que vem sendo realizada durante aespecializaçao ehoje no mestrado sobre aafesta religiosas Congado. OCongado
é um rito católico e também africano. No ritmo dos tambores, os praticantes dançam em louvor a Nossa Senhora do Rosário esao Benedito e homenageiam seus Reis
eRainhas Congo. Num misto de cortejo e procissão afesta dura três dias eécheia de mistérios: Na memória de cada entrevistado pode-se descobrir relações entre afé
eatradiçao, entre aidentidade eaatuaçao social do grupo.
Océlio Teixeira de Souza - URCA
A Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha (CE): uma experiência religiosa popular
.
Este trabalho apresenta algumas discussões presentes na minha dissertação de mestrado, intitulada 'A Festa do Pau da Bandeira de Santo Antonio de Barbalba (CE): entre
ocontrole eaautonomia( 1928-1998)'. Instituida, em 1928, pelo Padre José Correia Uma, vigário de Barbalha, aFesta, que consiste no corte ecarregamento do pau que
servirá de mastro ábandeira de Santo Antônio, padroeiro do município, passou, apartir dos anos 40, por um processo de camavalização, promovido pelos carregadores
do pau, homens pertencentes às camadas populares. Tendo como referências as suas práticas religiosas cotidianas esuas experiências de vida, os carregadores, aos
poucos, construiram um espaço de afirrnaçao social ereligiosa dentro da festa oficial do padroeiro organizada pelo clero. Assim, a Festa do Pau da Bandeira constituiu-se
numa experiência religiosa popular, marcada, por um lado, pelos valores da cultura dos carregadores, por outro lado, por uma relaçao de tensão com aIgreja Católica de
Barbalha. Neste trabalho, vou enfatizar o processo de camavalização e arelação com a Igreja.
Odilon Monteiro da Silva Neto - UECE
A Festa do Santo Cruzeiro em Guaiúba (1955-1985). um resgate histórico-social da comunidade Guaiubana
As origens da devoção ao Santo Cruzeiro em Guaiúba (cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará), remonta àvisita de uma missão de religiosos franceses,
que visitou acomunidade em setembro de 1930. Os religiosos ergueram um cruzeiro eedificaram uma capela, marcando assim agênese da maior Festa Religiosa Popular
celebrada em Guaiúba. Este trabalho analisa como adevoção irá transformar-se em Festa Popular. Para aexecução da pesquisa, dispomos como Fontes Primárias: dos
Uvros de Registro da Paróquia edo Uvro de Tombo, de Documentos Eclesiásticos, de Programas da Festa eda História Oral.
Patoma Vanderiei da Silva - UEFS
Mulher, poder e memória do Povo de Santo
Apresente comunicaçao tem por objetivo perceber de que forma se constrói as representações de poder das mulheres que compõem os terreiros de candomblé da Bahia.
As mulheres nas religiões afro brasileiras vão assumir múltiplos papeis na configuraçl!io dos terreiros, que se apresentam com um espaço dinâmico de sociabilidade e
resistência. Desde o período da escravidão, a mulher negra buscou burlar aordem vigente estabelecendo seu espaço que se configurava principalmente nas ruas
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assumindo múltiplos papeis: mãe , comerciante, mulher e zeladora das tradições africanas, pois acreditamos que esta foi a'viga mestra' para aconsolidação etransmissão
da cuttura africana no Brasil, através das gerações. Através de entrevistas com mulheres componentes dos terreiros, jornais, revistas e bibliografia especializadas que
tentaremos perceber como se elaboram nas comunidades de terreiro as relações de poder, ecomo estas mulheres estabelecemrelaçõe5 sociais próprias para além do
terreiros de fundamental importância para se compreender aconsolidação e a memória dos cultos afro na Bahia.
Paulo Donizéti Siepierski - UFRPE
Saúde, dinheiro e amor: o cotidiano de mulheres pentecostals no Recife
Esta pesquisa procura registrar como mulheres convertidas ao pentecostalismo, ou seja, que experimentaram um transito religioso, lidam ern seu cotidiano com questões
de saúde, dinheiro e amor à luz de sua nova fé. Oobjetivo bàsico é descobrir as inovações para a acomodação ou superação de adversidades em situações limite,
particularmente diante da separação conjugal, e mapear o enfrentamento de mazelas sociais como doenças, desemprego e discriminação sexual. As mulheres
entrevistadas dão seu testemunho, são elas quem contam seus problemas e como foram enfrentados. A técnica utilizada é a da história aural, que consiste num
desdobramento da história oral registrada de forma audiovisual, permitindo assim o registro não apenas da fala mas também dos gestos, uma vez que é sabido que o
pentecostalismo é uma expressão religiosa caracterizada pela oralidade e pela gestualidade.
Douglas Batista de Moraes - UFPE

As Imagens da morte no Recife Colonial
A Igreja Católica tinha uma grande preocupação quanto ao procedimento de seus seguidores de diante da morte, o que determinou um comportamento e uma prática
cotidiana especificas a ser seguida pelos fiéis. No Recife no período colonial, a atuação, em grande parte, bem sucedida da religião católica como instrumento de
regulamentação de vida de seus seguidores se deveu aessa preocupação. Assim, ofiel católico era lembrado da característica finita do ser edo temor do infemo através
de mensagens diárias como o badalar dos sinos, as sepulturas nas igrejas eos pedidos de esmolas para almas do purgatório. A triade Céu, Purgatório e Inferno, que
fundamenta a idéia católica da morte se destaca nesta simbologia, os rituais funerários eram conhecidos como 'estratégias de salvação" ou formas de Bem Morrer, uma
vida virtuosa garantiria ou pelo menos facilitaria o acesso da alma ao céu. Além da influência ideológica exercida pela religião, também estavam envolvidos os interesses
políticos eeconômicos da sociedade. Ocaráter suntuoso dos rituais pode ser relacionado à morte podiam ser observados nos cortejos fúnebres, que foram descritos por
com destaque por Henri Koster. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia definiam ern seu texto como deveria acontecer algumas etapas do processo de
enterro, e como a Extrema-Unção deveria ser administrada: Amorte inesperada, sern preparação da alma, ou mesmo apossibilidade de não ser enterrado, assustava
muito fiel católico que seguia sempre as normas para ter uma boa morte. Esse tipo de preocupação consíderava mortes por afogamento como uma das mais assustadoras.
Afinal, o defunto que não recebesse otratamento n~ hora certa estaria condenado a uma penosa existência, sem íngressar no mundo dos mortos! voltando aos vívos,
pedindo missas eoração para aliviar seu sofrimento As cerimônias de enterramento revela muita sobre apessoa aser enterrada, dependendo das circunstâncias, mostraria
o nível da fortuna e condição social do defunto. OBem Morrer significava que a morte não chegaria de surpresa, sem que o homem prestasse as contas de seus atos.
Gledson Ribeíro de Oliveira - UECE
O Mesmo e o Outro: intolerância no campo religioso cearense no século XIX
As relações entre católicos e protestantes no Ceará no século XIX se desenvolveram permanentemente como uma disputa pelo capital religioso na província. As
representações sociais de católicos dos protestantes configuraram-se numa relação do Mesmo com oOutro. OOutro -protestante -é ousurpador de um espaço ern que este
é estranho. OOutro representa o'novo', o 'nquietante', mas principalmente, um 'inimigo' aser combatido. Neste caso, 'permitir o erro' do Outro de ser dnerente, é negado.
Tratando-se da formação de um etos protestante em uma província acidamente católica a intolerância religiosa seria inevitável. Ao acionar mecanismos jurídicos, discursos
impressos antiprotestante ealgumas tentativas de sevícias físicas osegmento católico visou represar aempresa missionária desautorizando odiscurso competente de seu
principal especialista (De Lacy Wardlaw) eaincipiente congregação presbiteriana de Fortaleza. Destarte, oobjetivo da pesquisa foi ada análise das representações sociais da
população católica da presença protestante nos primeiros contatos entre as duas religiões e a ação intolerante entre os dois cultos no campo religioso.
Alexandro Silva de Jesus - UFPE
Por e contra todos - religião e política na Província de Pernambuco de 1846
Analisar ainstrumentalização de um certo discurso religioso por parte de indivíduos egrupos políticos em Recife em 1846, édo que trata esta comunicação. Apossibilidade
desse estudo surgiu apartir do contato com dois periódicos que circulavam então, ambos de natureza política. Num deles, ONazareno, destacava-se afigura de Antônio
Borges da Fonseca, que naquele ano retomava às suas atividades como jornalista após breve interrupção. Já no Diário Novo, era o partido praieiro que protagonizava o
embate entre sua administração da Província e aaristocracia local. Acomunicação procura dar conta ainda, de trazer à superficie quais os efeitos de verdade que o uso
político do discurso religioso assegurava àqueles que o manipulavam.
.
Edison Minami - USP
Os Franciscanos do Atonement e a Pastoral de Ecumenismo na Arquidiocese de São Paulo (1977-1994)
Busco analisar aatuação dos Franciscanos do Atonement em São Paulo entre osanos 1977 a 1994. Fundados em 1898 pelo reverendo Paul James Francis e Irmã Lurana
White, pregavam a união das Igrejas Católica, Anglicana e Ortodoxa Grega. Convertem-se ao catolicismo em 1909. Iniciam Missão no Brasil nas Dioceses de Jataí e
Rio Verde (GO) em 1963. Em São Paulo iniciaram o trabalho em 1977 aconvite de D.Paulo Evaristo Arns. Em 1994 decidiram encerrar sua presença no Brasil.
Valéria Gomes Costa - UFPElUFRPE
Religiões afro-brasileiras em Pernambuco e liberdade de culto: a situação política-social dos Xangôs após a Constituição de 1946
Apartir da Constituição de 1946, adeplos/as das Religiões Afro.-brasileiras tiveram odireito de professarem livremente sua fé. Em Pernambuco, tal direito foi-lhes garantido após
reivindicações de líderes religiosos (pais e mães de santo) que no inicio dos anos 1950 mobilizaram-se, através de abaixo-assinados àAssembléia Legislativa do Estado,
pedindo aextensão do Ar!. 141 (que garantiu aliberdade de culto) também as religiões de matriz africana, tendo em vista ocrescimento do número de adeptos/as nos 'xangês',
ou seja, nas religiões afro-brasileiras, além de alegarem os benefícios que as/as indivíduos/as dessas religiões podiam trazer ao Estado. Baseando-se nesta afirmativa,
objetivamos com este estudo, analisar as relações poiítico-sociais entre os 'Terreiros de Xangô' pernambucanos easociedade civil, através das ligações estabelecidas entre
as religiões afro-brasileiras epessoas influentes na sociedade (políticos, intelectuais, comerciantes, etc.) que indireta ou diretamente auxiliaram no avanço eaceitação social
destas religiões no Estado. Buscando também, por outro lado, analisar acontribuição dos xangôs no desenvolvimento urbano de bairros populares recifenses, como Casa
Amarela, Agua Fria, Beberibe que após aConstituição de 1946 sediaram (e sediam) terreiros de xangôs que exerceram grande influência político-social no Estado.
Veridiana M. Tonini - UPF/RS
Uma Relação de amor e ódio: o caso Wolfram Metzler. (Integralismo, PRP, Igreja Católica, 1932/1957)
Este trabalho busca compreender algumas questões pertinentes às relações de poder que se desencadearam em algumas regiões de colonização alemã e italiana da Rio
Grande do Sul entre integralismo, Igreja Católica, Partido de Representação Popular e imigrantes. Oestudo centra-se na figura de Wolfram Metzler, PÇ>lítico atuante no
estado, militante integralista/perrepista de grande atuação entre os imigrantes eoclero. Através dessa figura foi possivel constatar que ocorreram relações fntensas da igreja
com apolítica em meio àsociedade rio-grandense. Percebe-se ainda, que aigreja utilizou muitos mecanismos junto aos imigrantes e, sobretudo aos jovens e a imprensa
na luta por espaços poiíticos. Mesmo que tenha perpassado um discurso de não envolvimento em questões políticas, verifica-se que ainstituição posicionou-se daramente
por algum partido e na sua grande maioria por partidos de direita, até mesmo pelos totalitários.
Simpósio Temático 79 - Práticas e representações no mundo antigo. (resumos por ordem de apresentação)
Coordenação: Norberto Luís Guarinello (USP)/Fabio Faversani (UFOP)/Regina Maria da Cunha Bustamante (UFRJ)
Fábio Faversani - UFOP
Honras, riquezas e favores: Hierarquia socíal no Império Romano
~êneca, nas Epistulae morales, recomendou a Lucílio: 'Guarda no teu espírito essa imagem: afortuna brinca com os homens, espalha ao acaso entre eles as honras, as
nquezase os favores.' (Ep. Mor. LXXXIV, 7) Parece-nos que nessa passagem o filósofo consegue sintetizar muito bem os três vetores de distinção social que influiam na
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Fábio Duarte Joly - USP
Sêneca e suas representações da escravidão
.
Esta comunicação, produto de pesquisa de doutorado financiada pela FAPESP, tem por objetivo abordar o modo como Sêneca representa a escravidão em sua obra
filosófica, tendo em vista sua concepção da política e da sociedade romana àépoca do principado de Nero. Sêneca foi uma das principais personalidades do período
neroniano e, no tocante àesaavidão, interesS<Hhe sobretudo utilizar afigura do escravo para apresentar aseus leitores detenninados tipos de comportamento diante da vida
eda morte, ou seja, alça as condutas dos escravos àcategoria de exempla para aaristocracia, oque denota uma transformação substantiva, em comparação com openodo
republicano, na compreensão do papel social do elemento seNil em Roma. Por outro lado, amaior parte de suas referências à escravidão situam-se no campo metafórico,
ou seja, arelação senhor-escravo permite-Ihe representar outras relações de poder que tinham lugar na sociedade romana imperial, em particular aquela entre imperador
e súditos. Escravidão e política estão portanto intimamente imbricadas na obra senequiana.
Norberto Luiz Guarinello - USP
Representações de Inclusão e Práticas de Exclusão: a cidade antiga e a escravidão
Nas narrativas da história das cidades antigas os escravos estão singularmente ausentes. São tratados quando se fala da economia, reconhece-se sua presença social,
mas parecem não interferir, minimamente, nos conflitos políticos que são a marca mais dinâmica dessas sociedades. Permanecem, por assim dizer, como uma base
extema àcidade. Creio que ainfluência tenha sido mais profunda, ainda que de modo indireto. Efato que os escravos-mercadoria nunca atuaram de modo coeso ecoletivo
nos conflitos das cidades-estados, nem seria possível, tanto pela dispersão de destinos e perspectivas individuais provocada pela multiplicidade de trajetórias que
descrevemos, quanto pelo fato de permanecerem inelutavelmente estrangeiros, mesmo abrigados no seio da comunidade. Por outro lado, a presença crescente de
escravos alterou os rumos das lutas políticas nessas cidades, na medida em que afetou, de modo decisivo, as relações entre os próprios cidadãos livres.
Ivan Esperança Rocha - UNESP/Assis
Aspectos da Vida Quotidiana Judaica na Palestina do I século na documentação Flaviana
Em sua obra, AGuerra Judaica, Flávio Josefo (ac. 37-100 d.C.) se empenha em apresentar sua avaliação do conflito entre judeus e romanos da segunda metade do século
I. Trata-se de um personagem polêmico por sua posição filo-românica, por seu papel desempenhado no conflito que descreve e pela forma com que avalia a ação de
determinados indivíduos egrupos judaicos. Escreve sobre o poder dos romanos sobre os judeus com uma forma semelhante àquela que Políbio, dois séculos antes, utiliza
para justificar ahegemonia dos romanos sobre os gregos. Nesta obra, que parece ser uma explícita propaganda imperial, pode-se filtrar informações que preenchem lacunas
de um período com escassa documentação, especialmente, sobre avida quotidiana da Palestina. Trata-se, no entanto, de uma proeza arqueológica, no sentido que é
necessário escavar informações encobertas por uma crosta épica onde tudo parece estar em função de batalhas mas não dos soldados que delas participam, nem das
caracteristicas da sociedade em que se inserem. Evitando acritica de que ao se tratar de aspectos da vida quotidiana de uma sociedade corre-se o risco de diluir ahistória,
desintegrando sua sistematização, procuraremos integrá-los àestrutura política, econômica e mental em que se inserem.
Katia Maria Paim Pozzer - ULBRA
O Poema Babilônico de Erra, uma história mitologizada
A Babilônia não conheceu a ruptura entre aesfera do mito e ada história. Para esta civilização, estas esferas estavam interligadas -o mito utilizava categorias históricas
e a história se mitologizava buscando aconstituição da universalidade. Como dizem vários textos do I milênio a.C.: 'Para que não se esqueça!" Os escribas elegiam
alguns fatos históricos como sendo dignos de memória ede registro histórico escrito. Na literatura encontramos um célebre exemplo da imbricação existente entre mito e
história -o mito de Erra. Este documento, que data do século VIII a.C., relata acontecimentos ocorridos entre 1100 e 850 a.C., na Babilônia, mas os temas ali tratados
pertencem à mitologia e seus atores são divindades. Ele éconsiderado a última grande composição literária, de cunho mitológico, da civilização mesopoldlnica. Omito de
Erra é aI\istória do país (de Babilônia) evocado como uma história sobrenatural, uma história mitologizada.
Margaret Marchiori Bakos - PUC/RS
Egiptomania: fragmentos do mundo antigo no Brasil
Consideramos egiptomania a apropriação e a reinterpretação de elementos da cultura egipcia no Brasil. Faraonismo, estilo do Nilo são expressões que expressam o
mesmo fenômeno, explica Jean Marcel Humbert. Aprópria prática da egiptomania apresenta caracteristicas que dificultam escrever sua história, em qualquer país. A
primeira delas é que, salvo raras exceções, elas são anônimas e sem identificação de lugar e de tempo. A segunda é que tais práticas podem apresentar-se sob uma
diversidade muito grande de formas, desde acriação de logotipos, música, pinturas, objetos de uso pessoal, como jóias, monumentos, como obeliscos, música, pintur'a
até a escolha de temas para filmes, carnavais, etc. E, finalmente, a terceira dificuldade diz respeito à indiferenciação entre a ótica da egiptologia, da egiptofilia e da
egiptomania.Nesta comunicação, apresentamos diversos exemplos de práticas de egiptomania no Brasil, na busca de apreensão das características peculiares que
apresentam no país. Oobjetivo éjuntar mais uma peça ao quebra cabeças existente quando se trata dó entendimento da cultura nacional.
Sergio Alberto Feldman
Do povo eleito a deicidas: os judeus na ótica da Patrística ocidental (séc. IV-VI)
Ocristianismo surgiu no seio do judaísmo e rompeu com este após algumas décadas de convivência. Aseqüência das relações foi tensa e conflituosa. Judeus e cristãos
criticavam-se mutuamente, num clima acirrado de disputa da primazia da herança do pacto, das Sagradas escrituras e da verdade religiosa. Os primeiros teólogos cristãos,
denominados 'Padres da Igreja", refletem este confronto em suas obras teológicas. Para agudizar mais este confronto, o império romano considerou o cristianismo, como
'religio ilícita' e perseguiu ciclicamente os cristãos, de maneira violenta e cruel. Incapaz de sufocar a religião que se expandia através do intenso proselit!smo, alguns
imperadores adotam posturas mais tolerantes que culminam no edito de Milão (313), promulgado por Constantino, que inicia o processo de aproximação do Império com
a Igreja. Esta aliança fortalece aos dois lados e permite ao cristianismo se tomar a religião oficial do Império. Isto altera o relacionamento com a religião judaica e seus
seguidores: leis civis são editadas eexcluem os judeus do espaço publico, restringem seus direitos civis ecerceiam sua expansão. Os padres da igreja em seus sermões
e em suas obras estimulam esta política eexacerbam o antijudaismo na sociedade baixo imperial. Tentaremos analisar ~ste discurso.
Gilvan Ventura da Silva - UFES
Imagens do futuro segundo a tradição apocalíptica: o testemunho do "Apocalipse de Tomé" (Séc. IV·V d.C.)
A partir do século 11 a.C, verificamos entre as comunidades judaicas, tanto da Palestina quanto da Diáspora, a produção de um conjunto de textos de caráter apocalíptico,
em geral associados á idéia do retomo do Messias, que se constituirão em uma modalidade significativa de expressão do pensamento eda religiosidade judaico-aistã no
Império Romano. Tais textos, via de regra atribuídos apersonagens ilustres do Velho edo Novo Testamento mas, na realidade, elaborados por autores anônimos, costumam
ser definidos como 'apócrifos', ou seja, estranhos aos cânones católicos ejudaicos. Não obstante o preconceito que ainda subsiste acerca do valor teológico dos textos
apócrifos, éinegável asua importãncia como documentos históricos ao nos permitirem travar conhecimento com um conjunto de crenças difundidas no interior do Império,
crenças estas que são representações particulares de detenninados segmentos sociais acerca do desenvolvimento da história ou, melhor dizendo, do fim da história. Tendo
em vista tais considerações, pretendemos analisar, neste trabalho, como o autor anônimo do 'Apocalipse de Tomé', obra composta entre os séculos IVe Vd.C., anteviu
o futuro do Império Romano ao fixar, por meio de revelação, os acontecimentos que teriam lugar quando do retomo do Filho, atentando-se para afiliação da obra ao
pensamento gnóstico, na medida em que no texto do apocalipse ofinal dos tempos é concebido como oabandono do mundo por parte dos eleitos, os quais retomariam
definitivamente ao reino da luz.
Margarida Maria de Carvalho - UNESP/Franca .
O Sentido de "Paidéia" nos Discursos Pedagógicos de Temístio (séc. IV d.C)
Oconceito de 'Paidéia' abrigava em seu bojo um significado amplo edeterminante na ação dos dirigentes imperiais no Império Romano e impulsionava a valorização da
arte retórica. Concernente a esta temática, dentre os muitos filósofos do séc. IV d.C, sublinho com lugar tenente a figura de Temistio, que chegou a ser senador de
Constantinopla. Tal autor acompanhou atrajetória política de vários imperadores do Baixo Império; como as de imperadores cristãos e do principe pagão J\lliano. Tenho
como meta nessa comunicação, interpretar osentido de 'Paidéia' em seus discursos nàmeados: "O Filósofo à prova" e "Dissertação sobre aArte da Palavra'.
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As Cerimônias de Adventus de Septímio Severo e Caracala
Oadventus, isto é, a entrada dos Principes Romanos nas cidades espalhadas pelo império era uma grande festa. Receber o governante com grandes e suntuosas
cerimônias era uma das formas das comunidades provinciais eda própria capital demonstrarem aaceitação do dominio imperial romano. Desta forma, era como fazer festa
para a chegada da própria Roma, encamada na pessoa do soberano. Na realização dos rituais, que marcavam a cerimônia do adventus, passava-se a imagem do
consensus omnium ideal, fundamental para legitimar o Imperador, pois participavam da mesma alegria pela chegada do soberano pobres ericos, senadores eplebeus, civis
e militares. Assim, acreditamos que as cerimônias de adventus se transformavam num verdadeiro teatro, no qual o govemante estabelecia relações de troca com os
homens ecom os deuses. Com os homens pelos benefícios que concedia aos citadinos após afenomenal acolhida; com os deuses pelos sacrificios que realizava ao longo
da recepção. Neste trabalho, analisaremos as cerimônias promovidas na própria Roma e em algumas cidades provinciais para recepcionar os Imperadores Septimio
Severo e Caracala, na passagem do 11 para o 111 século d.C.
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Alfredo Julien - UFS
A vida civilizada na narrativa homérica sobre feácios e os ciclopes
A presente comunicação tem por objetivo específico apreender quais são os elementos que aépica homérica constiui como sendo caracterizadores da vida civilizada
através da comparação das narrativas sobre os feácios e os ciclopes na Odisséia. Os feácios e os cidopes representam dois extremos no que se refere aforma de viver.
Os primeiros constituem em espaço espaço urbano marcado pela presença de uma pólis murada, templos, casas, porto, praça eterras lavradias, euma organização poIitica
caracterizada pela presença de uma soberania real, demos e pela ocorrência de assembléias. Avida dos cidopes, por sua vez, caracteriza-se pela ausência desses
elementos.
Alexandre Carneiro Cerqueira Lima - NEAlUERJ
Politeísmo em Corinto Arcaica
Oobjetivo desta comunicação consiste em compreender a relação religião/economia na sociedade dos coríntios nos VII e VI séculos a. C. Para tal, analisaremos as
transformações ocorridas em Corinto durante aTirania Cypsélida. Estes tiranos realizaram uma 'reforma' religiosa tanto no espaço rural quanto no espaço urbano da pólis.
Na Acrocorinto, por exemplo, o culto do deus Hélios foi eclipsado pelo de Aphrodite, além do culto dionisíaco circular nos dois espaços (chóra e ásty). Partiremos, então,
da análise do politeismo seguindo aproposta de Mareei Detienne, esta análise comparativa tem como princípio levantar as posições ocupadas por uma mesma divindade
em diversas situaçôes. Desta forma, privilegiaremos três divindades, a saber: Poseidon, Aphrodite e Dionisos. Todas estas três divindades podem nos ajudar a
compreender adinâmica da economia eda sociedade coríntia equestionar ahistoriografia que enfatizava ocaráter agrário da pélisdo Istmo. A pólis de Corinto tinha como
base de sua economia aagricultura? Podemos compreendê-Ia a partir do modelo de cidade consumidora (de Max Weber)? Ariqueza de Corinlo vinha de suas atividades
no espaço rural ou de suas atividades artesanais e comerciais?
Fábio de Souza Lessa - LHIAlUFRJ
Práticas esportivas entre os cidadãos atenienses
Nesta comunicação propomos analisar a prática esportiva na formação, interação e coesão dos grupos de cidadãos na Atenas Clássica, bem como aimportância dos
ginásios edas 'palaístrai' como um dos "lugares' públicos que permitiam aos jovens atenienses 'tomarem-se homens'. Neste sentido, estaremos apreendendo adinâmica
existente entre aconstrução de um ideal de corpo entre os cidadãós e asua participação e integração cívica na 'pólis'. Adocumentação para tal estudo será 'A Política'
de Aristóteles e 'As Leis' de Platão.
Fábio Vergara Cerqueira - UFPel
Amadorismo e profissionalismo na prática musical na Grécia Antiga
Opresente trabalho tem como objeto aprática musical na sociedade grega antiga, procurando enfatizar a polêmica filosófica entre o amadorismo eo profissionalismo [cf.
Aristóteles Política VIII], ebuscando demonstrar como a relação entre estas duas distintas formas de praticar amúsica foi mudando, entre oséc. VI e IV, na mesma medida
em que ocorriam profundas transformaçôes no mundo do trabalho e na relação da pólis com as atívidades laboriosas e com o estrangeiro. Do ponto de vista documental,
será reforçada acontribuição da íconografia dos vasos áticos para abordagem do assunto.
Luiz Otávio de Magalhães - UESB
A narrativa historiográfica e atirania grega antiga
Atirania (o poder pessoal exercido por um indivíduo despossuído de legitimidade constitucional) foi um fenômeno histórico recorrente nas cidades gregas do período arcaico
eque deixou marcas profundas no pensamento politico ocidental ao longo dos séculos. Distintas formas de percepção do poder tirânico conheceu aAntiguidade, derivadas,
por vezes, dos distintos gêneros de produção textual correntes na Grécia antiga ou, outras vezes, das características identificadoras da reflexão pessoal de autores
especificos. Nesta perspectiva, este trabalho aborda aimagem dos tiranos eda tirania delineada pelas narrativas historiográficas de Heródoto eTucídides, ressaltando suas
similaridades, especificidades e seus liames com atradição poética épico-trágica que lhes antecedia.
Alexandre Galvão Carvalho - UESB
A influência do Institut Fur Sozial Forschung (Instituto de Pesquisa Social) sobre a produção historiográfica de Moses Finley
Oobjetivo desta comunicação é apresentar as influências intelectuais do Institut fur sozial forschung (Instituto de pesquisa social) sobre aprodução historiográfica de Moses
Finley. Partindo da definição de Michel de Certeau de operação historiográfica, nosso objetivo édemonstrar que o Instituto de pesquisa social se constituiu em um elemento
fundamental na gestação das questôes, nas influências teóricas e no estilo da escrita de Finley. Portanto,constitui-se em um lugar social.As resenhas escritas para ojomal
e seus primeiros artigos são as fontes utilizadas neste trabalho. Percebe-se aqui, já as influências de Marx, Weber, Horckheimer e Marcuse.
Anderson Zalewski Vargas - UFRGS
História, Narrativa, Pathos: O Relato Tucidideano da "Peste"
Ao final de sua Metodologia, Tucidides escreveu que se contentaria com a atenção dos leitores que buscavam um saber clarividente dos fatos ocorridos edos fatos que,
dado ocaráter humano dos acontecimentos em geral, se repetiriam no futuro de forma semelhante ou análoga. Desde a re-fundação da disciplina histórica nos Tempos
Modernos, discutem-se . . 5 implicações dessa proposição de um saber dirigido aos sedentos de clareza e não aos desejosos da aprazibilidade do mítico. Teria o historiador
ateniense prometido um conhecimento capaz de proporcionar o domínio eficaz do homem sobre a história, como supõe certa conce~o das 'Luzes'? Oque revela o relato
tucidideano da 'peste', epidemia que acometeu os atenienses durante oconflito com lacedemônios e aliados, é a virtual precariedade do humano quando os indivíduos
experienciam algo que desafia, e derrota, sua inteligência, resistência física e reflexão moral. Anarrativa tucidideana, sua organização, desenvolvimento, vocabulário,
fazem da doença uma ocorrência sobrenatural que demonstra a inexistência de uma ordem significativa, extema egaró;lte da vida na pólis, e aincapacidade do homem
instituir uma nova forma de convivência positiva depois da ruína do nômico.
Juliana Bastos Marques - USP
Aspectos da estrutura narratíva das Histórias de Tácito
Este trabalho apresenta algumas considerações a respeito da estrutura narrativa das Histórias de Tácito, destacando-se a presença de elementos no texto que evidenciem
o sentido de decadência de Roma durante a guerra civil de 69 d.C., nos livros I a 111, e a renovação simbolizada pela vitória de Vespasiano, a partir do livro IV. Através
da análise de pontos como acaracterização dos imperadores e a distribuição e propriedade dos discursos a eles atribuidos, bem como pelo papel dos personagens
secundários edos exércitos, pretendemos demonstrar como Tácito constrói uma narrativa que mostra adecadência das instituições eda moral romanas desde Galba e
cujo ápice maior -paradigma taciteano do declínio - é amorte de Vitélio e adestruição do Capitólio da cidade de Roma pelos próprios romanos. Vespasiano édesde o inido
caracterizado como o contraponto dessa situação, pois redime asociedade e estabelece simbolicamente um novo momento de renovação na história romana.
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Regina Maria da Cunha Bustamante - LHIAlUFRJ
"Mare nostrum": Mediterrâneo e identidade romana nos mosaicos norte-africanos
OMediterrâneo serviu como liame para o Império Romano, propiciando em diferentes sentidos aconstrução de uma identidade romana entre suas várias comunidades
constitutivas. Esta identidade foi gestada etransformada dentro de um contexto social complexo de pr~ticas e representações, que permitiram manter unidos grupos, que,
se identificando culturalmente, reconheceram-se como "romanos' e se distinguiram dos "outros'. Na Africa do Norte, representações do mar em mosaicos eram comuns,
seja na forma realística, idealizada ou divinizada. Foram encontradas em termas públicas, fontes, salas de recepção e outros cômodos de-residências rurais e urbanas.
Neste trabalho, aplicaremos a análise semântica isotópica em mosaicos de chão oriundos da mais antiga província romana na região durante os 4 primeiros séculos de
nossa era. Objetivamos obter um conjunto de signos e símbolos capazes de fomecer informações que circulavam pela sociedade roman(}-africana edesvelar o processo
de construção de identidade romana neste contexto histórico, observando e analisando as múltiplas interpenetrações do patrimônio simbólico cultural compartilhado, a
intensa circulação de representações e as apropriações culturais.
Manuel Rolph de Viveiros Cabeceiras - UFF
Etnicidade e luta de representações, a identidade romana em questão.
.
Énossa intenção examinar questão da etnicidade ou do como os romanos entendiam caracterizar-se asua identidade e,as distinções por eles operadas e realçadas face
aos 'outros' com os quais mantiveram contato, isto éo que convencionou chamar, apartir de Fredrik Barth, de "Fronteira Etnica', e demonstrar oconflito estabelecido entre
as diferentes representações culturais estabelecidas em tomo desse tema edas práticas sociais aele vinculadas no Século de Augusto. Nesse intuito nos concentraremos
no estudo duas grandes epopéias então escritas: a Eneida de Virgilio e as Metamorfoses de Ovídio.
Norma Musco Mendes - LHIAlUFRJ
Espaço urbano e rural de Ossonoba e Balsa: representações do processo de romanização
A presente comunicação tem como objetivo divulgar ediscutir os resultados obtidos pela pesquisa realizada com o auxilio do CNPq, íntitulada:'Romanização: conceito
eprática na Lusitânia. Ainterpretação dos dados extraídos pela análise da documentação textual e material referentes aos sítios urbanos e rurais das cidades de Balsa e
Ossonoba nos levaram a validar nossas hipóteses de trabalho. Inicialmente, em relação ao conceito de Romanização como um processo de mudança social, o qual
envolve aforrna de ajustamento entre acultura romana eas culturas regionais, desenvolvendo-se culturas híbridas. Neste sentido, verificamos que a resposta nativa frente
ao domínio romano possibilitou amanutenção da alteridade local e do desenvolvimento da organização econômica anterior, mantendo a inserção do Algarve no circuito
econômico do Mediterrâneo Ocidental. Frente aisto, identificamos adinâmica da dependência da experiência imperialista romana através da existência de uma orientação
econômica de interdependência das áreas conquistadas e de relações de poder fundamentadas na cooptação das elites locais, com base na 'negociação colonial' eem
experiências relacionais que permitiam adiversidade e a prática crítica de "mestiçagem cultural'.
Maria Regina Cândido - UERJ/NEA
Magia: um discurso alternativo?
Nesta comunicação, procuramos investigar um fenômeno pouco desenvolvido, porém de grande interesse para os especialistas em História Antiga Grega, trata-se da
análise das práticas da magia entre os atenienses no período do IV aC., que faziam uso de tabletes de maldição conhecidos como defixiones. Consideramos que o ato
de amaldiçoar alguém tem por principio aemoção que se concretiza na produção das finas lâminas de chumbo depositadas nas sepulturas, fendas de santuários de deuses
ctônicos e poço d'água na ágara de Atenas.
Monica Selvatici - UNICAMP
"Repletos do Espírito Santo": Atos dos Apóstolos e a construção de uma identidade cristã
Esta comunicação tem por objetivo analisar o desenvolvimento da representação de uma identidade cristã ao longo do relato do livro de Atos dos Apóstolos, presente no
Novo Testamento da Bíblia cristã. Ao desenvolver a noção de uma obediência dos apóstolos às determinações do Espírito Santo em sua missão de levar oevangelho "até
os confins da terra" (AI. 1,8), o autor de Atos consegue conferir um sentido de unidade (na realidade, muito pouco presente) aos momentos iniciais da seita judaica que
enxergou em Jesus o Messias de Israel. Da mesma forma, adivulgação da idéia de uma linearidade da expansão cristã, sempre voltada para o Ocidente e dentro dos
limites do Império Romano, éfundamental para aconsolidação de uma identidade cristã desvinculada dos elementos judaicos que ainda acaracterizavam majoritariamente
e aberta à presença não judaica da elite romana e dos provinciais que habitavam as cidades do Mediterrâneo.
Marina Cavicchioli - UNICAMP
Religião, poder e moral. As representações do falo em Pompéia
Ofalo foi bastante representado no mundo Romano. Em Pompéia, em especial, podemos encontrar uma grande quantidade dessas representações. Interpretado como
símbolo apotropaíco, portador de sorte e de felicidade, o falo foi vinculado e desvinculado à religião e a sexualidade. Pretendemos aqui, apresentar algumas dessas
representações ediscutir seus possíveis significados einterpretações.
•
Simpósio Temático 80 - Amazônia: história e narrativa (resumos por ordem de apresentação)
Coordenadora: Magda Ricci
Aldrin Figueiredo - UFPA
Os Urubu em pé de guerra: história intelectual e política indigenista na Amazônia nas primeiras décadas do século XX
Oestudo analisa aconstituição de uma política indigenista na Amazônia dos anos 20. Tomando como ponto de partida algumas notícias veiculadas na imprensa da época,
este trabalho pretende discutir a manipulação das imagens sobre os índios, especialmente aquelas relativas aos Urubu-Kaapor e aos Tembé que, na época estavam em
processo de pacificação. Por trás dessas simples notícias estavam as polêmicas sobre o destino dos índios da região, principalmente nos debates entre oetnólogo alemão
Curt Nimuendaju e o intelectual paraense Jorge Hurley e que, nofundo, ampliavam-se para uma reflexão polítíca sobre ídentidade nacional e ofuturo da formação social
brasileira.
Franciane Gama Lacerda - UFPA
"Cartas escriptas da ~"mérica": Antônio Lopes Mendes e suas viagens pela Amazônia de 1883
Em 1883, Antônio Lopes Mendes, membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, depois de uma viagem de navio pelo nordeste brasileiro, chegava ao porto de Belém
do Pará. Na ocasião, era muito bem recebido nesta cidade, tanto pelo presidente da Província, o Barão de Maracajú, como por membros da elite local, demonstrando de
certa forma oapreço que se tinha por um homem das letras, que chegava àcapital paraense disposto aenveredar pelos caminhos da floresta rumo ao Peru. Na sua estadia
na Amazônia, Antônio Lopes se preocupou em conhecer aregião e, ao mesmo tempo, em anotar suas impressões em cartas, posteriormente publicadas no Boletim da
Sociedade de Geografia de Lisboa. Suas impressões pessoais acerca da natureza, dos moradores, da cultura enfim da Amazônia deste período, constituem-se em
importante registro para o entendimento da história social de finais do século XIX, da Amazônia.
Magda Ricci - UFPA
A dança das cadeiras: tradição, identidade politica e a natureza na Amazônia (1808-1840)
.
.
Em Bragança, uma importante cidade do interior da Amazônia colonial, ocorreu uma disputa entre os vereadores e o pároco local. O assunto era o uso e Qtipo ideal de
cadeiras para a abertura das eleições paroquiais: o pároco não se sentava em cadeiras de espaldar baixo e sem estofamento e os vereadores o acusavam de um
tradicionalismo fora de moda. Esta briga, aparentemente sem sentido, levou a uma verdadeira dança das cadeiras. As histórias de empréstimos de cadeiras no passado
bra~a~tino re~elam muitas das antiga~ tradiç?es locais do sentar etrajar. Demonstram ainda um problema urgente para os idos dos anos de 1830/40: como reorganizar as
tradlçoes locaiS, mantendo aordem/ hierarqUia em um processo de tantas mudanças politiC(}-sociais. Dito de outra maneira, como continuar vivendo cotidianos amazônicos
sem saber, ao certo, se esta enorme porção de terras e águas iria se associar mesmo ao Império do Brasil, se teria governantes e govemados como os antigos. Estas
são algumas questões aserem abordadas por este estudo, que parte do pressuposto de que muitas tradições caíram por terra na Amazônia da primeira metade do século
XIX.
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"RIquezas e interesses" do Maranhão e Grão-Pará. Os moradores e o desenvolvimento da Amazônia na segunda metade do século XVII
A partir de textos escritos por moradores do Estado do Maranhão e Grão-Pará, na segunda metade do século XVII, trata-se de entender como esta parcela da população,
ao estabelecer um diálogo com aCoroa ecom outros grupos daquela sociedade colonial refletia sobre odesenvolvimento - o aumento e aconservação -daquela regioo.
De fato, o incremento das atividades econômicas no Estado do Maranhão e Grão-Pará constituia uma séria preocupação não só para a Coroa, que via nele um imenso
edesabitado território do qual obtinha poucas rendas, mas também para vários moradores, práticos da tana, que, apartir de sua experiência na região, procuravam explicar
econvencer a Corte das várias estratégias para desenvolver a lavoura e o comércio. Estas cartas, pareceres e relatórios, lidos e analisados em Portugal, constituíram
uma importante ferramenta para que aCoroa definísse a política (ou as políticas) de aproveitamento da região ao longo do século XVII.

Marcos Fábio Freire Montysuma - UFAC
Senhores das matas na reconstrução das florestas acreanas
Discutimos através de narrativas de mulheres e homens, moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri, que exploram o extrativismo dos vários produtos
florestais, as culturas vivenciadas nos ambientes de florestas, procurando perceber como suas experiências nesses ambientes constituíram culturas CUJe possibilitam a
reconstrução das florestas. No bojo da solidificação da demarcação dos espaços das reservas extrativistas ocorre o embate entre extrativistas, técnicos e teóricos
envolvendo a problemática da sustentabilidade confrontando visões de desenvolvimento para aAmazônia. Odebate em torno das Ilhas de Alta Produtividade concebidas
como uma imitação da floresta nativa, a partir do trabalho que extrativistas realizam na sucessão dos roçados que entram em desuso, representa a possibilidade de
contribuição desses povos para o mundo acadêmico decodifica-Io e exercita-lo, por representar um modelo de reconstrução da floresta, que não põe em risco afloresta
existente nem aquela ali reconstruída. Procurando aprender com extrativistas pesquisadores vêm estudando essas experiências dentro das práticas etradições culturais
de mulheres e homens seringueiros de Xapuri.
Roberto do Nascimento Paiva - PUC-SP.
Conto Popular na Amazônia: a linguagem em Maraílhas de Salomão Larêdo.
.
Oestudo das raízes amazônicas eseus modismos; sua linguagem à luz da antropologia, da sociologia, da literatura, da história. Eoque pretendemos em relação ao livro
Maraílhas: examinar o popular e como este é articulado na narrativa de cunho oral do autor, Salomão Larêdo. Otom popular é uma constante voz em suas narrativas,
podendo ser reconhecido num primeiro olhar corno vozes do aqui edo agora. Talvez seja esta a razão de ele ser colocado um tanto à parte pela cultura elitista eacadêmica
do Pará. Aessas narrativas de cunho oral está a presença forte da memória. Aque nasce do desejo inquebrantável do escritor em reviver o tempo, otempo que envolve
e penetra aexperiência humana, seja dentro do homem, seja fora. Dentro como memória, fora como história. Aoralidade amazônica faz parte de um inventário que o autor
desenvolve e que repercute pela voz do interior amazônico, permeia todos os seus contos do livro: afixação de hábitos, costumes, assim também, como o imaginário do
povo amazônico é bastante evidenciado em sua narrativa
Alexandre Souza Amaral- PUC/SP
Saúde, doenças e práticas de cura na Belle époque (1905-1910)
A historiografia Amazônica da última década timidamente vem discutindo as experiências sociais relacionadas à 'História e Saúde'. Neste sentido, cabe ressaltar a
importância de problematizar as tensões epráticas de cura existente no diálogo entre duas formas de saber, sejam no campo metafísico ou científico, concernente à medicina
tradicional e aoficial, uma vez que as campanhas profiláticas dos médicos sanitaristas visavam a escoimização do 'corpo social' da cidade de Belém, haja vista que a
insalubridade fora urn grave problema no inicio do século XX. Por outro lado, as práticas de cura da medicinêi tradicional também procuraram curar o 'corpo social' e não
se rogaram acombater as doenças. Portanto, essas duas formas de saber serão discutidas apartir da imprensa, pois nos oferece uma representação do cotidiano da cidade
edos problemas relacionados à higiene e, também, apartir das mensagens de govemo, já que nos possibilita inquirir a linguagem da medicina oficial no discurso de profilaxia
do Estado.
Érika Amorim da Silva e Fernando Arthur de Freitas Neves - UFPA
A morte em noticias: os significados e as representações da morte e dos mortos em Belém na segunda metade do século XIX
Oobjetivo central do referido trabalho éo de procurar construir as representações que asociedade de Belém formou em relação à morte e os mortos na Belém a partir da
segunda metade do oitocentos. Para tal empreitada nos utilizamos basicamente da imprensa que em muito discorreu acerca do assunto no referido periodo, em outras
palavras, foi a partir de anúncios como convites a missas de sétimo dia ou de aniversário de primeiro ano de morte, que foram largamente publicados nos mais variados
periódicos da época, que utilizamos para edificar um paralelo entre as diversas concepçôes acerca dos significados da morte e dos mortos na Belém da última metade do
XIX. Em conformidade com isso, os documentos impressos nas mais diversas folhas são fontes importantes para construirmos essas representações acerca do cotidiano
da morte no interior da sociedade paraoara, no entanto, também nos utilizamos àarquitetura para construirmos as nossas deduções acerca de como se dava ocotidiano
dos passamentos no seio da sociedade belemense. Isto é, aarquitetura dos túmulos dos cemitérios da Soledade, que lá atualmente noo mais se processam enterramentos,
eode Santa lzabel foram documentos que se revelaram corno fundantes em nossas primeiras conjecturas em relaçOO ao nosso objeto de estudo: os significados da morte
edos mortos sendo construídos pelas folhas de Belém. Enfim, o nosso objeto de estudo se encerra em uma análise sobre as representações acerca do cotidiano da morte
na sociedade belemense. Em outras palavras, um dos eixos centrais da temática é a de procurar compreender como aquela sociedade vislumbrava amorte. Para tal
empresa nos utilizamos, como já expressamos acima, dos impressos dos jornais e da arquitetura funerária da época.
Ipojucan Dias Campos - UFPA
Divórcio e prostituição em Belém no final do século XIX (1890/1900): a tentativa de uma analogia
Ofinal do século XIX foi um momento de significativas mudanças no interior da sociedade brasileira. Assim, amudança do regime de governo foi fundamental para que
essas transformações ocorressem. Neste sentido, quando oregime republicano estava ainda dando os seus primeiros passos etentando conquistar asimpatia popular, em
1890, foi estabelecido pelo govemo provisório odecreto-lei 181 de 24 de janeiro de 1890, este estabelecia as novas possibilidades de se processar umaação de divórcio
no país. Em conformidade com isso, este decreto-Iei passou aser largamente discutido nas páginas das mais variadas folhas que circulavam na Belém naquele periodo.
Dessa forma, um segmento dessa imprensa belemense procurava edificar uma relação simétrica entre os dois institutos, ou seja, passou-se a se propagandearque as
ações de divórcio corroboravam para a proliferação da prostituição na capital paraense no final do século XIX, ou; melhor dito, divórcio e prostituição eram institutos que
andavam de mãos dadas em Belém por volta da última década do oitocentos. Deste modo, oeixO' ~entral do referido trabalho foi ode procurar perceber como e por que
. se desejava construir esse paralelo entre as separações conjugais e o meretricio.
Iracy Gallo Ritzmann - NPUUFPA
Saneando condutas: picadores de borracha, paraoaras e estrangeiros
Oartigo trata oprojeto de higienizaçOO e embelezamento da cidade de Belém nas duas últimas décadas do século XIX - apartir do rastreamento feito nos relatórios médicos,
da legislação vigente e notícias de jomais da época -centralizando principalmente o saneamento das condutas. A preocupação de tomar Belém uma cidade modema foi
tecida juntamente com o crescimento da economia da borracha que deu novas funções a urbe, asaber porto de escoamento da produção gumifera, palco das transaçÕes
comerciais e porta de entrada dos imigrantes. Foi também na cidade de Belém, por ser a capital da Provincia e posteriormente do Estado que a preocupação com o
prow~s~o, calcado ~as ~oções de hi~iene, beleza, ordem, se cristalizou d~ forma ~ais intensa e por conseguinte, mais aparente. A corrente migratória para aAmazônia,
~e diVidiU! entre naclo~als e estrangeiros procedentes do nordeste do Brasil ede palses europeus, especialmente de Portugal. Vindos de lugares diferentes, aqui também
tiveram diversos destinos.
Maria de Nazaré dos Santos Sarges - UFPA
A cura de todos os males: a medicalização da cidade de Belém no início do século XX
O ano. e~a de 1905, os jom~i~ da cidade eram !arto~ em propagandas de remédios que prometiam a cura de todos os males, além da oferta de serviços médicos
~PE:Clallzados. É nest~ cenano de ~Iamour eepidemias que vamos encontrar aconstituição de um saber científico moderno (medicina) que vai ao encontro das políticas
publicas do Estado (e vlGe-versa). ÉInteressante observar como doutores da ciência costuraram suas práticas de legitimação por dentro da esfera de poder edirecionaram
acampanha da urbanização e higienização, através dos preceitos da ciência, que ia de encontro às práticas de cura da cultura popular. Ambos procuraram dar respostas
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àqueles problemas das grandes cidades: Belém estava doente, era preciso uma ampla campanha de medicalização do espaço urbano, que almejava os pàrâmetros de
salubridade europeus. Éneste momento, que encontramos práticas culturais distintas das políticas públicas, com remédios diferentes, que diziam curar as pessoas doentes
de febre amarela, paludismo, tuberculose, varíola, etc. Oconflito entre as duas formas de saber sobre acura estava estabelecido.
Letícia Souto Pantoja - PUC/SP
"É preciso formar a almal" Periodismo e regeneração social na Belém da belle époque (1890 a 1910)
Discute-se as imagens construídas pela imprensa de Belém acerca da vida nas estâncias e cortiços da cidade; entre os anos de 1890 e 1910, período denominado pela
historiografia local como 'OOlle époque'. Com aderência a uma a~rdagem própria da história scx?aI, privilegi~ o diálogo en~e os di~r~ ~rados que defendiam a
instalação de uma ordem citadina republicana, baseada na morahdade dos comportamentos pnvados efamiliares, e as práticas sociais coti~lSnas ~ mo~res de
estâncias e cortiços espalhados pela capital do estado do Pará; práticas estas que tensionavam e reelaboravam aordem urbana pré-estabeleada. ASSim, são utihzadas
como fontes não apenas artigos de jornais, mas em articulação com o conteúdo destes, também se recorre a autos de chefatura de polícia e ofícios da secretaria de
segurança. Tais documentos são analisados em sua historicidade, a partir de uma temporalidade eespacialidade específicas, refletindo Belém como um universo de
disputas pela construção de um certo modelo de cidade evida urbana.
Liliane do Socorro Cavalcante Goudinho - PUC/SP
"Quero" a revista da mulher católica paraense
Buscando novas fontes que mostrassem avida da mulher paraense do in icio do século XX fora do espaço privado, analiso a revista feminina católica 'QUERO' ,que traz
artigos assinados por mulheres que faziam parte do movimento intemacional 'a Ação Católica', que surge como uma reaçao de reaproximação da sociedade com a vida
paroquiana, enfatizando a participação do apostolado leigo onde as mulheres tinham lugar de destaque em algumas publicações e papel importante dentro da 'missão
cristianizadora'. Otrabalho feminino fora do lar eoutras mudanças nos hábitos que tiravam a mulher do espaço privado e que de acordo com a Igreja eram incorporados
com a'modernidade', são constantemente alvo das discussões da revista, além de lembrar o papel feminino na educação dos filhos. A revista nos deixa perceber como
funcionavam as associações femininas que faziam parte da Ação Católica e que dividiam-se de acordo com o tipo de atividade exercida pela mulher católica dentro da
sociedade. Embora a revista mostrasse de forma negativa as conquistas da mulher no espaço público, ela própria abria espaço para dar voz amulheres que na época teriam
poucas chances de se expressarem.
Mário Médice - PUC/SP
O7 de janeiro da Cabanagem e a representação do "povo no poder" (1985-2002)
Eram as primeiras horas da madrugada do dia 07 de janeiro de 1835. Nos arredores de Belém do Grão-Pará armava-se um levante social. Com relativa facilidade, os
revoltosos - cabanas - dominaram os principais pontos da cidade. No alvorecer, já eram senhores de Belém. Começava um dos mais complexos e fascinantes
movimentos sociais da história brasileira. Uma maioria composta por negros, libertos, índios, tapuios, mestiços, brancos miseráveis, tomavam o poder experimentando
as alegrias eos problemas desta outra posição. Este singular acontecimento foi, por diversas vezes, revisitado pela historiografia. Como memória, o movimento passou
a ser denominado 'Cabanagem'. Anos depois, passou a ser objeto da representação político-cultural de determinados seguimentos políticos ao longo do tempo. No Pará,
a partir da década de 1985, os govemos de Jader Barbalho (PMDB) e Edmilson Rodrigues (PT) erigiram aquela data como o marco no qual o'povo tomou o poder". Este
estudo enfoca esta longa temporalidade e seus múltiplos elementos culturais e instrumentos de representação simbólica da Cabanagem. Como tradiçao inventada e
memória, aconstrução cuttural sobre aCabanagem, transitou da historiografia aos espetáculos públicos. Contudo, esta representação nao esteve isenta das reelaborações
dos moradores belemenses, que não ficaram pacíficos aos discursos dos políticos 'cabanos' no poder.
Rosãngela da Silva Quintela - Fundação Pio XII (FUNPAPA)/ Prefeitura Municipal de Belém
Imaginário do corpo, gênero e sexualidade entre adolescentes de Belém e na História
Este trabalho resulta de minha dissertação de mestrado em Antropologia da Universidade Federal do Pará em que foi analisada arelaçao entre oimaginário do corpo, gênero
e sexualidade de forma imbricada, no universo de adolescentes de Belém do Pará, fazendo um contraponto com as representações construídas historicamente pela
sociedade acerca do corpo jovem, belo esaudável, afim de analisar como as vivências dos adolescentes, em termos de namoro, gravidez efanília podem ser analisadas
apartir da historicidél!le dos comportamentos culturais, abordando questões sobre aauto-€stima do indivíduo, nas relações entre indivíduos egrupos e grupos esociedade,
buscando compreender como tudo isso se constituem em marcas culturais que são expressas intensamente na dimensão simbólica do corpo.
Vanessa Spinosa - PUC/SP
Entre o véu e a navalha: afetividade burguesa e relações amorosas nas camadas populares na Amazônia -(Belém de 1920 a 1940)
Enquanto advogados, jornalistas, engenheiros na urbe belenense preocupam-se com as notas sociais das revistas ejornais de época, oque podemos dizer dos colunáveis
de na 'Polícia e nas ruas' ou 'Dos que chegam à repartição'? Belém nas décadas de 20 a40 está envolta com o que denominam 'modemi(jade', assolados pelo yankisrno,
com a reviravolta do cinema, com o frenesi dos bonds, mas ao mesmo tempo em crescimento, e consigo as dificuldades inerentes atal passo. Dentro desse universo de
movimentos esse trabalho busca estudar o cotidiano amoroso dos populares encontrando-os eminentemente no processo - crimes e nas páginas de jomais no período. Se
por um lado médicos, engenheiros e advogados pretendem assumir um noivado e constituir uma 'legitimidade' conjugal, outros atores engendram relações maritais,
legitimam sua vida adois consoante suas significações e ideais, de acordo com sua realidade e percepção do q\Je é um relacionamento amoroso. Apreocupaçao com véu,
a legitimação matrimonial, perante Igreja e sociedade, de um lado, nas camadas médias urbanas; e a percepção de uma vida adois, de laços maritais sem assinaturas,
sem o altar, de outro - peixeiros, caixeiros, vendedores e estivadores -, é o eixo fulcral do estudo.
Fernando Arthur de Freitas Neves - UFPA
Estado e igreja, a questão religiosa no Pará
A~ relações ~ntre oestado e os negócios eciesiásticos durante o periodo do gabinete conservador, quando aflorou aquestao religiosa no Brasil, em 1971, culminando na
pnsão dos BISpos D. Vital e D. Macedo Costa, éoobjeto desse estudo. Este último, prelado da Amazônia, conseguiu atrair sobre si adefesa dos vários significados quanto
ao princípio da infalibilidade do Papa eda separação da igreja do estado. Contudo, oveio de estudo sobre aseparação igrejalestado tem sido explorado sobremaneira pelo
viés da laicização do primeiro, porém sempre demonstrando como exemplo afragilização da última após consumada aseparaçao das duas estruturas. Aromanização em
curso naqueles anos fez do cenário de Belém uma epopéia da igreja perseguida pelas hostes o liberalismo. Em nome da liberdade de pensamento e paradoxalmente ao
f!1esmo tem~ da obediência devidas pelos prelados ao império ratificava-se o princípio da autoridade civil sobre a religiosa. No curso desta trama ~ocura afirmar-se um
tipo de ?BtohCl.smo moldad~ à lu~ do ultra~on~anismo C?nsolidado no Concílio Vaticano. Os princípios deste visavam determinar uma organização da tradição frente à
modemldade; I.é. tomou-se Impenoso para Igreja construir uma ferramenta para compreender e intervir no processo de secularizaçao crescente visto por esta como o maior
mal daqueles tempos, fruto do que considerava uma perda de influência nos corações e mentes.
João Renôr Ferreira de Carvalho - UFPI
Conflitos Indígenas e Etnocídio na Amazônia Brasileira nos séculos XVII e XVIII
No alvorecer do século XVII, precisamente no ano de 1616, marinheiros lusitanos vindos de Pernambuco para o Maranhão costearam o Atlântico e ancoraram na
emtJoc.adura do Rio dos Tocantin~ em lo:cal on~e hoje se localiza acidade de Belém do Pará. Eram militares treinados nas lutas dos mares e grandes conhecedores do
va~t~ htoral do Nord~ste do ~r~sll. H.avlam felt? gu:rra contra os franceses na Ilha do Maranhão (São Luís) em 1615 e saídos vitoriosos dessa guerra intemaciqnal
objetivavam expandir o Impeno LUSitano na dlreçao do norte. Confrontaram-se com as populações nativas residentes no delta do Tocantins: Os TUPINAMBA aí
acant0a?0s ecom os belicoso~ AROAM no delta do Rio das Amazonas no espaço intermediário entre a Ilha de Marajó e aCosta caribenha da Guiana Francesa. Guerras
de guerrl!ha, por parte d?s nativos ~ massacres col~tivos por parte dos lusitanos aconteceram por várias décadas. Vencidos os nativos por absoluta desigualdade de
tecnologia behca, os lUSitanos dominaram as demaiS populações do vale amazônico fazendo extermínios em massa dos MURA do Rio Madeira e dos MANAo do Rio
Negro. Chegou-se ao século XVIII com um enorme déficit demográfico em conseqüência dessas guerras de ocupação dos espaços amazônicos.
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Marcelo de Souza Gomes - Escolas: Gonçalves Dias e Pltégoras
Os LImites da Romanização em Belém (1870·1880)
No final do século XIX aprovíncia do Pará passava por uma fase de grande turbulência religiosa. Éoperíodo em que as autoridades eclesiásticas se confrontaram com
ocatolicismo tido como popular, o qual não se adequava com os ditames oficiais do catolicismo romano. Oauge desse confronto foi no govemo episcopal de D. Macedo
Costa, oqual usou várias formas para combater asuperstição eo sincretismo entre os fiéis. Foi mais um movimento de cruzada da igreja católica em combate as heresias.
Porém, aromanização da igreja católica da Amazônia teve lá seus limites, haja vista que não foi possível implementar um catolicismo tido como legítimo igual de Roma,
pois as confrarias religiosas, que gozavam de privilégios dentro do catolicismo popular, reagiam às pretenções do dero romanizador; o que levava este último afazer
concessões, fazendo prevalecer na Amazônia um 'catolicismo misto', onde as práticas romanas passaram coexistir com as práticas da fé popular. No entanto, écom esse
propósíto que resolvi estudar os limHes da romanização, na tentativa de mostrar que ocatolicismo presente na Amazônia ainda preserva certos costumes da região, oque
leva omesmo ater características próprias, bem longe de ser totalmente igual daquele professado na Europa.
Mauro Cezar Coelho - UFPA
Historiografia brasileira sobre o Diretório dos índios· caminhos do pensamento histórico
ODiretório dos [ndios é, sem dúvida, um dos mais importantes instrumentos metropolitanos com vistas à inserção do indigena no processo de conquista da Amazônia.
Não por outra razão tem sido objeto de diversos estudos. Oobjetivo deste trabalho é analisar as interpretações sugeridas pela historiografia brasileira, para esta peça
legislativa tida como projeto de ocupação da Amazônia, plano de civilização dos índios eestratégia de controle da mão-de-obra indígena. Apretensão do trabalho édemarcar
os caminhos recorrentes eas condusões alcançadas pela historiografia, de modo asugerir novas possibilidades de compreensão do processo histórico compreendido pela
vigência do Diretório dos [ndios, redimensionando aparticipação dos diversos agentes históricos envolvidos.
Sandra R. Molina
A Coroa, o claustro e o soUdeo: a Província Carmelita Fluminense e sua sobrevlvêncía em Belém de meados do século XIX
Em janeiro de 1854, João Lourenço Pais de Souza, deputado da Assembléia Provincial e Tenente Coronel da Guarda Nacional no Pará, juntamente com mais oito
representantes da elite provincial, manifestavam sua amizade e cumplicidade para com oentão prior do Convento do Carmo de Belém. A aceitação de Frei Joaquim não
se restringia apenas ao aspecto da religião emoralidade. Ia além, tratava-se do reconhecimento de um igual, um proprietário que desenvolvia uma boa administração dos
bens sob sua guarda e em especifico os escravos. Oobjetivo de tais testemunhos era enfraquecer uma investida do Bispo Diocesano que pretendia assumir oconvento
e transforma-lo em um seminário episcopal. Tal disputa alcançou amesa da Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça e propiciou aprodução de documentos que
culminaram não apenas na demissão do prior como também em uma ordem de transferência desse religioso para oconvento da Corte. Mais do que homens de religião,
os frades eram proprietários privados que se viam acuados eprogressivamente expropriados em seus direitos tradicionais por um Estado Imperial que solidificava sua
soberania intema ejá não suportava aconvivência com instituições autônomas em seu território. Este texto se propõe entender um pouco mais dessas relações difusas
e extemas ao claustro que os frades procuraram desenvolver cotidianamente como forma de se esquivar de sua completa extinção e sobreviver para além da repressão
legal elaborada pelo Império brasileiro.
Jorge Paulo Watrin - UFPA
A literatura freud·marxista, o curso da história e as prãticas educacionais
Este estudo focaliza uma parte da literatura produzida pelo médico psicanalista austríaco William Reich, em sua fase freud-marxista, com ênfase no livro Psicologia de
massas do fascismo, pondo em relevo algumas de suas principais contribuições à luta contra aservidão voluntária aqui entendida como asubmissão livremente aceita
pelas dasses exploradas no interior das sociedades de classes, mais particularmente na sociedade capitalista. As idéias do Reich aqui consideradas são interpretadas
como fontes portadoras de saberes capazes de nos ajudar amelhor compreender algumas das linhas de força que interferem na formação da subjetividade individual e
coletiva dos agentes sociais, abrindo-nos assim apossibilidade de daí inserir subsidios que possam nos ser úteis como ferramentas para melhor compreendermos ocurso
da história e o alcance político de determinadas práticas educacionais que vivenciamos no quotidiano influindo grandemente na maneira como vemos, sentimos e
interpretamos o mundo. A produção intelectual de Reich étambém valorizada neste escrito como uma das fontes pioneiras dos estudos históricos que procuram colocar
os conhecimentos psicanalíticos à serviço da ciência de Clio.
Marcia Eliane Alves de Souza e Mello - UFAM
Pela Propagação da Fé eConservação das Conquistas: As Juntas das Missões Ultramarinas (1681.1757)
Este trabalho analisa ofuncionamento das Juntas das Missões Ultramarinas atuantes entre 1681 e 1757 em diversas capitanias do Brasil. Examina asua formação e
atuação estratégica, identificando suas atribuições, composição e influência de seus membros. Visa compreender como a Junta das Missões contribuiu para o
desenvolvimento do projeto colonial português sustentado no plano espiritual- salvação das almas -e no plano temporal- aexpansão e conservação das conquistas
portuguesas. Estuda particularmente adinâmica das Juntas das Missões no Estado do Maranhão e Grão-Pará, desvendando oquotidiano desse tribunal, cuja diligência
estava na harmonização dos contraditórios interesses locais, onde se entrecruzavam colonos, indios, missionários e autoridades coloniais. Longe de ser um espaço
privativo do poder dos colonos missionários ou da defesa inflexível dos seus interesses, as Juntas do Maranhão edo Pará funcionaram como fórum para onde convergiam
as demandas de todos os setores da sociedade colonial. Ecomo tal, ela atuou como mediadora em muitas causas que lhe foram apresentadas, na busca de conciliação
entre os interesses de colonos leigos ecolonos missionários eda sustentação da política metropolitana para aquela região.
Edilza Fontes - UFPA
A Amazônia e a batalha da borracha (1940·1945): Oesforço de guerra e aimigração nordestina
Em fevereiro de 1943, o governo brasileiro transformou orecrutamento de mão-dEHlbra para aAmazônia em uma operação quase militar. Em 1940, o govemo pregava
uma 'cruzada' para confirmar o que já fora conquistado pelos bandeirantes, o Presidente Getúlio Vargas propunha eliminar os 'vácuos demográficos'. Atarefa de ocupar
aAmazônia seria coordenada pelo Estado Novo o grande construtor da Nação. AAmazônia deveria fomecer borracha para os aliados e houve uma política de incentivo
atransferência de nordestinos para aAmazônia, em 'Soldados da borracha'. Tentando produzir 100.000 toneladas, ogovemo brasileiro tenta transferir para aAmazônia
cem mil seringueiros, o que exigiu investimentos para atração efixação desta mão-dEHlbra. Discutir avivência destes seringueiros é oobjetivo deste artigo.
José Alves de Souza Junior - UFPA
Filippe Patroni: um vintlsta no Parã
A presença de Filippe Patroni na Província do Pará quando dos acontecimentos produzidos pela eclosão da Revolução do Porto de 1820 resultou na implantação da
imprensa ena edição do primeiro jomal acircular na mesma, intitulado '0 Paraense', que se transformou num eficaz instrumento manuseado pelo grupo de oposição, ao
qual Patroni se filiou. Quando da Revolução do Porto, ocontexto político do Pará era marcado por uma acirrada disputa pelo poder entre a'elite tradicional, grupo de
funcionários-proprietários-negociantes, e a'elite recente', grupo de proprietários-negociantes, pois ocontrole político da Província significava associar cargos-podernegócios, sendo tal contexto o palco no qual Patroni desenvolveu sua retórica liberal em Belém e também em Lisboa, como enviado especial as Cortes de Lisboa.
Rosa Elizabeth Acevedo Marin - UFPA
Agentes Consulares e seus negócios na Província do Parã: visões do projeto de nação
A transferência da Corte para o Rio de Janeiro é um divisor na situação colonial do Brasil. A partir desse momento novos grupos de interesse afloram com maior
cornpetitividade. No econômico mostraram-se, imediatamente, na abertura dos portos ao comércio universal. Este ato teve conseqüências para o Pará que intensificou o
. intercâmbio comercial e aumentou o volume das exportações com Inglaterra colocando em desvantagem ocomércio entre Pará e Portugal. Ao porto do Pará afluíam navios
daquela bandeira com maior regularidade equantidade. Neste artigo busca-se, com base na documentação consular (francesa e inglesa), pensar omundo diplomático na
passagem da condição~~lônia para aunidade fo~ada pelo Estado imperial, estudando a ação dos representantes consulares em duas dimensões: examinando sua
atuação histórica enquanTó""agente de poIiticas de recoIonização no contexto de crise poIitica que tencionava um processo de descolonização e de rupturas entre 1820 a1850;
situando sua visão da sociedade local e suas analises sobre os conflitos, seja das elites e autoridades entre si, e delas com as etnias e grupos dominados. Omundo
diplomático dialogava e se confrontava com as elites que formularam projetos dentro de um horizonte ideológico, repleto de ambigüidades e contradições..
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Slméla de Nazaré Lopes - UFPA
Tabernas, Casas de Negócios e quintais: o controle social sobre os agentes do comércio no pós·Cabanagem
Na fase pós-Cabanagem (1840 a1855) exigiu-se uma disciplina de mercado pa-a recompor as finanças edeixar espaço para as finnas comerciais registradas pelo Estado,
que usufruiam o reconhecimento do seu monopólio. Era aforma de arrecadpr receita econtrolar aação do comércio clandestino, que burtava as ações do fisco, evitando
atracar suas canoas em portos legalizados. Neste caso, os quintais das casas ribeirinhas eram feitos de entreposto comercial mais visado para abastecer apopulação com
gêneros alimentícios, dWiceis de serem comercializados em algumas épocas do ano. As estratégias para burtar aColetoria ocorriam em função das aviltantes taxas que
eram impostas aos comerciantes interessados em cadastrar as suas montarias, igarités ecanoas para promover o mercado legal e licenciado pela Reoebedoria Provincial.
A partir da documentação coletada no Arquivo Público do estado do Pará eda historiografia sobre otema, pretende-se discutir as formas de controle social acerca das
relações comerciais e elaborar uma perspectiva histórica da singularidade da atuação desses agentes do comércio (ribeirinhos, negociantes fluviais, tabemeiros,
quilombolas esoldados desertores) na sociedade paraense, na segunda metade do século XIX.
PAINÉIS - RESUMOS
POR ÁREA TEMÁTICA - por dia e ordem de apresentação
ÁREA TEMÁTICA: História Memória e Patrimônio - Dia 30107 10:00 às 12:00h • Central de Aulas· Bloco F Sala101
Kelly Cristiane Queiroz Barros e Adriana M. P. de Oliveira· UFPB
Gestão e Organização Documental: o uso de novas tecnologias na organização do arquivo do DERlPB
Este trabalho tem por objetivo apresentar otrabalho que está sendo realizado no Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER/PB). Este órgão estadual é
responsável por obras de engenharia de pequeno egrande porte, como obras d'arte especiais, construção, ampliação, manutenção efiscalização da malha rodoviária. Em
2000, com a implantação do Programa de Qualidade Total, aequipe de arquivistas do Núcleo de Documentação eInformação Histórica Regional (NDIHR) iniciou o projeto
de organização de seu arquivo. No DER o seu setor jurídico, a Procuradoria Jurídica, entre suas divisões possui uma seção responsável pelos laudos de avaliação das
propriedades a serem desapropriadas para construção ou duplicação de rodovias. Devido a especificidade da documentação do setor, que trata dos processos de
desapropriação e escritu ras, aequipe do projeto de Gestão e Organização Documental, juntamente com o setor de informática do órgão, elaborou um programa de
computação que consiste em um banco de dados específico para catalogar essa documentação. t o resultado desse trabalho que será apresentado nesse simpósio.
Joanlldo Borges de Jesus e Matheus Azevêdo Silva
Resgate e Memórta: catalogação e disponibilização à pesquisa da documentação contida no Arquivo Público Municipal de Santo Antônio de Jesus
Os documentos escritos oficiais são as fontes históricas primárias mais utilizadas como meio de construção do saber histórico. Sua importância reside no fato de que neles
estão depositados uma série de indícios acerca da vida material, das relações sociais, dos enredos políticos e da cultura das sociedades. Portanto, faz-se necessário o
cuidado com as instituições que guardam tais documentos, como forma de garantir a preservação de parte da nossa memória social. Nesse sentido, o projeto 'Resgate
e Memória" busca colaborar na reorganização do Arquivo Público Municipal de Santo Antônio de Jesus, como meio de oferecer aestudantes e professores um acesso
cada vez mais fluente eeficaz aos documentos históricos da região, em especial aos inventários e processo-crime, oque contribui diretamente para o enriquecimento de
trabalhos já encaminhados e para o surgimento de novas pesquisas.
Sandra Maria Barbosa Lima· UFPB
A higienização na preservação documental
Opresente trabalho objetiva mostrar o papel da higienização na preservação do documento no suporte papel. Ahigienização consiste, tecnicamente, na retirada de clips,
trilhos egrampos metálicos, e substituí-los por trilhos e clips pláticos, como também na retirada de poeira e outras impurezas que agridem o documento; mas, na prática,
é um carinho que se faz aele (documento). Neste processo de limpeza da documentação, o aluno adquire amor pela preservação documental, ao retirar do documento o
pó que otempo do esquecimento depositou, salvando a memória da instituição para aHistória. Portanto, procura-se, neste trabalho, apresentar atécnica de higienização
e o amor à preservação da memória.
Lãzaro José de Madeiros Cunha; Marília Alves de Lima e Ricardo José Vilar da Costa· UFRN
Imagens do passado
Oprojeto Imagens do Passado, coordenado pelo Prof, Dr. Amon A. M. de Andrade (DEPED/PPGEd-UFRN) e organizado pelo Prof. Marcos Aurélio Felipe (PPGEdUFRN), envolve as áreas de Educação, Comunicação e História. Sendo realizado na UFRN, desde maio de 2001 , tem como objetivo produzir um Catálogo de Fl7mes
Históricos da História Geral e do Brasil. Composto por produções cinematográficas de caráter histórico, nacionais e estrangeiras, apresenta um fichário para cada filme
catalogado que, didaticamente, informa sua ficha técnica, sinopse histórica, temas para sala de aula e a locadoralinstituição onde se encontra. Seu público alvo está,
basicamente, nos professores e estudantes de História, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem no campo histórico utiliza-se também dos audiovisuais, que
enriquecem os conteúdos lecionados e ampliam as tecnologias no âmbito educacional. Sua relevância acadêmica e social ocorre na sistematização e, posteriormente, na
disponibilização dos acervos videográficos públicos e privados, racionalizando a historicidade do cinema, seja como agente, reflexo, representação ou documento do
passado. Nesse processo, envolveram~se bolsistas e voluntários, professores e pesquisadores, em reuniões e l!!ituras especificas.
Henrique Lacerda de Afonso Correia· FIOCRUZ I Casa de Oswaldo Cruz 1Museu da Vida
Tradição Oral: Memória e expectativas do público visitante do Castelo Mourisco
OCastelo mourisco, simbolo da Fiocruz localizado às margens da Avenida Brasil no Rio de Janeiro, é sem dúvida um magnlfico local de memória da história nacional
e em particular da história desta cidade. Oculto a imagem do cientista estende-se até os dias de hoje efoi capaz de gerar uma memória coletiva que freqüentemente ao
levarmos grupos de visitantes para conhecer o referido prédio é despertado. Procuramos então neste trabalho compreender um pouco dessa tradição oral através de
entrevistas com visitantes do museu, trazendo atona o imaginário que oCastelo desperta e a identificação deles com essa história, já que esse é um principio essencial
da formação de uma memória coletiva. Apartir daí, procuramos trabalhar sobre essa tradição oral, à luz da narrativa histórica aelaborar uma sintese capaz de satisfazer
as expectativas do público. Contrabalançando os possiveis mitos que atradição oral forma, aos acontecimentos históricos, num esforço de compreender a imporlancia
histórica da Fiocruz e de Oswaldo Cruz para além da simples idolatria.
ÁREA TEMÁTICA: Teoria, Historiografia e Metodologia· Dia 30107 10:00 às 12:00h • Central de Aulas· Bloco F Sala105
Priscila Aquino Silva - UFF
A Imagem de D. João 11 a partir da narrativa de Garcia de Resende
Um principe perfeito, um monarca que tinha tanto amor ao seu povo que oprotegia tal qual o pelicano aos seus filhotes, um govemantecujas virtudes eram inúmeras, e
dentre elas figuravam com destaque atemperança eajustiça. Um soberano que impõe com dureza os direitos da Coroa eque sonha com aunidade ibérica, um rei bondoso,
piedoso, forte e potente que dentre inúmeros feitos ordenou o descobrimento da India -este é o D.João \I que desvelamos ao lançarmos mão à 'Crônica de D. João \I'
(1545), do cronista português Garcia de Resende. Aótica narrativa de Garcia de Resende, responsável também pela organização do Cancioneiro Geral (1516), abre um
amplo e rico campo de análise para ofazer histórico. Narrar significa descobrir ooutro através de uma mudança, de uma transformação de si próprio. Estamos falando da
constituição de uma identidade régia preconizada nos inúmeros tratados do final da Idade Média. A pesquisa está sendo desenvolvida dentro do projeto integrado 'Nação
e Identidade: práticas e representações. ( séculos XII aXVI)' sob aorientação da professora doutora Vânia Leite Fróes no Scriptorium -Laboratório de Estudos Medievais
e Ibéricos da Universidade Federal
Maxlmlano Lopes Machado - UFPB; Rosa Maria Godoy Silveira (orientadora)
A história da Paraíba na visão de um liberal
Este trabalho éresultado de uma pesquisa desenvolvida junto ao projeto 'A Construção do Estado Brasileiro na perspectiva das relações entre Poder Central e Poder Local:
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----------------------------------~~~~--------------~--------------historiografia e prcx:esso histórico' - NDIHR / UFPB etem como finalidade analisar aobra do historiador Maximiano Lopes Ma:hado, com ênfase em ai9umas temáticas
tratadas por ele, como também ao seu estilo historiográfico. Para tanto, elaboramos um pequeno esboço derunho biográIico,como inhlito deentendero lugar social do autor
e analisamos seus três livros para observarmos quais foram seus posicionamentos sobre apoIitica imperial na Paraíba equeinftuênciassofreu na elaboração dos mesmos.
Fabricio de Sousa Morais • UFPB; Ariane Norma de Menezes Sá e Serioja Mariano (orientadoras)
lrineu Pinto e a utopia da história acabada.
Esse trabalho faz parte do projeto de pesquisa 'Paraíba: da descoIoníza(ão ao I Reinado (1780-1831 )', que tem cxmo um de seus oqetivos fazer urna análise historiográfica
de vários autores que trabalharam o referido período. Aanálise diz respeito a lrineu F. Pinto, um dos precursores da vertente historiográfica que predominou na Paraíba
durante boa parte do século XX. Devido a grande quantidade de informações contidas nos dois volumes de Datas e Nota para a História da Paraíba (1908 e 1916), a
análise teve como base de referência alguns aspectos que consideramos de fundamental importância para oentendimento da obca. Buscaremos também, contextualizar
o autor, entendendo aimportância do período em que seus livros foram escritos e a influência deste na sua concepção de história.
Oclone do Nascimento Fernandes - UFPB; Ariane Norma de Menezes Sá e Serioja Mariano (orientadoras)
A contribuição de Irenêo Jofflly à história da Paraíba
Este trabalho édesenvolvido no Núdeo de Dorumentação e Informação Histórico Regional (NDIHR) como parte integrante do projeto intitulado 'Paraíba: da descoIonjza;ão
ao Primeiro Reinado (1780-1831 )', que tem por objetivo preencher algumas larunas existentes na historiografia sobre esse reoorte. Opropósito inicial da pesquisa é fazer
um levantamento historiográfico dos principais livros que tratam o tema, nesse sentido, analisei 'Notas Sobre a Paraíba (1892), de Irenêo Joffily (1843-1902), clássico
pensador paraibano, considerando ocontexto histórico de produção do livro esua contribuição na construção da História. Oautor foi um dos prerursores da criação de uma
'identidade paraibana' esua versão de história éelaborada com base nos aspectos históricos e geográficos da Paraíba, característica comum aos autores que escreveram
suas obras na segunda metade do século XIX e começo do XX.
Emmanuel Conserva de Arruda - UFPB; Ariane Norma de Menezes Sá e Serioja Mariano (orientadoras)
Do fato ao pitoresco: a história da Paraíba Imperial na obra de Horácio de Almeida
Este trabalho integra o projeto de pesquisa 'Paraíba: da descolonízação ao Primeiro Reinado (1780-1831)' e analisa aprodução historiográfica de Horácio ~ Almeida (18961983), considerando o contexto de sua produção e buscando compreender aversão de história elaborada pelo autor sobre a Paraíba Imperial. Por ter escrito sua obra na
segunda metade do século XX, oautor apresenta uma série de aspectos inovadores que até então, pouco ou nunca, tinham sido abordados nos livros de História da Paraíba,
tais como cotidiano, doenças, grupos étinicos evários outros temas. Os dois volumes de 'História da Paraiba' (1978), despertam o interesse dos leitores mais leigos por
seu estilo romanceado de construir os fatos. Sua obra é bastante comentada e o autor é um dos que mais contribuiu para aconstrução da História ede uma identidade
paraibana nos moldes do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP).
ÁREA TEMÁTICA: História e Linguagens· Dia 30107 10:00 às 12:00h - CCHLA • DECOM 104
Jonas José Tófoli Júnior· UFPB
História e Poética: o trágico em Augusto dos Anjos (1901·1912).
Éum estudo historiográfico sobre a poética de Augusto dos Anjos, com recorte temático sobre otrágico ea morte na sociedade do senhor de engenho. Fundamentada na
relação teórica entre história e' poesia, esta vista como uma discussão narrativa daquela. Essa relação entre disrurso histórico e literário também está presente em outros
textos de Augusto dos Anjos, tais como cartas, entrevistas e prosa. A partir das fontes e da temática proposta otrabalho se enquadra na categoria de estudos culturais da
Primeira República. Embora para os críticos seja difícil caracterizar a poética de Augusto dos Anjos numa só escola, percebe-se nela um disrurso narrativo e histórico
decorrente apartir das imagens de melancolia, nostalgia edor em relação ao rurso da História. Essa concepção trágica é contextualizada historicamente na transição entre
ofinal do século XIX e inicio do século XX, sendo, portanto, sintomática das transfonnações econômicas e culturais da Primeira República. Recorre-se a Nova História'
(história cultural) visando perceber na arte poética do autor paraibano oprocesso narrativo de uma época e lugar.
Joseneide Alves da Silva; Cynthia S Lima Santos e Sandra C. A. Pelegrini (orientadoras)
Representações de lampião na Literatura de Cordel
Os cordéis expressam os costumes, as crenças e a religiosidade do sertanejo. A alegria e o prazer com que narram essas histórias compõem um espetáculo à parte.
Assim, busca-se analisar a imagem de Lampião expressa aimagem do Cangaceiro Lampião, respeitando as características originais do documento (falta de pontuação,
erros de português e outras dificuldades do domínio da lingua e do desenho). Ocordel é confeccionado para ser cantado ou declamado em feiras livres/locais onde, até
hoje, encontram-se à venda inúmeros desses folhetins. Essas produções narram de maneira dinâmica, egeralmente, de fonna bem - humorada e romântica, a saga dos
sertanejos, seus sonhos e pesadelos, sua vida itinerante no interior do sertão nordestino.Apesar da complexidade e variedade de temas expresso nesse tipo de literatura
popular, privilegiou-se oestudo daqueles que tratam da vida e obra de Lampião, buscando mapear aconstrução do mito de herói e bandido que cresceu no imagínário
popular brasileiro. Perseguindo o objetivo proposto, serão analisados os seguintes cordéis: Lampião, Rei do Cangaço, de Antônio Teodoro dos Santos; Achegada de
Lampião no Infemo, de José Pacheco.
Iris Verena Santos de Oliveira - UEFS
linguagens e religiosidade afro·brasileira nos folhetos populares do Nordeste
A pesquisa sobre a'Produção iconográfica na literatura popular do Nordeste: relações etensões em linguagens oral, escrita egestual nos folhetos religiosos' édesenvolvida
por um grupo de pesquisa do Departamento de Ciências Humanas eFilosofialUEFS buscando perceber como os folhetos contribuem na constituição da religiosidade popular.
Pensando os folhetos enquanto suporte material de sujeitos sociais, épossível perceber visões de mundo de pessoas afastadas deoódigos da escrita. Observa-se nos folhetos
intercruzamentos de oralidade, da poética, da gestualidade edas imagens presentes em suas capas. Tomando como referência essa iconografia como síntese de outras
linguagens e pensando a linguagem como um elemento constitutivo dos sujeitos, percebemos que folhetos são repletos de costumes, normas, modos de vida, valores,
orientados por uma moral cristã. Identificamos no Museu Casa do Sertão - UEFS, cerca de 150 folhetos que versam sobre religiosidade popular. Paralelamente á elaboração
de um bancos de dados, amadurecemos essa temática tentando problematizar de que maneira os folhetos contribuíram para constituição da religiosidade afro..brasileira. Tendo
em vista serem OS autores desses folhetos originários de tradiçOes cristãs quais as relações etensões apresentavam com relação às religiões dós orixás.
Marly Lúcio do Nascimento e Tatiana Magalhães Carvalho - UFPB; Elio Chaves Flores (orientador)
ONordeste e os nordestinos no humor do Pasquim (1969-1979)
No período da ditadura militar no Brasil (1964/1984), surgem jomais altemativos -conhecidos também como nanicos -que tentam burlar as limitações condicionadas a
grande imprensa. OPasquim destacou-se por seu estilo humorístico, critico eopinativo, circulando em quase todo território brasileiro, sendo o jornal altemativo que teve
vida mais longa entre as publicações da época. Um dos pontos abordados com ênfase por esse semanário foram as diferenças regionais, destacando-se principalmente
o Nordeste e nordestino. Aabordagem que OPasquim desenvolve sobre essa temática éconstituida a partir das tropologias do cômico, entendidas aqui como o humor,
a sátira e a ironia. A partir das imagens cômicas (charges, cartuns e caricaturas) e sobre as crônicas, artigos e outros textos produzidos pelos intelectuais do humor
pasquiniano, pode-se observar que o jornal faz uma descrição do Nordeste edos nordestinos enfatizando de maneira satírico-humoristica os contrastes regionais.
ÁREA TEMATICA: História e Cidades - Dia 30107 10:00 às 12:00h - Central de Aulas - Bloco F Sala 109
Ana Karine Martins Garcia· UFCE
Fortaleza sombria:O cotidiano nos abarracamentos durante aseca (1877·1880)
Achegada dos retirantes na cidade de Fortaleza, durante o inicio da seca de 1877, afetou e transformou a vida dos seus habitantes. Assim a solução encontrada pelo
governo da província, para abrigar e suprir as necessidades imediatas dos retirantes, foram as construções dos abarracamentos. Segundo Rodolto Teófilo (1922), foram
~struídos inicialmente, quatro abarracamentos: Pajehú, São Luiz, Jacarecanga eSão Sebastião, mas com o aumento dos retirantes na capital foram sendo criados mais
alojamentos. Podemos observar, que estes locais, mesmo servindo para atender as necessidades dos flagelados da seca, tinha também oobjetivo de controlar edisciplinarizar
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apopulação de relilClltes que chegava acidade de Fortaleza. Éimpor1Mte lembrarmos que as estruturas destes aban'acanentos arem muito precárias, principalmente no que
diz respeito à higiene. Esta foi uma das causas responsáveis pela disseminação das doenças como avaríola, eoutras que trooxeram uma situação degrave calamidade, tanto
para os retirantes como para os habitantes da capital. Os abarracamentos não devem ser compreendidos apenas como'uma estrutura física estática, mas como um local em
que estão se dando os conflitos eas relações sociais dos retirantes entre si ecóm apopulação urbana, durante a seca de 18n a 1880, no Ceará.
Carla Silvino de Oliveira - UECE
Seca e Varíola: caos na Fortaleza Belle Époque
Fortaleza durante ofim do século XIXe inicio do século XX passava por um processo designado Belle Époque. No contexto social da época ateoria do Darwinismo social,
Fortaleza lutava pelo lugar na escala do progresso.Logo, as prevenções remodeladoras da paisagem urbana começaram aser desenvolvidas e postas em pratica já na
década de 60 e70 mediante os interesses das elites econômicas (exportadora algodão), poIitica e intelectuais da épocaA partir de 1877 surge com agrande seca aepidemia
de varíola que atinge a capital fortalezense. A peste fez com que Fortaleza passa-se por um caos social. Atrapalhando assim os objetivos de aformoseamento da
cidade.Aumento da população gerando fome, saques, miséria, prostituição, doenças eum elevado número de mortes fazem Fortaleza toma-se um caos.O estudo analisa
as redefiniçõe5 do espaço edas relações sociais mediante ocaos urbano.Analisa as mudanças no sistema mortuáriO. Destacando amorte como fato constante ede grande
relevância durante as secas e epidemias.
Solan. de Sousa Caldas, Jossandra Costa Barbosa e Francisca Raquel da Costa - NUPEMlUFPI e CDL
A Memória do comércio de Teresina de 1900 a 1950
Verificando agrande importância do comércio para o desenvolvimento da cidade da Teresina, observamos que a história do comércio da urbe ainda esta por ser contada.
Esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo (em fase de conclusão) -a construção do Museu do Comércio de Teresina, idealizado pela Câmara dos Dirigentes e
Lojistas. Nosso intento foi mapear, recuperar, organizar edivulgar o maior número possivel de dados, documentos eobjetos de importância para acompreensão da memória
do comércio da cidade no período de 1900 a 1950. Oprojeto contou com a parceria do NUPEM (Núcleo de Pesquisa e Memória) UFPI e da Câmara dos Dirigentes e
Lojistas (CDL). Assim, otrabalho visa reconstruir amemória do comércio de Teresina, coletando dados e informações, que venham a motivar outros estudos e ações nesse
campo do conhecimento. Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica e iconográfica. A técnica da História Oral, também, foi outra ferramenta importante para otrabalho,
que foi executado por três (03) pesquisadoras no periodo de sete (07) meses.
Rafael!! Felex D. G. Monteiro e Jadilma Nunes; Rosilene Dias Montenegro (orientadora) - UFCG
Campina Grande, Cidade do Trabalho: os Anos JK
Oobjetivo deste trabalho é analisar as idéias eo imaginário de progresso e modemização em Campina Grande, no período do govemo de Juscelino Kubitschek (19561961). Buscamos apreender o imaginário de modernização ede modem idade desse momento da História do Brasil, e particularmente, da cidade de Campina Grande. O
nosso propósito éverificar, apartir da relação projeto polítiC<HlCOnômico e imaginário, como as mudanças ocorridas no país, durante ogovemo JK, eram propagandeadas
na imprensa local e, principalmente, qual adimensão de suas implicações nessa cidade. As fontes utilizadas para esse fim são jomais da época, publicações da FIEP e
entrevistas acontemporâneos desse período.
Pedro Junqueira de Oliveira Neto e Helmara Giccelli Formiga Wanderley - Fundação Francisco Mascarenhas
A Cidade de Pombal na perspectiva do Moderno
No início do século XX, muitas cidades brasileiras passaram por várias mudanças referentes àmodemidade. Este trabalho pretende mostrar como tais transformações
ocorreram na cidade de Pombal, atentando para ofato de como a idéia de modemo se enraíza nas elites pombalenses como uma tentativa de expulsar apopulação pobre
(prostitutas, bêbados, loucos, entre outros) do centro da cidade efixá-los em áreas periféricas. Essa modernidade se implementa principalmente nas transformações
arquitetônicas, que sofrem influência dos pensamentos europeus. Dessa forma, analisamos através dos documentos oficiais, da oralidade eda historiografia existente, as
mudanças ocorridas com achegada do novo (instrumentos de conforto) em contrapartida àsituação anterior. Oprojeto modemizador precipita-se no desejo de dar aPombal
aspectos de uma cidade civilizada, onde odesenvolvimento eo progresso estavam implícitos na mentalidade urbana da época.
ÁREA TEMÁTICA: Gênero e Família - Dia 30107 10:00 às 12:00h - Central de Aulas - Bloco G Sala 102
Eronize Lima Souza - UEFS; Wálney da Costa Oliveira (Orientador)
Arquétipos femininos na literatura angolana
No contexto da eclosão das lutas pela independência, aliteratura angolana ganhou uma nova dimensão, uma vez que, no processo de disseminação de idéias eformação
de consciências, a palavra impressa foi de grande importância. Após a independência a União dos Escritores Angolanos assumiu o papel de elaborar uma 'história
provisória' que visa colaborar com a afirmação de uma identidade nacional inclusiva e coesa. Opresente estudo visa reconstruir situações cotidiànas que marcam as
relações de gênero nas narrativas da obra do romancista- historiador Pepetela(laka) que acabam por compor arquétipos de mulheres que disseminam exo-identidades. A
produção literária construída por esse escritor acaba por constituir um material privilegiado de investigações no campo da História e Uteratura, assim como para o uso desta
como fonte de pesquisa histórica. As mulheres desenhadas na trama de Pepetela - prostitutas, fêmeas submissas, heroínas que masculinizadas com suas sexualidades
anuladas acabam por servir de veículo de conformação da nacionalidade em construção, sintetizando ocaráter androcêntrico que marca as sociedades ocidentalizadas,
assim como os resquícios de cinco anos de dominação portuguesa colonial.
Soraia Neto Barbosa· UFES
Adultério, sexualidade e magia na obra "O Asno de Ouro" de Apuleio de Madaura
No presente trabalho, temos por objetivo analisar a represent~ que asociedade romana do Alto Império fazia das feiticeiras com base na obra' OAsno de Ouro', escrita
por Apuleio de Madaura (125-170), autor oriundo do norte da África, relacionando as práticas mágicas descritas com o'status' social das mulheres que praticavam amagia.
Na nossa investigação, estudamos a relação entre magia e sexualidade em tomo das mulheres casadas, isto é, das matronas, as esposas legítimas, buscando
compreender a utilização de rituais mágicos por parte dessas mulheres com o intento de satisfazer seus desejos sexuais.Sabemos que em inúmeras sociedades as
mulheres detêm uma função mágica importante. Elas são consideradas qualitativamente diferentes dos homens e dotadas de poderes especificos: a menstruação, a
sexualidade, os mistérios da gestaç30 são sinais evidentes dos poderes mágicos que lhes são atribuídos. Na magia, a mulher desempenha um papel importante,
ocupando um lugar social inverso àquele que lhe é atribuído na religião oficial, em que não participa de modo ativo.
Lúcia Nonata do Nascimento - UFMA· Marize Helena de Campos - UFMA (Orientadora)
Vivências de familias maranhenses na 11 metade do século XIX
.
Opresente trabalho inicia-se com aafirmativa da hístoriadora Eni de Mesquita Samara de que afamllia é'uma ínstituiçao social que dá e recebe contribuições de outras
instituições ~a sociedade'. Concord~os com aautora de ~ue as particularidades espaciais e temporais de cada sociedade são condições importantes para o seu estudo.
Nesse sentido, nossos olhares detiveram-se sobre afamlha maranhense da 1.1 metade do século XIX, onde buscamos a partir da análise de processos de divórcio, de
anulação de casamentos ede certidões de casamentos, destacar as específicidades desta família no contexto algodeiro, identificando e analisando os discursos (Igreja,
Estado) as imagens, a partir deles projetadas, e seus reflexos nas práticas sociais e trabalhando na perspectíva de que esses discursos não foram por completo
ab,s?rvidos por alguns agentes sociais. Acreditamos que a normatização social proposta pelo Estado e Igreja de Portugal, desde o período colonial, deparou-se com
pralicas que foram de encontro áquilo que era propagado como ideal e modelar. Quando analisamos o período imperial, verificamos a permanência de muitos discursos
e va~ores sociais e as continuidades de seus inversos. Desse modo, procuramos entender as sociabilidades que se construíram no Maranhão a partir daquelas imagens,
analisando para tanto roupagens, falas, gestos e práticas daqueles agentes, atentando para os episódios, momentos e sinais de sua negação frente às demarcações de
lugares, papéis e posturas.
.
Yomara F. Caetano de Oliveira - UNIVALI
Violência e Poder: uma (im)previsivel análise de gênero. (Mulheres do Brasil Imperial, ltajai 1862-1889)
Este trabalho é parte de uma pesquisa de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq -em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí, que se objetiva analisar otema violência.
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'------------------------~~~~~~~~~~~~--~~-------------Para tanto propõe-se aestudar os discursos jurídiros dos processos criminais de ltajaí, da segunda metade do século XIX -(1862-1 ~), na9ual a ré eloo ofendida~orar:n
mulheres, de crimes envolvendo danos físicos. As discussões sobre as relações de gênero, neste caso, envolvem os temas poder e violência. Ocontexto d!lS$í:!,hlstól'ia
se passa no Brasil Imperial, tempo das construções legais do Direito Brasileiro Criminal, no qual foram redigidos o primeiro Código Criminal do Brasil (1830), e o Código
do Processo Criminal de Primeira Instância (1832), discursos entendidos romo um poder legal ronstrutordos sujeitos envolvidos. Ao escrever uma história sobre uma
mínima parte do que essas mulheres viveram, em relações de violência, quando foram destruídas, construídas, desnudadas, revista, camuflada, ~a, humanizada,
idealizada, imaginada e simbolizada, de fonnas diversas indagamos, entre outras questões como as relações de gênero entre as partes envolVidas em um processo
interferiram nas decisões jurídicas.
ÁREA TEMÁTICA: Ensino de História e educação· Dia 30107 10:00 às 12:00h - Central de Aula - B1oco G Sala 104
Crislane Barbosa de Azevedo - UFS; Terezinha Alves Oliva (Orientadora)
História da política educacional em Sergipe na Primeira República: as Mensagens Presidenciais.
Este estudo objetiva analisar apolítica educacional sergipana entre 1889 e 1930 através das mensagens dos presidentes do Estado dirigidas à Assem~a ~islativa de
Sergipe, bem romo apresentar possibilidades de pesquisa sobre aeducação do Estado na Primeira Republica. Para isso, além das mensagens Pre5ldenClaJS, fizemos
uso de bibliográfica sobre História da Educação em Sergipe. As mensagens narram os feitos da administração pública do Estado, de onde podemos perceber não apenas
elogios aos feitos públicos em certos momentos, mas também os vários problemas enfrentados pela instrução pública de Sergipe. Em relação às possibilidades de
pesquisa, são muitas as questões etemas que nos instiga essa tonte romo, por exemplo: ensino primário, secundário e particular, instituições profissionalizantes;práessores;
inspeção escolar; reformas educacionais. Além do estudo de instituições específicas como: Escola de Comércio Conselheiro Orlando; Instituto Pro~ssional Coelho e
Campos; Patronato de Menores Francisco Sá. Instituições essas, dentre outras, que não foram ainda objeto de estudo, mas que as mensagens elos presidentes do Estado
já apresentam-nos alguns caminhos atrilhar.
Alessandra Barbosa Bispo; Jorge Carvalho do Nascimento - UFS
A política educacional em Aracajú durante o Estado Novo
Aeducação foi o principal instrumento para consolidação do Estado Novo. Este trabalho tem oobjetivo de estudar as alterações que a política defendida pelo Estado Novo
promoveu nas práticas eda organização das instituições escolares. Para essa pesquisa foram utilizados jomais, monografias, livros e relatórios do Departamento de Educação.
Durante oEstado Novo aeducação sergipanatinha problemas com oanalfabetismo. Aeducação era utilizada para evidenciar onacionalismo eadisciplina moral. Visando este
objetivo ainstrução pública tenta rontrolar o homem e promover sua adaptação à sociedade. Foram utilizados novos métodos de ensino como o Decroly. Além do Canto
Orfeónico eaEducação Fisica que se consolidou com aobrigatoriedade. As inspeções escolares foram consideralas fundamentais para os resultados desejados peio governo.
Segundo ogovemo aumentoo afreqüência, os trabaihos elos alunos foram aperfeiçoados eosobjetos didáticosoonservados. Aescola passoo ater progresso natarefa de ensinar •
eeducar, rom base no ensino da Esrola Nova. Os professores tiveram apoio do govemo que organizava Cursos de Aperfeiçoamento. Portanto, essas alterações pautaramse pelo discurso que alguns reformadores da educação, como Lourenço Filho propunhcm em alguns Estados Brasileiros.
Cristina de Almeida Valença - UFS; Jorge Carvalho do Nascimento (orientador)
Memória e cultura escolar em Aracaju: acontribuição da escola normal (1870·1932)
Esta pesquisa analisa o processo de educação da mulher eo papel da Escola Normal no período compreendido entre 1887 a 1930. Os resultados apontam que ainda no
século XIX, aprovíncia sentiu a necessidade de organizar um plano educacional no qual fosse criada uma escola direcionada adiplomar professores para ministrar oensino
primário. Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo é analisar acontribuição da Escola Normal para aformação educacional e profissional feminina em Aracaju. Foi
através dos incentivos de Manuel Luís, Diretor da Instrução Pública, que se instalou em 1877, a primeira Escola Normal feminina em Sergipe. Desde então, aescola se
apresentou como um meio fundamental para aformação e a profissionalização feminina. A Escola Normal que tinha romo finalidade fonnar professores para ministrara
ensino primário do Estado, apresentava-se como uma das poucas possibilidades para as jovens cursar oensino secundário, além do fato de que o magistério era uma
função própria para mulheres.
ÁREA TEMÁTICA: História, trabalho e movimentos sociais - Dia 30107 10:00 às 12:00h Central de Aulas Bloco G 103
Leandro Andrade Sena UPE; Kallna Vanderlel Silva (Orientadora)
Estratégias de resistência dos escravos africanos à conquista do sertão de Pernambuco, séculos XVil·XVIII
Oobjetivo desta pesquisa é estudar apresença do escravo africano no sertão nordestino durante o segundo período português, período de reestruturação da administração
portuguesa na capitania de Pernambuco e capitanias anexas entre fins do século XVII e inicio do XVIII. Centramos este trabalho, sobretudo, na análise da atuação dos
escravos fugitivos corno resistência ao processo de conquista pecuarista no interior das capitanias do norte. Adocumentação pesquisada nos apresenta diferentes fonnas .
de resistência dos africanos áescravidão nas regiões pecuarista, especialmente na fonnação de mucambos, considerados um obstáculo a mais na ronquista do interior.
Nesse sentido, estamos observando aconquista o sertão de Pemamburo ecapitanias anexas, durante o período da 'guerra dos bárbaros' a partir do prisma da formação
de estratégias de resistências dos escravos negros à exploração pecuarista.
Robson Pedrosa Costa· UFPE
Demografia escrava e a crise da escravatura olindense ·1871·1888
Em 1871, rom aimplantação da Lei Rio Branro, fora iniciado o processo de emancipação dos escravos no Brasil, que visava uma transição gradual esem rupturas para
otrabalho livre, no intuito de não prejudicar de fonna imediata os interesses dos proprietários escravistas, levando aescravatura no país à fase final de sua crise. Com isso,
os proprietários da região de Olinda sofreram um duro golpe desfechado pelo próprio Estado e os articuladores do movimento emancipacionista do Brasil, agravando,
possivelmente, adecadência escravista da região. No entanto, faz-se necessário um estudo mais apurado sobre aescravaria de Olinda, que revele averdadeira dimensão
de sua população cativa e sua situação neste contexto de crise geral da escravatura no país e, com isso, na Provincia. Procuramos, assim, realizar um estudo que nos
proporcione uma melhor compreensão da demografia escrava da região e seus múltiplos aspectos, como faixa etária, sexo, profissões, perspectiva de vida, etc. Assim,
este estudo visa, acima de tudo, abrir as portas de futuras pesquisas acerca da escravidão em Olinda, analisando-a neste contexto de crise edecadência escravista na'
região, marcando, assim, as últimas décadas do século passado.
Fabiane da Silva Andrade e Juliana de Almeida· UNEB
Trabalho, Cultura e Identidade: Os Artesãos da Construção Naval do Baixo Sul da Bahia.
Os. artesãos da ronstrução naval do Baixo-Sul da Bahia são grupos de trabalhadores que desenvolvem seu oficio apoiados na transmissão oral das técnicas de trabalho.
POIS não existem registros técnicos referentes à construção de embarcações. Na localidade de Valença - região privilegiada peio nosso estudo - esta atividade se perpetua
até os ~ia~ atuais ape.sar do desenvo~vimen!o do transport~ rodoviá~o e da implantação do Sist~~a Ferry Boat de Navegação na década de setenta que geraram a
deca?encla desta atiVidade nas demaiS localidades do Reconcavo baiano. Apreservação desta atiVidade na região de Valença nos instigou a pesquisar os fatores que
permitem amanutenção da construção naval. Para tanto utilizaremos como recurso essencial os depoimentos de artesãos epessoas ligadas aesta atividade com objetivo
de entender não somente aspectos relacionados ao trabalho, mas também sua religiosidade e seu modo de vida no interior e fora do seu ambiente de trabalho.
Robérlo Santos Souza - UEFS; Elizete da Silva (Orientadora)
"Vigiar e Punir": a imposição da ordem no mundo ferroviário em 1909
As relações de trabalho na Bahia da Primeira República apresentam-se como proficuo campo de pesquisas. Este estudo, vinculado à História Social do Trabalho traz romo
propos!a de di~cu~s.ão o leva~te dos ferroviários na primeira década do s~lo XX, apresentando como enfoque central ocenário de repressão econfltto, promo~ielos pelos
m.~OIsmos dl.s?Jplln.ar~s ~clonados pelo setor p~tronal e pelas classes dlnge~tes, os quais resguardavam-se no discurso da moral eordem pública. Além do uso da força
publica para COibir edlsapllnar agreve dos ferrovlanos em 1909, foram oportuOlzadas uma série de medidas controladoras e'moralizantes' no mundo do trabalho ferroviário
para ~a~antir aordem earep~ução social dentro da ótica patronal. Por outro lado, na perspectiva dialética da sociedade, verifica-se aresistência operária àquela orquestração
o~el~a articulada pelos patroes e pelo Estado. Este estudo busca apresentar alguns aspectos das contradições de dasse no âmbito de um setor do operariado baiano do
pnmelro quartel do século XX. Utilizaram-se fontes impressas (Diários de Notícias, Jomal ABahia, OMunicípio, correspondências) eiconográficas (fotografias).
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Maria Madalena Dlb Mereb Greco e Natanlél Dal Moro - UCDS
ApontamentossobAl a história social do trabalho: mulheres ferroviárias e trabalhadores-migrante. em MS
Oartigo intitulado 'Apontamentos sobre a história social do trabalho: mulheres ferroviárias etrabalhadores-migrantes em MS' é uma análise a partir de aspectos da história
de mulheres ferroviárias ede trabalhadores-rnigrantes do estado de Mato Grosso do Sul, pois estes dois componentes entrelaçam-se na teia que compõe parte da história
deste Estado. Ametodologia utilizada foi aqualttaliva que consistiu em duas fases. Na primeira realizou-se aleitura bibliográfica, acoleta, aseleção e aanálise de materiais
documentais, como artigos de jamais. Na segunda foram entrevistadas mulheres ferroviárias e trabalhadores-migrantes por meio de questões abertas edirigidas. As
considerações finais evidenciaram que as mulheres ferroviárias eos trabalhadores-migrantes contribuíram de forma significativa para odesenvolvimento do estado de Mato
Grosso do Sul, além do que, constatou-se ainda, embora preliminarmente, que apesar da importância destes sujeitos como agentes históricos, os mesmos permaneceram
apenas como alicerces de uma construção social, sem virem áluz seus feitos, pois estas mulheres ferroviárias eestes trabalhadores-migrantes foram apenas suportes para
aprojeçao de (outros) agentes que tinham 'status' socialmente mais valorizado.
ÁREA TEMÁTICA: História política e poder - Dia 30/07 10:00 às 12:00h Central de Aulas Bloco G 105
Flávio de Sá Cavalcanti de A. Neto - UFPE
Opanoptlsmo e a Casa de Detenção do Recife
Acriminal idade era um dos sérios problemas da cidade em meados do século XIX. Devido ásuperlotação das cadeias existentes era necessário que se construísse um
novo local para onde se pudessem transferir os presos ese encaminhassem os diversos tipos de marginais, tais como loucos, prostitutas, arruaceiros, bêbados, etc. Tal
projeto já vinha sendo motivo de discussões na Assembléia Legislativa, e um dos pontos principais de tal debate era aquem entregar a incumbência desta obra. Em fins
de 1848, ofamoso arquiteto José Mamede Ferreira, responsável por várias outras obras espalhadas pelo Recife apresenta o projeto para a nova cadeia. Em 1850 iniciase aconstrução da Casa de Detenção do Recife, seguindo o modelo do 'panótico radiante' e as novas tendências arquitetônicas da época, muito influenciada por padrões
ingleses, esó em 1867 aobra étotalmente concluída. Este trabalho tem como objetivo mostrar como era feita areeducação dos detentos seguindo o modelo do panoptismo,
a partir da discussão proposta por Michel Foucault em Vigiar e Punir, mostrando como eram tratados, dentro da Casa de Detenção do Recife, os infratores, a partir da
inauguração do primeiro raio de celas, em 1856.
Fabiane Dal'Asta- UFMS; Maria Medianeira Padoin (Orientadora)
A construção do Federalismo no Brasil (1840-1900): o contexto rio-grandense e platino
Aorigem do Federalismo está na Grécia Antiga, mas foi na Europa e mais tarde nos estados Unidos, que este sistema politico alcançou formas mais elaboradas. É
necessário revisar conceitos e significados que apalavra federalismo alcançou ao longo do tempo. Suas conceituações variam de acordo com os teóricos que analisam
o assunto. No Brasil, o Federalismo tomou forma na luta pela autonomia de determinadas regiões. Este trabalho estuda, especificamente, de que forma o Federalismo se
forma eserviu de bandeira no Rio Grande do Sul, em especial, a Revolução Farroupilha, levando em consideração aspectos econômicos, políticos e sociais. Para analisar
o assunto, necessita-se de uma revisão teórico conceitual e bibliográfica. A análise de textos edocumentos referentes ao tema é imprescindível. Estas análises ainda se
encontram em aberto, e a pesquisa está em andamento.
Adriana Fortes Ribeiro - UFMG
Serviço Público no Estado Novo· DASP.
A partir de 1937, Getúlio Vargas e sua equipe começaram adelinear amplas reformas políticas e administrativas que iriam consolidar o regime do Estado Novo. Vários
órgãos foram criados com o objetivo de racionalizar aeconomia e a administração e exercer funções de formação econtrole da opinião pública. DASP'sistematizou o
funcionalismo instituindo oConcurso Público ameaçando dessa forma a política de clientelismo. Através da análise de artigos da revista do serviço Público e da Revista
Cultura Política será possível discutir as mudanças que se efetuaram naquele período.
Ana Beatriz de Barros Silva e Jivago Correia Barbosa
Estado Novo na Paraíba: a interventoria de Ruy Carneiro (1940-1945)
Através deste trabalho, procuramos discutir a montagem da interventoria de Ruy Cameiro na Paraíba, em subsUtuição ao antigo interventor Argemiro de Figueiredo. Dois
aspectos merecem destaque: inicialmente buscamos analisar odesmonte do aparato govemamental ar.gemirista, ressaltado na imprensa da época por deixar como herança
uma situação calamitosa, de pobreza generalizada ede descontrole nas contas públicas. Simultaneamente, visamos acompanhar as primeiras ações do novo interventor,
que governou oestado entre 1940-1945 e que visava oestabelecimento de transformações no aspecto estatal, assim como amontagem de uma estrutura de dominação
baseada na poIitica populista. Desta forma, como segundo ponto desta pesquisa, assume especial relevo o acompanhamento das práticas populistas estabelecidas por Ruy
Oameiro: visitas aorfanatos, campanhas de arrecadação de dinheiro e mantimentos para abrigos, distribuição de alimentos às populações carentes, etc. Oentendimento
do populismo de Ruy Carneiro é complementado pela análise dos jornais da época que constroem e buscam transmitir a imagem de u.m líder carismàtico voltado para
atender as necessidades do povo.
ÁREA TEMÁTICA: Lazer e festa - Dia 30/07 10:00 às 12:00h Central de Aulas Bloco G 106
Fernando Cavichlolli - UFPR/UNIMEP
Indícios da história do lazer no Brasil: os valores da década de 50
Ofinal da década de cinqüenta éassinalado como um momento que apresenta uma conjuntura muito especifica ede grande importância para todos os projetos subseqüentes
para o lazer. Ocorreram modificações específicas em relação ás práticas culturais e as instituições rigidamente controladas, que tinham acapacidade de monopolizar a
ofertas de bens culturais. Asociedade passa a conviver com uma série de organizações que concorrem na mesma direção. Oobjetivo do trabalho é discutir a partir dos
acontecimentos ocorridos no transcorrer dessa década (a emergência de um novo modelo cultural), ainfluência dessas mudanças para os pesquisadores brasileiros que
têm como objeto de estudo o lazer. Procura demonstrar como as principais abordagens elaboradas desse objeto de estudo estão alicerçadas por dois valores, difundidos
nos meados dos anos cinqüenta e que serviram como base para todos os projetos: uma certa idéia de cultura e de democratização. A análise desses fatos torna-se
necessária para melhor compreender o posicionamento assumido por grande parte dos principais pesquisadores braSileiros do lazer.
Hilário Figueiredo Pereira Filho· UFMG
Carnaval e Belo Horizonte: esse encontro 'vai dar samba' ?
Tendo como contexto histórico afundação de Belo Horizonte (1897) até inicio dos anos 30, apresente comunicação busca problematizar o camaval de rua com todos os
se~s múl!ipl?~ significados. Para.is.so, será retomada a discussão da cidade planejada, sendo um dos principais aspectos as ocupações dos espaços públicos pelos
vanados indiViduas egrupos sociais. Procuraremos enfocar os embates entre as concepções de uma cidade imaginada e, efetivamente, construída e vivenciada no
cotidiano. ~ camaval
ser compreendido como um grande emaranhado de experiências, uma vez que os conflitos simbólicos assumiam significados diferentes através
das maneiras de se bnncar e de se conceber afesta por parte dos sujeitos históricos. As fontes de pesquisas utilizadas consistem em jamais da época, destacando-se
aqueles que foram publicados pelas Associações Carnavalescas, os quais revelam adinamicidade da cultura belohorizontina na virada dos séculos XIX-XX. Além disso,
analisaremos alguns fragmentos da Legislação Municipal, procurando entender como se deram os processos de mediação entre afesta eo meio social da época.

P?de

Sílvia Evangelista e Flávio Carreiro de Santana -UEPB; Luíra Freire Monteiro (Orientadora)
"Abre alas que eu quero passar": festejos carnavalescos em Campina Grande na primeira metade do século XX
Na prir:'eira r:'~tade do século XX~ ~otoriamente, ~riodo de m~ior auge econômico da cidade, a história de Campina Grande foi marcada pelos festejos camavalescos. A
pes~~lsa obJe~lva entender a partiCipação da SOCiedade na folia camavalesca local, ressaltando preconceitos, diferenças sociais e comportamentos dos vários estratos
sociais envolVidos no contexto. Otrabalho tem como principal fonte de informação os artigos de jornais e revistas locais da época encontradas em acervos públicos e
privados. Em continuid~e! a pesquisa apresenta como primeira conclusão que os carnavais campinenses foram definidos pela pluralidade, havendo espaço e participação
de todas as classes sociais.
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------------------------~~~~--~--~--------------~-------------Marcelo Caetano Barreto Rosa- UEFS
Os imersos exclusos: cordeiros no carnaval de Salvador na década de 1980
Otrabalho apresentado integra uma pesquisa a respeito do camaval de Salvador, festejo que ganhou notoriedade nacional principalmente apartir da década de 1980, ~
ocrescimento e avanço da indústria fonográfica. Dentro do cenário da festa, o enfoque da pesquisa relaciona-se a atividade dos seguranças de blocos, mas conhecidos
como cordeiros. Oestudo da experiência dos cordeiros possibilita perceber como afesta preserva em seu âmago estruturas da hierarquia social soteropolitana. Isto porque
estes trabalhadores serviriam não só para fazer asegurança dos foliões de bloco, mas também para cercearem oespaço camavalesco, promovendo dentro da festa uma
divisão social já presente durante todo oano. Eles seriam imersos pelo fato de estarem geograficamente dentro da festa eexdusos pela sua condição de trabalhad.ores q~e
os impediriam de gozar plenamente da euforia momesca. Desta forma, o estudo da sua atividade possibilita observar como se estrutura dentro do Camaval a hierarqUia
social vigente, percebendo, assim o espaço camavalesco, para além de seu sentido lúdico, epercebendo-o como mais um locus de estabelecimento de relações sociais.

Wagner Geminiano dos Santos -UFCG
Carnaval, Poderes e Representações
Em um pais sobre o qual os olhos estrangeiros construíram uma imagem de um caldeirão cultural fervente aponto de ebulir em festas constantes, estudar manifestações
culturais como o carnaval é primordial para entendermos a nossa sociedade. Estudar este assunto se faz urgente e importante, principalmente se olhamos suas
particularidades, em uma região espacial delimitada eem um recorte temporal estendido por um século (1900-1999). Oobjetivo deste estudo é tentar reconstruir e perceber
ocarnaval da cidade de Campina Grande dentro de um contexto histórico, social ecultural em suas transformações, permanências, construções, adaptações, reproduções
etraduções das múltiplas realidades construídas pelos homens e mulheres que viveram em tempos passados. Para isso, utilizamos basicamente fontes qualitativas:
impressas, memorialísticas, judiciais e iconográficas, que serão analisadas com base nos aportes teóricos da história social da cultura.
ÁREA TEMÁTICA: História da cultura, das ciências e da idéias - Dia 30/07 10:00 às 12:00h Central de Aulas Bloco G 107
Andréa Luiza Bonfim Santos e Jordana Gonçalves Leão - UFPE; Luiz Carlos Luz Marques (Orientador)
Miséria: A "violência-mãe", na histórica perspectiva de Dom Helder Câmara
'A Miséria é aviolência-mãe de todas as violências'. Esta afirmação de Dom Helder Câmara serviu de fio condutor de nossa pesquisa. Da análíse dos discursos que
pronunciou, entre 64 e 76, anos de chumbo do golpe militar, pretendeu-se ilustrar seu ponto de vista sobre aquilo que entendeu serum 'colonialismo interno', uma
'escravidão nacional'. Nosso objetivo: refletir sobre aforma como esta 'violência-mãe' foi denunciada por Helder Câmara, apartir de sua histórica inconformidade perante
as desigualdades sociais. Para tanto, utilizamos os manuscritos das 'Cartas Circulares' etrechos contextualizados de discursos proferidos em conferências nacionais e
intemacionais, bem como fizemos uso de suas obras publicadas e de frases de efeito atribuídas aele em artigos ejornais. Emerge dessa pesquisa um conteúdo riquíssimo
sobre o pensamento daquele 'cidadão-ativo', pensamento cujas repercussões 'estremeceram poderes estabelecidos', echegaram a nós, hoje. Pensamento revelador do
quanto certas idéias podem ser um instrumento forte para se pensar etransformar uma sociedade. Pensamento que nos ajuda acompreender oquanto aquestão da miséria
social ainda hoje é, como dizia Dom Helder, 'uma guerra tão grave como aguerra nuclear e aguerra bioquímica'.
Jordana Gonçalves Leão - UFPE; Augusto Cesar Veloso Silva - UFPE; Luiz Carlos Luz Marques (Orientador)
Um Leitor Atento: a biblioteca carioca de Dom Helder Câmara
Este painel visa propor e ilustrar algumas hipóteses sobre o sui generis processo de formação cultural do futuro arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Camara, nos
anos em que como simples sacerdote habitou no Rio de Janeiro. Para tanto, usaremos como fonte alguns dos 904 livros de sua biblioteca pessoal, até noje conservada
naquela que foi sua residência carioca. Aanálise de algumas das obras ali depositadas, todas sistematicamente datadas, lidas, anotadas e comentadas, permitem-nos
vislumbrar um Dom Helder, então chamado de 'Padrezinho' pelos amigos, um 'leitor atento' das mais variadas correntes de pensamento, bíblico, litúrgico, teológico,
filosófico e econômico. Em nossa seleção constam, entre outras, o livro de salmos de 1922, que usou no seminário da Prainha, em Fortaleza, o clássico infanto-juvenil,
'O Pequeno Príncipe' de Antoine de Saint-Exupéry e a'Critica da Razão Pura' de Kanl. Acreditamos que arelevância de tais obras para aformação ideológica e intelectual
de Helder Camara poderá ser colhida no estudo do direcionamento que Dom Helder deu à sua vida, tendo como base passagens que destacou em tais leituras.
Filipe Neves Domingues da Silva e Solange Maria da Silva- UFPE; Luiz Carlos Luz Marques (Orientador)
"Um Escritor Compulsivo": os manuscritos inéditos de Dom Helder Câmara
Esta pesquisa objetiva registrar um hábito pouco conhecido do grande público com relação àpessoa de Dom Helder Câmara, Arcebispo de Olinda e Recife (1964 -1985),
ode sua rica e volumosa produção textual, elaborada costumeiramente no silêncio da madrugada, nas mais diversas localidades por onde passou o'peregrino da utopia'.
Tais escritos expressam sua opinião e vivência em marcantes momentos do século XX, como na estruturação da Ação Católica, fundação da CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil), fundação da SUDENE, participação no Concilio Vaticano 11, como um dos prelados mais atuantes, e na resistência pacífica ao golpe militar
no Brasil, que lhe custou dez anos de ostracismo por denunciar atortura durante uma palestra no Palácio dos Esportes em Paris, em maio de 1970. Para tanto, baseamonos na documentação inédita arquivada no CeDoHC (Centro de Documentação Helder Câmara), pois além das obras de caráter público, encontram-se escritos de cunho
particular, na forma de cartas-circulares (2.122 cartas), através das quais é possível acompanhar, sob uma perspectiva privilegiada, 20 anos cruciais da história da Igreja
católica edo Brasil (1962-82), além de meditações, poesias e muitos outros escritos.
ÁREA TEMÁTICA: História e Religião - Dia 30/07 10:00 às 12:00h Central de Aulas Bloco G 109
Márcio Gonçalves dos Santos; Gilvan Ventura da Silva (orientador) - UFES
Oprocesso estigmatizante dos principais líderes do gnosticismo, na obra "Contra as Heresias" de Irineu Lião
Nossa pesquisa tem por finalidade analisar como se processa aestigmatização feita por lrineu, bispo de Lião, aos gnósticos, num contexto em que o cristianismo não
apresenta ainda um corpo doutrinário definido. Por outro lado, ao mesmo tempo em que desqualifica os gnósticos, o autor evidencia sua visão particular da fé cristã. Neste
processo de desqualificação, se observa em Irineu um cuidado metódico em criticar os principais líderes gnósticos de sua época, tais como Simão, o Mago, Valentino e
Marcião. Toma-se evidente, então, apreocupação de lrineu em defender um cristianismo hierárquico em oposição aos ensinamentos gnósticos, os quais não estabeleciam
uma única interpretação sobre a natureza de Cristo. Desta forma, tentaremos analisar como o bispo de Lião cria um compêndio sobre o gnosticismo como ele o
descaracteriza. Analisaremos assim, a sua obra 'Contra as Heresias', obra empregada para combater o gnosticismo. Para se compreender esta estigmatização,
utilizaremos como instrumental teórico oconceito de ideologia como sistema cultural, de Geertz, eoutros conceitos aserem utilizados, extraidos da Antropologia Cultural,
serão os de magia, feitiçaria e heresia.
.
Cláudio Sousa de Carvalho - Rosilene Dias Montenegro (orientadora) - UFCG.
Padre Ibiapina e o imaginário popular.
Na segunda metade do século XIX um extraordinário empreendimento missionário, OCorreu nas provincias do Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceará e Piauí. Esse
acontecimento foi motivado pelo Pe. Ibiapina e resultou em sua ascensão no imaginário popular aproporções que atingiriam milhares de pessoas e instigariam, em fins do
século XX, a mobilização dos fiéis e do clero da cidade de Arara-PB, a se empenharem pela sua canonização, cujo processo tramita no Vaticano. Em Arara, se
transformaria no centro da devoção popular ao Pe. Ibiapina. Nessa localidade foi construida a principal de suas casas de caridade destinada às órfãs. Opresente painel
visa apresentar como a religiosidade popular no Nordeste é ilustrada através da vida de Ibiapina de modo que, a partir do imaginário religioso as massas populares são
motivadas à realização de rituais, festividades e movimentos permeados por uma série de ícones e símbolos, explícitos nas representações da imagem do Pe.lbiapina
que para seus devotos já se constitui em um santo.
Edivania Alexandre da Silva - UEFS - Gilmário Moreira Brito (orientador)
Influências católicas na produção iconográfica de folhetos populares do Nordeste
A investigação iconográfica em folhetos religiosos do Nordeste possibilita acompanhar a percepção, leitura eformação de uma cultura religiosa de tradição católica por
sujeitos distanciados dos códigos letrados. Aanálise e problematização dos folhetos, neste trabalho, pretendem investigar aformação desta cultura religiosa do povo
norde~tino, entre ofinal do século XIX e meados do século XX, através dos folhetos de poetas populares como Leandro Gomes de Barros (1865-1918), paraibano, que
poSSUI uma obra permeada de elaborações de valores, crenças, hábitos egestos oriundos de tradições católicas. Olevantamento das fontes, presentes no Museu Casa
do Sertão - UEFS-BA, foi o passo inicial deste trabalho evem sendo feito concomitantemente à catalogação, análise eproblematização dos folhetos. Aleitvra de bibliografia
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~------~~--~--~~~~----~------------------------------------------sobre o tema e discussão com o grupo de estudos também tem sido de grande importância para obom andamento da pesquisa. Através do estudo da linguagem visual,
presente nos folhetos religiosos, já se vislumbra acontribuição deste trabalho em revelar aconstrução de uma cultura religiosa popular no Nordeste do Brasil.
Lêda Cristina Correia da Silva
A construção de um Santo
OConvento de São Félix de Cantai ice está incluso no roteiro de romarias de Pernambuco e recebe fiéis de todos os estados nordestinos, região na qual Frei Damião dé
Bozzano realizava missões desde sua vinda da Itália em 1931. Pertencente áOrdem dos Capuchinhos, o Convento está localizado no bairro do Pina, na cidade de Recife,
em Pernambuco, sendo local de romarias as quais foram reforçadas após a morte de Frei Damião em 1997 com a visitação ao seu túmulo e museu. Estudar 'devoção'
significa para nós romper alguns conceitos, aexemplo de 'devoção popular". Preferimos a utilização do conceito de 'circularidade" elaborado por Carlo Ginzburg. Para
tanto, procuramos fundamentar nossa análise epartir de História social de Religião, ou seja, partimos de confluência de investigação econômica, política, cultural e mental
porque entendemos ser nosso objetivo multifacetado eapenas acompreensão de vário prismas nos permite entender os significados da 'devoção', em última instância,
o eixo central de nossa pesquisa.
Hérica Martins Leandro - UFPE
A cultura e religião sob o lumiar histórico da fé
Nascido nofim do século XVI e inicio do XVII, na Igreja de Gesu ,em Roma, o Barroco, trouxe consigo não só um estilo artístico para exornar altares de igrejas e palácios,
mas características que se introduziram de maneira peculiar nos vários niveis da esfera social e histórica da Europa, e regiões que nesse período, estavam subordinadas
aos domínios dos Estados absolutistas eda Igreja Católica, caso do Brasil ,onde as missões religiosas,como as Jesuíticas, usou acultura barroca como instrumento de
apoio pedagógico para suas missões de catequização. O uso do Barroco adequou-se bem as necessidades dos Estados e da Igreja Católica, abalada pela Reforma
Protestante, no reconquistar dos antigos fiéis convertidos ao protestantismo, e de catequizar os povos que não conheciam a'verdadeira" fé, assim ofizeram os jesuítas
enviados acolônia portuguesa no Brasil, utilizando acultura barroca como instrumento pedagógico e religioso, transformador,da cultura indígena, o que ajudou aconstruir
durante edepois dos encontros culturais no Brasil aidentidade religiosa, cultural da nova nação que se formava, partindo inicialmente das principais capitanias que ficavam
no nordeste como Pernambuco e Bahia.
ÁREA TEMÁTICA: Narrativas sobre a Antigüidade - Dia 30/07 10:00 às 12:00h Central de Aulas Bloco G 101
Fernanda Coimbra da Costa Pereira - UFES; Gilvan Ventura da Silva (orientador) - CCHN
Filosofia, Religião e Poder no Baixo Império: o testemunho de Eunápio em liA vida dos sofistas"
Nosso estudo versa sobre afilosofia neoplatônica e os filósofos que arepresentavam, estando baseada no documento'Avida dos sofistas", escrita por Eunápio de Sárdis
(373-414), autor que no século Vd.C, biografa de forma sucinta a vida de homens notáveis, mais especificamente filósofos neoplatônicos, os quais foram considerados
santos pagãos (theioi andres), devido asua capacidade de realizar maravilhas. Analisaremos as razões pelas quais tais homens divinos conseguiram ascender aos altos
circulos imperiais de poder da época, principalmente aimportância que a teurgia, ajunção da filosofia com amagia, teve para que aconcretização dessa ascensão, assim
como aépoca do Baixo Império, onde havia uma acirrada disputa entre as várias religiões do período, incluindo o neoplatonismo, pelo caráter de oficialidade junto ao Estado
Romano, Dentre os casos de filósofos convertidos em santos pagãos que nos foram transmitidos ppr Eunápio em sua obra, selecionamos para análise os'de Edésio,
Máximo de Efeso e Crisâncio. O aporte teórico utilizado foi o conceito de "sistemas de valores' de Georges Duby e aconcepção de representação política dados pelas
autoras Eliana Regina de Freitas Dutra e Maria Helena Capelato.
Duilio Henrique Kuster Cid
Paládio de Helenópolis e a construção da imagem das devotas pobres na História Lausíaca
Nosso trabalho visa identificar na obra História Lausíaca, do bispo de Helenópolis, Paládio, uma nova forma de se conceber a mulher no mundo romano. Até então, as
mulheres eram vistas numa posição de inferioridade em comparação ao homem, não só na sociedade pagã como dentro do próprio cristianismo. Com Paládio o que se
observa é um tratamento no qual as devotas são reconhecidas como sendo tão importantes quanto os homens para a Igreja. Pudemos perceber que Paládio encontravase dentro de uma grande discussão corrente entre os cristãos nos séculos IV e Vno sentido de, tendo em vista agrande disseminação do cristianismo no Império Romano
nesse periodo, buscar-se uma identidade que caracterizasse o status de cristão. Odebate encontrava-se polarizado entre uma representação que voltava-se para os
antigos ideais ascéticos e uma outra representação que pretendia romper com essa divisão entre ascetas e cristãos comuns. Tendo em vista que a História Lausíaca é
um compêndio acerca da vida dos monges e ascetas do Egito e da Palestina, entendemos que aforma como o bispo de Helenópolis refere-se às mulheres em sua obra
está diretamente vinculada à sua concepção de identidade cristã enquanto ligada ao ascetismo.
Lucihéberto Rodrigo Machado e Gilvan Ventura da Silva - UFES
Guerra e resistência hebraica contra Roma na perspectiva de Flávio Josefo (66 d.C.) .
Apresente pesquisa tem por objetivo analisar as formas de resistência judaica àação imperial romana a partir do ano 66 d.C., resistência esta que culmina com a destruição
de Jerusalém e de seu segundo Templo empreendida por Tito, em agosto do ano 70 d.C .. Nossa investigação visa a compreender as formas de resistência das
comunidades judaicas diante dos romanos tanto sob aspectos materiais quanto sob aspectos de mentalidade. Para tanto, tomaremos como fonte principal aobra 'História
dos Hebreus', do escritor Flávio Josefo, um autor contemporâneo aos acontecimentos que descreveu. O instrumental teórico utilizado baseia-se nos conceitos
desenvolvidos por Clifford Geertz, o qual considera a ideologia como sistema cultural. Além disso, seguimos ahipótese de Georges Duby segundo aqual, nos momentos
de crise politica, observamos aefervescência das ideologias. As formas de resistência das comunidades judaicas diante dos invasores se fundamentam em um conjunto
de valores que conferem identidade ao povo judeu. Tal resistência se verifica não somente em termos culturais, mediante adesqualificação dos romanos ede sua religião,
como também em termos materiais, em atos de violência eterrorismo que desafiam abertamente aautoridade romana.
Lenin Campos Soares - URFN; Maria Emilia Monteiro Porto (orientadora)
Simão de Vasconcelos e as Antigüidades
Este trabalho visa, primariamente, reconhecer o quê na sociedade brasileira colonial permanece da Antigüidadê através da análise da Crônica da Companhia de Jesus,
escrita no século XVII, pelo p. Simão de Vasconcelos, e através disto, resgatar parte do ambiente cultural no momento do embate entre Idade Média e Modema. Voltamonos então para acrônic,J e percebemos que esta foi escrita dentro da tradição renascentista, apesar de ser do século XVII, eque, como tal, retoma os autores antigos, seus
mitos, poesia efilosofia, pois, neste período, conhecer os clássicos era uma forma de entrar em contato com um periodo do qual se tinha muita admiração e, ao mesmo
tempo, libertar-se do Medievo, afirmando a Modemidade. Como resultados, primeiramente localizamos as referências áAntigüidade e analisamos suas formas (como ele
utiliza as referências) eo tipo (o que ele utiliza), através de uma metodologia que se liga àhermenêutica e alingüistica. Podendo assim, mais tarde, confronta~a com outras
crônicas do mesmo periodo.
Marcelo da Silva Chiechelski e Marcia Raquel de Brito - PUCRS
Egiptomania no Brasil: Obeliscos e Logotipos
A Egiptomania, segundo Lant, é a reutilização de motivos do Antigo Egito para criar significações elou representações contemporâneas. Neste sentido, buscamos analisar a
apropriação de elementos eobjetos decor.ativos do Antigo Egito na atualidade. Nosso trabalho apresenta0 levantamento e asistematização de obeliscos elogotipos em diversos
estados do Brasil como SC, MG, RS, RJ, MT e AM. Esta pesquisa contribui para oconhecimento de elementos da cultura egípcia presente no cotidiano dos brasileiros
ÁREA TEMÁTICA: Narrativas sobre História do Brasil - Dia 30/07 10:00 às 12:00 CCHLA DECOM 106
Beatriz Paiva de Oliveira - UFRN
Mundo Colonial: o universo luso-brasileiro em O va/eroso Lucideno
As crôni~as p~oduzid~s por conqui~tad~res ecolonizadores sobre a~mérica port~guesa constituem-se em importantes fontes de estudo para o período. Nestes três séculos
de colonlzaçao, o penodo de domlnaçao holandesa (1630-1654) fOI um dos mal's documentados. Nesta fase holandesa, encontra-se OValeroso Lucideno de fre Manuel
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Calado, escrito entre 1645 e 1646, retratando desde a invasão holandesa áOlinda até aguerra de restauração. OLucídeno foi utilizado por muitos autores como fonte de
informação sobre o período, servindo de base para outras crônicas seiscentistas. No Lucídeno, Calado compôs um quadro do ambiente colonial no século XVII. Os
fenômenos e eventos narrados estão nas crônicas portuguesas dos seiscentos. Apartir do providencialismo de Calado, é possivel compreender a relação estabelecida
pelo autor entre ainvasão holandesa áCapitania de Pernambuco e a perda de glória de uma 'tradição portuguesa'. Outro aspecto que pode ser observado na obra é a
representação sobre católicos e portugueses, através da qual pode-se compreender a tensão que marcou o século XVII devido à Reforma Protestante, que havia sido
empreendida no século anterior,
Annle Larissa Garcia Neves - UFRN; Maria da Conceição Guilherme Coelho (orientadora)
.
A Igreja Católica e o povoamento da capitania do Rio Grande.
Ofato de se constituir como capitania periférica, contribuiu para que toda produção historiográfica sobre o Rio Grande colonial fosse relegada a um patamar secundário, por
parte dos historiadores que publicaram obra sobre o periodo focalizado, oque ocasionou uma escassez bibliográfica sobre atemática. A partir daí se iniciou aconstrução
de um banco de imagens digitalizadas sobre o nosso patrimônio artistico e histórico. Objetivos: Facilitar acompreensão da história colonial, partindo do conhecimento das
manifestações artísticas ereligiosas empreendidas, pelos colonos buscando apreender as relações criadas entre o projeto colonial e a Igreja Católica. Metodologia: Coletar
adocumentação referente ao processo de consolidação do catolicismo na capitania do Rio Grande; selecionar as fotografias, desenhos edocumentos para aorganização
do banco digital de imagens; analisar o material coletado edigitalizado a partir do quadro referencial em que foi montada aestrutura artística e cultural da capitania do Rio
Grande. Conclusão: Tal trabalho permitiu oresgate de uma parcela significativa da história do RN através das imagens religiosas destacando opapel desempenhado pela
Igreja Católica, como um dos principais agente dessa politica de fixação do colono português.
Gibson Monteiro da Rocha - UFPE; Lourival de Holanda Barros (Orientador)
Ovil metal na anatomia de um discurso: Vieira, o Mercantilismo, Potosí e o caso Pacajás.
Em 1656, quando Pe. Antonio Vieira estava no Grão-Pará foi enviada uma expedição a mando de Portugal ao Rio Pacajás, rio este que ficava no Amazonas, oitenta
léguas aoeste de Belém. Esta missão intentava pela descoberta aurífera de aluvião no referido rio. Com ofracasso econseqüente regresso da Missão, Vieira prega um
sermão em homenagem aos sobreviventes e nesse sermão ele aborda questões importantes para oconhecimento do Periodo Colonial Brasileiro, que visamos tratar neste
painel, tais como: o Mercantilismo, Potosi, uma Possível Tomada do Rio da Prata, o Grão-Pará etc.
Roberta Mary Mota da Silva· UPElFFPNM; Kalina Vanderlei Silva (orientadora)
A intervenção da coroa portuguesa na produção e no comércio dos gêneros alimentícios nas capitanias do Norte do Brasil, nos séculos XVII e XVIII.
Durante aépoca colonial a preocupação principal do Estado ecolonos éexportar açúcar. Anecessidade de plantar cana-de-açúcar étão iminente que aprodução de gêneros
de primeira necessidade é deixada em segundo plano, gerando escassez de gêneros alimentícios. A escassez de alimentação no Brasil colonial leva o governo a
estabelecer ocontrole na plantação e no comércio dos diversos alimentos, principalmente da farinha de mandioca, pois aimportação de alimentos tomou-se algo inviável
para os senhores de engenho, visto que estes estão em dificuldade financeira devido ao declínio na demanda do açúcar, no pedodo estudado. Ocontrol~ da produção por
parte da Coroa éfeito na imposição do preço dos gêneros, na obrigatoriedade de fornecimento dos mantimentos aos soldados que iam ao sertão, na cobrança de impostos
sobre produção ecomércio. Aescassez eocontrole da produção pela Coroa gera no mercado interno conflitos, devido ádificuldade de acesso aos alimentos, levando o
governo adecretar leis e, sobretudo, aumentar afiscalização para que estes gêneros se destinassem principalmente à burocracia.
Elisangela Albuquerque e Lêda Sellaro • UFPE
O cinqüentenário da Abolição da Escravatura em Pernambuco: uma celebração a serviço da ordem e do progresso.
Este estudo, articulado à pesquisa 'Poder Político e Educação em Pernambuco: Estado Novo e Escola Nova (1937-1945)", evidencia a utilização do cinqüentenário da
Abolição da Escravatura, em maio de 1938, na direção dos objetivos norteadores das disciplinas História Pátria eda Educação Moral e Civica, oficializadu:> no documento
'Programas de Educação Primária', publicado em 1939. As matérias da 'Folha da Manhã", jomal de propriedade do interventor federal em Pernambuco, Agamenon
Magalhães, contemplam a programação a ser desenvolvida nas escolas, de forma intensiva e uniforme, em todo pais, conforme recomendações do Ministério da
Educação. Evidenciam aabordagem positivista da História, com ênfase nos feitos dos abolicionistas, em detrimento da atuação dos negros no processo de libertação;
lembrados apenas como exemplos de disciplina, força e obediência. As explicações da abolição a partir de razões humanitárias obscurecem, ainda, as questões
econômicas, ligadas á industrialização e ánecessidade de expansão do consumo da produção, oque seria, em parte, assegurado com o trabalho assalariado. Trata-se,
portanto, de uma celebração 'educativa', coerente com a ideologia estadonovista, aserviço da ordem e do progresso.
ÁREA TEMÁTICA :História Memória e Patrimônio - Dia 31/07 14:00 às 18:00h - CCHLA 401
Daniel Bertrand - UFRN
História, Arqueologia e Folclore
Um dos campos pouco estudados na história do RN éo da sua pré-história. Muitas pergunlas sobre o povoamento, as tradições culturais e aevolução desses grupos até
o contato com os europeus ainda estão sem respostas. Para conseguir responder essas questões, o pré-historiador lançará mão de outras ciências que o auxiliará na
pesquisa. Opresente trabalho se refere da utilização da arqueologia edo folclore no desenvolvimento da pesquisa, no que diz respeito a localização dos sitios arqueológicos.
Local onde foram depositados os vestígios materiais dos grupos estudados.
.
Janio Gustavo Barbosa· UFRN
Teorias e métodos arqueológicos em sítios histórícos
Sabendo que a História se vale de documentos escritos como comprobatÓrios de fatos ocorridos e que aArqueologia éde extrema importância para aciência histórica,
pois, trabalha com fontes atípicas ao oficio do historiador advindas da cultura material, nota-se que oentendimento de pontos relativos às concepções do passado, perpassa
por uma maior assimilação dos conceitos utilizados, tanto pela ciência histórica quanto pela Arqueologia. Compreendendo que oensino de História em conjunto com oda
Arqueologia facilita o processo de ensino-aprendizagem, pois, concilia o conhecimento histórico com a metodologia prática da Arqueologia, o presente trabalho enseja
correlacionar contexto histórico e contexto arqueológico, demonstrando a importância de sua ,respectiva interação, bem como, evidenciar o trabalho com fontes
arqueológicas e sua aplicação em áreas de ocupação humana, Através da coleta e seleção do material bibliográfico acomposição do trabalho pôde ser viabilizada para
em seguida proceder-se àelaboração eseleçãO de textos explicativos e material iconográfico. Com isso, nos foi possivel perceber um melhor resultado pedagógico, pois
a proximidade com os objetos de estudo facilitaram o repasse de conceitos por parte do educador eacompreensão destes por parte dos alunos.
Arlkey Marques Bandeira - UFMA
Os registros rupestres no Maranhão: análise de dois sítios portadores de pinturas e gravuras
No Maranhão, como em quase todo o Brasil, encontramos um tipo de vestígio de populações pré-coloniais que desde oséculo XVI vem despertando ointeresse de curiosos
e pesquisadores devido a sua origem e significação, são os chamados registros rupestres, mais popularmente conhecidos como arte rupestre. Surgidos da necessidade
humana de registrar de forma definitiva seu universo simbólico e natural, os registros rupestres há muito têm ganhado notoriedade no Brasil, servindo inclusive como
indicadores de formas de organização social entre as populações pré-coloniais. Este painel tem como objetivo, demonstrar o levantamento que efetuamos em algumas
localid.ades do Estad~ do Mar~nhão que ~ssue":1 sitios arqueol~icos que possuem re~istros rupestres em sua composição. Delimitamos em dois a nossa atuação e
pesquisa: Caverna Ehda, locahzada em Sao Domingos do Maranhao e SitiO Morro das Figuras em Carolina, ambos portadores de pinturas egravuras respectivamente.
Geovanna de Lourdes Alves Ramos - UFU
Miraporanga: memórias e perspectivas.
.
Ess~ pr?jetote":1 como objetivo a recuperação d~s me.mórias perdidas do "nti.go povoa~o de 'Santa Maria' eestá ligado aoutro projeto mais amplo que éoda revitalização
de Distrito de Mlraporanga. Esse por sua vez, visa a Incrementar aeconomia sustentavel , melhorar o bem estar dos moradores da comunidade. Pretende incentivar o
ecoturismo, desenvolver uma economia local, avaliar e levantar todos os potenciais da região, como também, através do monumento histórico situado no distrito atuar
como atrativo ao turismo local. Visa também um panorama comparativo que possibilite uma conexão entre os diferentes tempos históricos. '
,
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Siéllysson Francisco da Silva - UFPB; Martha Maria Falcão de Carvalho Morais e Santana (orientadora)
Miraporangoa: memórias e perspectivas
Este trabalho tem como objetivo fazer uma breve apresentação dos mais importantes patrimônios da cidade de Santa Rita, tendo apreocupação de fazer algumas correçnes
em relação àdata e aorigem do povoado de Cumbe. Entre os monumentos que podem ser destacados, temos: o Engenho D'el-rei ou Engenho Real de Tibiri, construido
em 1587; asenzala do Engenho Tibiri, apenas descrita no século XVIII; acapela de São Sebastião; acapela de São Gonçalo; acapela de Santana do Gargaú e acapela
de Santa Rita de Cássia que dá origem acidade de Santa Rita.
A1banêz Daniella Serafim Dias, Geysa Santos dos Anjos, José Rivanildo Silva, Leize Regina Ribeiro de Araújo Medeiros, Luís Flávio de Lima e Silva, Maria
Albanizia Serafim Dias, Rogério Alves de Paiva, Sérgio Matheus Tomé Costa da Silva, Valmir de Meneses Campos - UEPB I UFPB
Estudo Histórico na Serra de Caxexa da Paraíba
As pesquisas arqueológicas no Estado da Paraíba constatam aexistência de mais de sessenta sítios arqueológicos. Dentre esses sítios encontra-se a Serra de Caxexa,
situada na cidade de Casserengue a 154 km da capital João Pessoa, PB. Em meados do século XVII, .segundo alguns historiadores, atribo indígena que ocupava essa
região do Curimataú Oriental especificamente os vales dos rios Curimataú eTrairi corresponde aos Sucurus da nação Tarairiús, pertencentes ao grupo racialláguido que
praticavam oendocanibalismo etinham as características de seres nômades. Apesquisa se deu 'in locuo", durante três dias. No decorrer do percurso catalogou-se grandes
aglomerados rochosos com pinturas rupestres de tonalidade avermelhada, conhecida por moradores da região como a 'pedra do letreiro". Próximo a serra, na 'pedra do
caboclo", verificou-se diversas pinturas rupestres de mesma coloração, etambém formaçôes rochosas que lembram um dólmen (altar pri~itivo): Percebeu-se aausência
de informação de moradores quanto a sua importância histórico-cultural. Sendo assim, sentiu-se a necessidade de se fazer uma pesquisa mais rebuscada, para tomar
evidente acultura destes povos, assim como conscientizar a população local e a sociedade em geral da importância deste patrimônio natural ecultural.
ÁREA TEMÁTICA :História Memória e Patrimônio - Dia 31/07 14:00 às 18:00h • Central de Aulas· Bloco F 5ala101
Marília Perazzo Valadares do Amaral- UFPE
Itacoatiara do Ingá: Tradição e Técnica
Esta pesquisa tem caráter de iniciação científica e seu objetivo consiste em estudar na Itacoatiara de Ingá (ou pedra lavrada de Ingá), localizada no riacho Ingá do
Bacamarte, municipio de Ingá, no estado da Paraíba, as técnicas utilizadas para a elaboração das gravuras na rocha, realizadas pelos povos pré-históricos que habitaram
o nordeste entre 1200 e7000 anos, abordando entre outros assuntos, qual ocritério de escolha da rocha, quais tipos de ferramentas eram utilizadas, associações com outras
culturas materiais, buscando algumas hipóteses de interpretação, com base em bibliografia etrabalhos já publicados sobre o assunto. Atendência nas interpretações é
querer ir além com hipóteses e/ou teses muitas vezes infundadas, motivadas pela curiosidade do tema e pela tendência do ser humano em 'sensacionalizar", valorizare
buscar incessantemente novas interpretações.
Sebastiana Pereira Félix· UFPB
Resgate histórico sobre a imagem de Nossa Senhora da Penha
Este trabalho tem como finalidade fazer uma breve apresentação iconográfico sobre aconstrução da imagem de Nossa Senhora da Penha no Brasil, assim como esdarecer
um pouco sobre sua origem, que étão pouco conhecida, mesmo havendo festa em sua homenagem nos Estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraiba,
com as famosas romarias que levam milhares de devotos a pagar promessas, deixando no santuário peças de ex-votos em agradecimento, tendo ainda a preocupação
de fazer a ratificação sobre aorigem de Nossa Senhorada Penha e adata da primeira Igreja da Penha erguida no Brasil.
Úrsula Andréa de Araújo Silva - UFRN
São Gonçalo do Amarante: um patrimônio adormecido
.
São Gonçalo do Amarante é um municipio no qual desenvolvemos um trabalho de ação social nas áreas de Cidadania, Saúde, Meio Ambiente, Educação, Cultura e
Memória Popular vinculado ao Programa de Extensão Trilhas Potiguares da UFRN, cujo objetivo éformar agentes multiplicadores capazes de desenvolver de forma
constante uma melhoria da qualidade de vida e da auto-estima do Município. OMunicípio tem uma grande diversidade e riqueza cultural, porém, adesvalorização eo
esquecimento de suas raízes éalgo evidente. Como conseqüência deste trabalho de extensão passamos adesenvolver um projeto cujo objetivo se concentra no resgate
da História e Memória locais. Propomos assim uma reflexão sobre o papel do indivíduo e dos grupos na história local e sobre adialética existente entre História e Memóíia
projetada para uma reflexâo sobre aformação das identidades. Para efetivar essa proposta trabalhares os com acomunidade de jovens, com os artesãos e com os
professores da rede pública, fazendo um levantamento do Patrimônio local, do conhecimento desses grupos sociais sobre a história local e como eles a recordam elou
utilizam em suas vidas cotidianas através de amostras de entrevistas baseadas na metodologia da História Oral.
•
Lenivaldo Cavalcante da Silva - UFPE; Marcos Antônio Gomes de Mattos Albuquerque. (Orientador)
Intervenção na rua Cais da Alfândega· A Arqueologia e o resgate histórico do Recife Antigo
Durante os meses de fevereiro ajunho de 2002 o Laboratório de Arqueologia da UFPE, acompanhou as obras para a revitalização da Rua Cais da Alfândega, no Recife
Antigo, Com aintervenção arqueológica foi possível localizar estruturas de diferentes periodos que vão desde o século XVIII ao século XIX. Além de parte dos armazéns
no entorno da Alfândega, foi encontrada uma estrutura de 'pedra e cal', em cantaria, nas proximidades de onde teria existido oArco da Conceição, uma das portas da
cidade. Aestrutura se estendia por cerca de 15m, atingindo cerca de 3,0 mde profundidade. Os dados obtidos foram comparados às informações iconográficas e textuais,
de modo abuscar-se complementar sua identificação. Duas construçôes do século XVIII poderiam ser associadas ás estruturas localizadas: uma estrutura de defesa da
cidade, vista em uma planta de 1733, atribuida a Manuel de Almeida da Fortuna, e um cais construido em 1743. Aidentificação de que se teria havido sucessão ou o
reaproveitamento de tais estruturas poderão ser melhor estudadas com a ampliação da área pesquisada. Ressalte-se ainda, que o acompanhamento arqueológico das obras
permitiu além da localização de antigos marcos da cidade, 'provocar' a midia e aopinião pública no sentido de melhor conhecer sua história.
Juliana de Holanda Alves Rocha - UFPE; Marcos Antônio Gomes de Mattos Albuquerque (Orientador)
Um Recife fragmentado. Análise do material arqueológico resgatado no Recife Antigo
,
No período colonial, o atual bairro do Recife Antigo era apenas uma estreita faixa de terra com cerca de 80 metros de largura que ligava Recife à Olinda. Ao longO dos séculos
asuperficie do local aumenta, principalmente em decorrência de açôes antrópicas, provocando vários processos de ocupação. Desde oano de 1999 esse trecho da cidade
tem sido alvo de vários estudos e intervenções realizadas pelo Laboratório de Arqueologia da UFPE. Através de escavações arqueológicas, aequipe do L.A. tem revelado
diversos elementos dos sucessivos aterros e das várias etapas de ocupação do bairro. Os estudos têm permitido resgatar, além de diversas estruturas, inúmeros
fragmentos de material arqueológico, mediante o peneiramento dos montantes escavados. Dentre esses materiais -utilizados no cotidiano da sociedade local-destacamse os fragmentos de cachimbo branco evermelho, ossos, material ferroso efragmentos de material cerâmico dos mais diversos tipos entre os quais se encontram afaiança
grossa, afaiança fina, a porcelana e a cerâmica vermelha vitrificada e não vitrificada. A análise desse material transcende o local escavado uma vez que, aassociação
dos resultados dos diversos sítios permite o resgate de vários aspectos da sociedade que viveu no Recife desde o século XVI até os dias atuais.
Luiz Fabiano CamiJo Viana Nunes ·UFRN
Aval arqueológico da Termoaçu
Opainel apresenta o resultado do projeto de parecer arqueológico realizado na área de construção da Central Termelétrica doVale do Açu, Termoaçu, no Rio Grandedo
Norte~ 0projeto buscou realizar uma prospecção sistemática que garantisse aobtenção de dados que permitisse uma avaliação dos eventuais vestígios existentes, da
relevancla dos mesmos, de modo a dar fundamento a uma segunda etapa eventual, com escavações arqueológicas que os resgatassem e que possibilitassem o
entendimento de seus contextos históricos, se necessário. Também fez parte da analise edo parecer correspondente, olocal da captação de água e alocalização da adutora
já que amesma deverá ir desde acaptação até acentral termelétrica. Aequipe que analisou oterreno é composta de um arqueólogo e quatro monitores especializados e~
salvamento e registros arqueológicos.
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Multimldia interativa em uma pesquisa sobre Patrimônio Histórico
Opainel propõe divulgar o uso de multimídia em uma pesquisa sobre patrimônio histórico, na forma de filmes interativos e maquetes. Oobjetivo éa disponibilização de
informações de forma atrativa, servindo como suporte para o desenvolvimento educacional ecultural. os filmes são desenvolvidos em softwares que permitem animação,
interatividade e acriação de desenhos técnicos. Nos croquis das edificações, são ressaltados os elementos arquitetônicos e os detalhes estruturais. Estas tecnologias
permitem reconstituições de ambientes, formando-se maquetes a partir da impressão, recorte e colagem dos desenhos. Os filmes permitem a apresentação de dados
históricos, de forma lúdica eeducativa.

Bruno Romero Ferreira Miranda - UFPE
Fortificações da Barra e do Porto do Recife (Século XVII)
Este trabalho tem como intuito fazer o levantamento das fortificações que defendiam a barra eo porto do Rec~e no século VII. Estas unidades de defesa eram responsáveis
pela manutenção de toda aprodução açucareira, que ainda estava sob orisco continuo do ataque de 'corsários'. Através da iconografia, cartografia ede fontes documentais
do século XVII, pretende-se numerar e caracterizar estas fortificações, além de correlacioná-Ias com a arquitetura militar do período.
ÁREA TEMÁTICA: Teoria, Historiografia e Metodologia· Dia 31/07 14:00 às 18:00h • Central de Aulas· Bloco F Sala105
Daniel Soares Simões
Quatro séculos em sessenta folhetins: a obra de Epaminondas Cãmara
Desenvolvido junto ao projeto de pesquisa Paraiba: da Desco/onízação ao Império (1780-1889), vinculado ao Núcleo de Documentação eInformação Histórica Regional
(NDIHR), o presente trabalho se propõe aanalisar, do ponto de vista historiográfico, AEvolução do Catolicismo na Paraíba, compilação de uma série de artigos do jornalista
paraibano Epaminondas Câmara (1900-1958), publicados entre abril e agosto de 1950, no jornal AImprensa. Situando o autor no contexto em que sua obra foi produzida,
pretende-se, especificamente, considerara tratamento dado pelo mesmo átemática da religião na Paraíba Imperial.
A1essandra Soares Santos - UFMG
Como e porquê se deturpou a história escrita por Manoel Bomfim
A obra O Brasil, organizada por Carlos Maul, pretende reunir os pensamentos e os conceitos de Manoel Bomfim sobre o Brasil, 'dispersos' em três de suas obras
principais: OBrasil na América (1929), OBrasil na História (1930) e OBrasil Nação (1931), Nesta coletânea lançada pela Coleção Brasiliana em 1935 e reeditada em
1940, pretendeu-se levar ao público não especializado uma síntese que abarcasse o Brasil da Colônia à República, enfatizando a organização social, a expansão
econômica e a vida política brasileira até 1930, Oobjetivo deste trabalho, em um primeiro momento, é 'colocar aspas' no conteúdo da coletânea de Maul. Oque é cópia
integral do livro original eoque é apropriação livre do organizador? Qual ocritério utilizado por Maul para selecionar os capítulos? Oque não ficou disponível para a leitura
do grande público? Em um segundo momento, pretende-se discutir este modelo de publicação à luz do projeto editorial da Coleção Brasiliana, Enquanto coleção, ela segue
uma função comum aesse tipo de edição: ampliar o mercado editorial, 'inventando' um público leitor, ao qual dita como eoquê deve ser lido, Especificamente, esta escolha
é definida na Brasiliana por um projeto de formação da nacionalidade. Nesse projeto, aobra de Bomfim mereceu um tratamento singular. Oque d~erenciaria Bomfim de
outros autores lançados pela Coleção, mas que tiveram suas obras publicadas integralmente?
Fabio de Sousa Lima, Paula Rejane Fernandes e Renata Sonali Albuquerque Alves - UFCG
O Morto Vestido para um Ato Inaugural: Câmara Cascudo e a invenção da "cultura popular nordestina"
Nosso objeto de estudo consiste na problematização da vida eobra de Luís da Câmara Cascudo procurando entender, assim, como sua vida produz, em grande medida,
um sujeito histórico e um sujeito de discurso e como suas práticas e discursos produziram um objeto de saber e poder: acultura popular nordestina, atr,,,'::s da prática da
disciplina etnográfica efolclórica. Para tanto, propomos estudar três temáticas na obra cascudiana, asaber, aprodução de subjetividade masculina em Câmara Cascudo,
adizibilidade das superstições em suas práticas discursivas e o imaginário medieval que permeia suas obras,
Elaine Cristina Gomes da Cunha • UFPE; Carlos Alberto da Cunha Miranda (Orientador)
A "visão castanha do mundo": a influência de Silvio Romero na construção da cultura nacional de Ariano Suassuna
Em sua Tese de Livre Docência A Onça Castanha e a Ilha Brasil, Ariano Suassuna faz uma análise da cultura brasileira a partir da literatura. No entanto, o escritor,
dramaturgo efundador do Movimento Armorial busca nas teorias de Sílvio Romero e Euclides da Cunha as bases para compor uma cultura nacional como indicador de
uma futura identidade. Apartir de sua principal obra História da Literatura Brasileira, Silvio Romero aponta os motivos do atraso do povo eda sua formação cultural. Seu
levantamentofoldóricofoi usado por muitos intelectuais da cultura, da raça eda identidade brasileiras, entre eles Ariano Suassuna, na construção de uma identidade. Este
trabalho se ocupará da influência do polêmico pensador sergipano -que ao lado do próprio Euclides, de Manoel Bomfim ede outros fez parte da chamada 'geração de 1870'
-sobre Ariano Suassuna e na elaboração da sua visão cultural.
Flávio Dinoá Buriti - UFPB
O orgulho de ser brasileiro em Darcy Ribeiro
'Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui amestiçagem jamais foi um crime ou pecado' (RIBEIRO, Darcy, Opovo brasileiro, São Paulo: Companhia das Letras: 2000)
Este painel tem por objetivo mostrar como Darcy Ribeiro atuou em seus estudos históricos do Brasil em busca de uma identidade nacional, dando-Ihe crédito e ressaltando
aimportância desse autor multifacetado. Este trabalho éuma apreciação de seu legado enquanto sociólogo-historiador genuinamente nacional, de sua escrita apaixonada,
quase poética, com adjetivações que explicitam suas múltiplfis influências teóricas, Tem um Dom quase artistico ecompletamente patriótico em resgatar dos 'germes da
história do Brasil', o seu triunfo: Oorgulho de ser brasileiro. Euma discussão sobre sua busca de uma identidade nacional brasileira instigantemente apaixonante,
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Rodrigo de Freitas Costa - UFU
AAlemanha nazista sob o olhar de Bertolt Brecht: um estudo da peça Terror e Miséria do Terceiro Reich
Este trabalho tem como objetivo analisar aAlemanha de Hitler por meio da peça Terror e Miséria do Terceiro Reich, produzida entre os anos de 1935-1938 por Sertalt Brechl.
Por ser um texto escrito no calor das arbitrariedades do Partido Nacional-Socialista a partir de noticias de jornais, rádios ou informações clandestinas, Brecht, enquanto
escritor marxista e, conseqüentemente, exilado poIitico, desnuda ocotidiano nazista eimpregna seus leitores de um senso crítico bastante agudo, sem deixar de lado ovalor
estético de qualquer grande obra artística.
Maria Abadia Cardoso - UFU
Mortos Sem Sepultura de Jean Paul Sartre
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre arelação entre história eofazer teatro. Propondo que as duas áreas não sejam analisadas separadamente ou de forma estanque.
Opr~so hist~rico n~ é. em momento, ~enhum estático ou imóvel, sabe se que ~a .época com seus anseios evalores, representa grandes transformações nos campos:
economlco, SOCial epnnclpalmente pohtlCO, Como pensar no papel da arte em meio atantas mudanças? Ou ainda, qual a relação entre arte e a política? Esta pergunta é
pertinente, pois apartirdo momento em que ohomem está interagindo com asociedade do seu tempo, faz política earte também. Éválido afirmar que as duas esferas caminham
juntas, equem determina aforma deste caminhar éo próprio p(OCesso histórico. Esendo este não estático, como já fora colocado, faz com que o percurso que ambas fazem,
só te~~ a.ser repleto de contradições epossibilidades. Este trabalho acredita resgatar estas questões, Diante das inúmeras possibilidades que advém daí, surge anecessidade
de pnvlleglar um campo. Faz então aopção por analisar especificamente as condições históricas eatrajetória de Jean Paul Sartre presentes nesta obra.
Ludmila Sá de Freitas - UFU
Ponto de Partida: uma análise da década de 1970
As reflexões feitas a partir, da produção teatral nos anos 70 devem, sobretudo, buscar contextualizar historicamente tais produções, marcadas de um lado pela égide de
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um estado autoritário e repressor e de outro pelo surgimento de uma cultura de oposição, representada, por trabalhos de dramaturgos como Gianfrancesco Guamieri,
Oduvaldo Vianna Filho, Chico Buarque de HoIlanda, entre outros. Uma possibilidade de reflexão sobre o referido período éo espetáculo Ponto de Partida, de Gianfrancesco
Guamieri. Através desta peça, o dramaturgo projeta a sociedade em que vive, dando vazão a indignação e tristeza de todos frente ao assassinato de Wladimir Herzog.
Ponto de Partida é, portanto, fruto deste instante trágico eterrível, em que oautor através de personagens-símbolos questiona aação ou omissão da sociedade frente à morte
de um homem. No enredo, um homem enforcado, em uma praça de aldeia medieval, serve de estopim para o desenvolver de toda atrama. Suicídio ou Assassinato? Em
tomo dessa interrogação, vão se definindo comportamentos eatitudes sociais, onde cada personagem representa uma síntese e uma postura, diante do poder instaurado
por trás deste episódio. Através desta exposição é possivel traçar um perfil de cada personagem, identificando assim as relações que os mesmos estabelecem com opoder
e, como este atua no sentido de combater aqueles que de certa forma o ameaça.
Manoela Sara Chamarelli - UFU
Gianfrancesco Guamieri com sua peça Um Grito Parado no Ar
No referido painel, irei expor afigura de Gianfrancesco Guamieri, oqual trouxe uma grande contribuição àvida cultural brasileira, enfatizando a peça Um Grito Parado no
Ar. Foi autor, ator, diretor e dramaturgo. Como dramaturgo foi uma figura imprescindivel para o teatro brasileiro, pois diante de toda repressão política que a sociedade
brasileira vivenciou no período da Ditadura Militar, Guamieri se manteve fiel frente suas posições, uma vez que em seus trabalhos sempre estão presentes a realidade social
e política da sociedade. Assim acensura em 1968 passa adebelar o cinema, a televisão, bem como toda classe teatral e a proibir qualquer texto dramático de caráter
contestador. Então a solução para os escritores de cunho político, como Guamieri, é utilizar-seda metáfora. Oque veremos em Um Grito Parado no Ar de 1973, onde o
dramaturgo utiliza-se da metáfora para dizer coisas abomináveis do momento, bem como para retratar acrise que está inserido oteatro brasileiro, mostrando as dificuldades
que oelenco está passando para conseguir chegar áestréia. Enfim, apeça propõe aspirações e inquietações evidenciando uma nova postura, agressiva eangustiada, mas
ao mesmo tempo sincera.
Sandra Rodart Araújo - UFU
Cena e Texto: a Historicidade de Corpo a Corpo
A proposta deste trabalho é pensar ahistoricidade do texto teatral Corpo aCorpo de Oduvaldo Vianna Filho, eainda trazer alguns apontamentos sobre ahistoricidade da cena,
percebendo como esta pode ser utiüzada para arecuperação do espetáculo ecomo documento para ohistoriador. Para tanto, neste trabalho aanálise será principalmente sobre
as fotos e críticas do espetáculo encenado em 2000 pelo Grupo Tapa. Assim, adiscussão torna-se válida fundamentada no pressuposto de que otexto dramático é um
documento, produzido no calordo momento, como resposta, como forma de expressar-se frente aos acontecimentos, mas suas reflexões são extremamente atuais no momento
da encenação de 2000. Adura crítica àindústria cultural toma-se o principal norte de reflexão. Neste sentido, toma-se de fundamental importância pensar aatualidade do texto,
que foi escrito em 1971, ou seja, refletir sobre aatualização feita pelo Grupo Tapa, percebendo aurgência das questões, ainda no momento atual.
Jacques Elias de Carvalho - UFU
História e Dramaturgia: considerações sobre Roda Viva de Chico Buarque
A década de 60 é um período marcado por grandes movimentos políticos, culturais e sociais. Recuperar esses movimentos é deparar-se com eXpeclativas, utopias e
sonhos de determinados indivíduos ou grupos sociais. No lastro desses acontecimentos o movimento teatral é muito importante. Destaca-se nesse contexto afigura do
cantor, compositor e dramaturgo estreante Chico Buarque com a peça Roda Viva, escrita em 1967. Roda Viva é uma comédia musical em dois atos sobre atrajetória da
personagem Benedito Silva. Durante a peça esse personagem apresenta-se passivo diante das contradições impostas pela realidade da indústria cultural. Até aquele
momento, o cantorfigurava-se perante o público como o bom moço de olhos verdes, postura lograda por composições como A Banda e outras. Dessamaneira, otexto
dramático evidencia aproposta do dramaturgo de pensar asua própria realidade enquanto cantor e sua relação com o público e com amídia, principalmente atelevisiva.
A proposta desse trabalho é perceber por meio do texto teatral as inferências, as apropriações e as opções do autor no seu momento histórico.
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Carlos Eduardo de Albuquerque Filgueiras - UFPE
Modernidade e solidão: relações e reações ao novo na imprensa do Recife dos anos 20
O Recife da década de vinte era uma cidade que estava passando por uma verdadeira fase de ebulição social. Por ser uma cidade portuária, recebia influências diretas
da Europa emuitas destas influências se constituíam em novidades que viriam a alterar de forma marcante todo um cotidiano baseado numa tradição social já estabelecida.
Aproposta deste trabalho é mostrar, através de uma pesquisa de iniciação científica, como asociedade reagiu atais inovações. O catalisador destas mudanças ser$ no
nosso caso a imprensa de meados da década de vinte, representada principalmente pela revista 'A Pilhéria', que circulou no Recife durante toda a década e que, além
do caráter informativo, também possuía um forte caráter literário. Uma das reações do homem às inovações éo isolamento, seja para refletir, seja para se situar diante do
diálogo do novo com o velho. A solidão, portanto, é vista como parte de uma construção social do indivíduo na reação a algumas circunstâncias que, no caso, se
apresentam nas mudanças que a modernidade traz. Dentre estas mudanças podemos relacionar as inovações tecnológicas presentes nos meios de transporte, as modas,
aculinária, aarqunetura, entre outras que serão apresentadas.
Enio Fagundes Branco - UFPE
Cotidiano do Recife e arredores no século XIX, registrado por artistas e pelo jornal Diário de Pernambuco.
Este trabalho tem caráter de iniciação científica e tem por objetivo apresentar uma descrição do cotidiano da cidade do Recife e arredores utilizando como base
exclusivamente fontes primárias, como as imagens representadas nas obras de arte (Iitogravuras, pinturas, fotografias) elaboradas por contemporâneos da época, como
Joham Moritz Rugendas, Emil Bauch, Stahl, Ferrez, entre outros, ecomplementadas com pesquisas no jornal Diário de Pernambuco. Procuramos fazer uma abordagem
um tanto quanto genérica sobre vários aspectos do cotidiano da sociedade recifense do século XIX, buscando reviver uma parte dos sentimentos de alguns daqueles
ignorados habitantes, guardados, ou melhor, adormecidos nos artigos de jornais, nas gravuras dos artistas, trazendo-os novamente àvida.
Luchesi de Jesus Ramos; A1cileide Cabral do Nascimento (orientadora)
As ruas e becos do Recife: caminhos que fazem a história
As ruas e becos do Rec~e, foi um projeto de pesquisa supervisionado pela Profa. Alcileide Cabral que criou um elo entre o passado histórico eo presente, capacitando os
participantes aenveredar numa bela viagem pelas ruas e becos, visando proporcionar aos participantes uma descoberta mais detalhada sobre o Recife. Como objetivo geral
da pesquisa temos: Contar a História do nome ou da criação da rua ou do beco; Específicos: Verificar quais as atividades são desempenhadas nOdia-a-dia, caracterizar
os pontos e fatos curíosos das ruas elou becos destacadas e apontar qual (ais) atas) sua(s) proeminência(s) atual (ais). Para isso, foram realizados levantamentos
bibliográficos do tema em questão afim de colher informações indispensáveis ao trabalho. Depois, realizamos visitas na Cidade para observação das ruas e becos com
o intuito de levantar seu cotidiano. Dessa forma, elaboramos vídeos, entrevistas efotos, afim de descrever sua história. Para isso, visitamos as seguintes Instituições:
Prefeitura do Recife, Arquivo Público e os bairros: Recife, São Jose e Santo Antônio. Ao término dos trabalhos, concluímos aimportância do projeto devido ao resgate de
uma face desconhecida da cultura pernambucana dispersa em suas ruas e becos. Entretanto, notamos que as ruas visitadas em boa parte encontram-se entregues ao
descaso das autoridades e em alguns casos, há indicios de um esforço para conservá-Ias.
Bianca Machado Muniz - UFAL
Iconografia e gênese de cidades - os caminhos da história urbana em Penedo - AI
Acidade de Penedo está situada às margens do rio São Francisco, nos limites sul do estado de Alagoas. Fundada a povoação em meados do século XVI, e inicialmente
conhecida como São Francisco, em 1636 toma-se vila, eem 1637 é invadida pelos holandeses, que construíram oforte Maurício. Os holandeses realizaram mapas sobre
oforte, para planejar sua forma, corno também para registrar sua existência. Nestes mapas está representada também uma área considerável do entorno, incluindo aparte
urbana da vila São Francisco e sua configuração espacial. Na época, estes detalhes existentes nestes mapas permitiram comparações entre aconfiguração urbana atual
e aconfiguraxão espa~ial d~ vila no século XVII, podendo-se observar ~e~~anências em meio às diversas alterações ocorridas ao longo do tempo. Assim, este trabalho
demonstra aImportancla da Iconografia como registro de um momento hlstonco passado, ~ue serve de base para oentendimento de uma situação urbana contemporânea.
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----------------------------------~~~~--------------~--------------Andréa Santos Teixeira, Everaldo de Andrade Góes e Rita de Cássia G. Rodrigues - UEFS; Gilmário Moreira Brito (orientador)
Memórias de Feira de Santana: um estudo de caso
Este trabalho constitui-se num estudo de caso que tem por objetivo refletir sobre os sentidos e significados de Feira de Santana, Bahia, nas memórias de uma antiga
moradora desta cidade, participante das atividades do grupo Universidade Aberta àTerceira Idade. Estas memórias referem-se ao cotidiano experimentado e às mudanças
vivenciadas em Feira pela mesma, a partir de depoimentos, conseguidos através de entrevistas, em diálogos com outras pesquisas e referências bibliográficas. Neste
sentido, acompanhamos aspectos da narrativa da entrevistada, buscando entender como se recorda da cidade, que lembranças foram construídas equais os significados
de relembrar experiências vividas nessa cidade. Além das recordações verbais, observamos a riqueza de linguagens corporais egestuais eo seu envolvimento emocional
ao relembrar eventos e situações familiares. Desta forma, constatamos que as múltiplas faces da cidade de Feira de Santana presentes nas recordações desta senhora
estão relacionadas com as situações experimentadas pela mesma no decorrer de sua vida, suas decepções, sofrimentos e alegrias.
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Rachei Motta Cardoso, Antonio Tostes Baêta Vieira e Araci Alves Santos - UFRJ
Narrativas eTrajetórias de Vidas Cariocas
Esta proposta está sendo apresentada por um grupo de estudantes do Núcleo de História Oral/TEMPO (UFRJ), que trabalha em diferentes pesquisas: 'Memórias de
Esquerda", 'Memória do Futebol" e 'Arte e Política'. Pretendemos, neste painel, discutir alguns aspectos metodológicos do trabalho com fontes orais, concernentes
principalmente às entrevistas de histórias de vida: a relação institucional entre entrevistado e entrevistador; a relação não-institucional (sentimentos de empatia, simpatia,
aversão e/ou identificação) entre entrevistado e entrevistador; questões éticas em relação ao direito de propriedade do entrevistado sobre o texto final, entre outras.
Discutiremos também, aprópria construção do depoimento de história de vida, tomando por base questões levantadas por Bourdieu ('A Ilusão Biográfica') eobservações
feitas por nós no exercicio da pesquisa. Acreditamos, por exemplo, que quase sempre o ângulo proposto pelo entrevistador interfere, e muitas vezes determina, a
construção do relato do entrevistado. Nosso painel se complementará com aapresentação de alguns exemplos de trajetórias de vida, analisadas no âmbito das diferentes
pesquisas do nosso Núcleo de História Oral
Eliane Pimenta Braga Rossi· UFU
Eletricidade - um caminho para a modernidade
Olevantamento de fontes para a história da eletricidade da cidade de Uberlândia possibilitou a compreensão de como se deu o impacto da introdução de um elemento
tecnológico, nos mais diversos aspectos inusitados como aampliação do limite espaço-tempo destinado áconvivência social. Otempo natural não é mais condicionante
aos relacionamentos cotidianos. Possibilitou também a criação de novos espaços destinados a essa convivência. Novos valores, novas perspectivas, novas
necessidades, passaram a dar atônica de um novo perfil ácomunidade. Inaugurou-se assim uma nova sociedade.
Flavio Carreiro de Santana e Silvia Evangelista - UEPB; luíra Feire Monteiro (orientadora)
Percebendo acidade: um olhar sobre as modificações urbanas ocorridas em Campina Grande·PB (1930·1960)
Apesquisa em questão procurou entender o processo de modernização vivido em Campina Grande a partir da década de 1930, especialmente após agestão do então
prefeito Vergniaud Wanderley. Porém, aconstrução dessa história deu-se por meio de seus antigos habitantes, através de seus sentimentos e percepções sobre o referido
processo de modernização. Para "recontar" esse passado, utilizamos técnicas de história oral, seguindo as exigências corretas desta metodologia. Assim, as entrevistas
materializaram memórias, que hoje nos serve de importante documento para responder a problematização desta pesquisa, bem como contemplar adescrição de uma
cidade pacata, ainda em franco desenvolvimento, seus poucos espaços de laser, seus costumes, enfim, uma Campina Grande antiga e desconhecida por muitos de nós,
contadas através da memória daqueles que hoje lembr~m acidade de outrora. (PIBIC/CNPq/UEPB)
Andréa leandra Porto Sales, Rita de Cássia Gregório de Andrade - UFPB; Doralice Sátyro Maia (orientadora)
A rua na cidade histórica: cotidiano e espacialidade
Oobjetivo principal da pesquisa Arua na cidade histórica: cotidiano eespacialidade éanalisar as transformações espaço -temporais ocorridas nas ruas da cidade de João
Pessoa, mais especificamente na área que se denominou histórica ou tradicional. Entende-se a rua como um instrumento e um resultado do processo de formação da
cidade.Além disso, o uso da rua modifica-se no decorrer do tempo, revelando as manifestações e contradições do espaço urbano. Para a realização deste estudo foram
eleitas as ruas Maciel Pinheiro e Barão do Triunfo na cidade baixa e as ruas Duque de Caxias eGeneral Osório na cidade alta. Aescolha destas ruas deve-se aexpressão
que as mesmas apresentam no processo de urbanização da cidade. Os procedimentos metodológicos adotados são: a) leitura e discussão de textos que tratam da cidade
e do urbano; b) observação, descrição e análise da paisagem urbana; c) pesquisa documental em arquivos públicos. Verifica-se que a rua revela através da sua forma
muitas das intervenções ocorridas na cidade. As suas edificações mostram opadrão arquitetônico, o momento histórico etambém as contradições sociais. Estes elementos
integram apaisagem urbana contraditória eoespaço urbano que é(re) produzido cotidianamente.
Tamaril Dayse Bomfim de Aguiar - UFPB; Carlos Augusto de Amorim Cardoso (orientador)
Oespaço citadino no contexto das reformas urbanas eeducacionais
Apesquisa tem como objetivo compreender arelação entre as reformas urbanas eeducacionais na cidade da Parahyba do Norte no período de 1910 à 1930. Situando as
reformas educacionais no contexto das reformas urbanas e tendo inicialmente a Escola Normal a exemplificação, a pesquisa permite verificar que esta instituição
educacional construiu noções esaberes sobre acidade, influenciada pelo poder público e pelas reformulações no espaço urbano. Sendo assim, enfatizamos dois pontos
para se compreender adinâmica em que acidade da Parahyba estava inserida: institucionalização da escola eda educação e a modernização/conformação da cidade.
Assim, aescola se apresenta no campo organizalivo curricular através da política higienizadora ede embelezamento e acidade assume formas modemas. Otrabalho
realiza-se através de coleta eda identificação de um conjunto de fontes bibliográficas, documentais, fotográficas eem revistas da época, a respeito da cidade da Parahyba
e das reformas educacionais de 10-30, nos Arquivos da Assembléia Legislativa do Estado e no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano.
Tamara Antas Siqueira - UFPB; Carlos Augusto de Amorim Cardoso (orientador)
Reformas Urbanas e Educacionais: Escola e Cidade e seus encontros com a modernidade.
A pesquisa 'Escolas Constroem Cidades: Reformas Urbanas e Espaço Pedagógico" busca situar, no processo de modernização econstrução do esp~ço da cidade da
Parahyba do Norte, a ré: ação Escola e Cidade nas primeiras décadas do século XX (encontros com a modemidade). Oprojeto objetiva levantar os planos de reforma
urbana da cidade da Parahyba nos anos de 1910-1920 eocontexto das reformas educacionais, identificando as configurações espaciais da cidade eda escola no processo
de expansão da cidade. Para acidade tornasse moderna era preciso estruturar-se. Aescola era um dos requisitos impostos, sendo responsável por transmitir o sentido
de cidade modema.Como forma metodológica foi feito levantamento da documentação oficial presente no Instituto Histórico eGeográfico da Paraíba; nos jomais e revistas
do periodo citado; e no arquivo da Fundação Espaço Cultural do Estado.
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Viviane Araújo da Silva· UFPE
As flores da senzala: análise acerca da família escrava no Brasil
Opresente trabalho aborda aconstrução dos mitos e paradigmas acerca da família escrava no Brasil, tendo como objetivo estudar as novas visões da historiografia acerca
do tema. Ametodologia utilizada foi aanálise bibliográfica de ensaios e livros publicados sobre otema. Elegendo-se entre estes os trabalhos de Robert W. Slenes e Manolo
Florentino, que trazem uma nova abordagem sobre a família escrava. Oque possibilitará ver afamília escrava constando como parte das instancias da escravidão
funcionando dicotomicamente como motivo pacificador e ao mesmo tempo como esperança de negação do sistema escravista. Apartir desta visão é possível encontra~
uma ampla malha de solidariedade entre os negros.
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Janaina Karla Duarte Gonçalves e Juliana Rocha de Azevedo -UFRN; Wani Fernandes (Orientadora)
A imaginária feminina afro-brasileira:da coleção do Museu Câmara Cascudo
A coleção afro-brasileira do Museu Câmara Cascudo teve inicio em 25 de agosto de1964 .Todo o acervo afro do Museu Câmara cascudo passa atualmente por uma
avaliação do seu estado de conservação e uma revisão documental dos 338 objetos pertencentes aesta coleção.Para complementar este estudo nos Propo!T!os fazer uma
leitura simbólica do conjunto de figuras femininas pertencentes ao cutto afro.brasileiroAs figuras abordadas nesta pesquisa serão lemanjá,lansã ,a Sereia e aPambogira.Além
de dar conta do procedimentos téalicos também apresentaremos dados biográficos de dois artesãos, Jose Jordão de Souza (RN) e Manuel Eudocio (Alto da Moura/Cápua
Pe) os quais são expressivos contribuidores da coleção afro-brasileira do referido museu.
Sabrlna Machado Campos - UFF
.
Mulheres em busca de novos espaços: a luta pelo divórcio
Pretendo no meu trabalho analisar como asociedade da primeira década do século XX se posicionava frente áquestão do divórcio, especialmente, como se situavam as
mulheres. Com tal intuito, pesquisei o periódico 'Correio da Manhã". Selecionei como fontes, editais .e matérias de autoria feminina e masculina, considerando esses
autores, concomitantemente, sujeitos e intérpretes da sociedade da qual fazem parte. Igualmente, procurei depoimentos de pessoas comuns, oque me foi possibilitado
devido à realização pelo citado penódico, no ano de 1907, de um concurso em que os leitores enviavam para ojomal suas opiniões sobre otema, proporcionando fontes
importantes para a pesquisa. Também, debrucei-me sobre uma coletânea de artigos de Rui Barbosa sobre odivórcio no jomal'A Imprensa' em 1900.
César Castro e Coelho - UFU
Ocotidiano de Uberlândia visto pelos processos crimes 1912/1950
Este trabalho tem como objetivo recuperar a memória do masculino e feminino dentro dos processos crimes de defloramento, sedução e estupro, ocorridos nos anos de
1912 a1950 na cidade de Ube~ândialMG, percebendo e analisando as relações de gênero, nas construções das diferenças. Abordamos os códigos penais brasileiros de
1890 e1940 onde o cnme de defloramento étransformado em cnme de sedução, cruzamos também os discursos do judiciário Ouízes, promotores, advogados, indiciados,
vítimas, médicos etestemunhas), além de mostrar também o cotidiano de cada sujeíto histórico que se encontra relatado dentro dos processos crimes, através de suas
posturas, costumes edos próprios depoimentos. Em nosso caso especial, eles deram-nos a base para oestudo da violência de gênero, disputas entre homens e mulheres
pelo poder, fincados em uma cultura do medo eda culpa, nas relações onde o "outro', o "diferente' somado ao mito da masculinidade gerou atitudes específicas entre os
sexos. Tudo isso é uma tentativa de compreender um pouco da violência que está presente em todas as relações sociais. Abordamos também arepercussão desses delitos
através da impressa escrita o destaque que ela dá aessas matérias, e a repercussão que causava no seu publico leitor.
Kellen Cristina Marçal de Castro - UFU
Homossexualidade e a constituição do mundo mix
Ahomossexualidade propicia o engendramento de uma constituição de um espaço caracterizado como mundo mix.Dentro deste, aconvivência de diversas possibilidades
de opção sexual, indo desde os assumidos aos simpatizantes. Assim, tece-se uma ampla rede de relações intra e extra homossexuais. Abre-se espaço para maior
inclusão eaceitação, mesmo por parte daqueles denominados simpatizantes - entendendo-se como aqueles que não são militantes, nem assumidos. Em decorrência desta
rede de relações, necessita-se de espaços destinados aeste seleto público, de uma cultura própria que permitam o pleno exercício de sua sexualidade.
Kelly Cristiane Queiroz Barros - UFPB
A Prostituição feminina na cidade de João Pessoa entre as décadas de 40 e 60
Cabarés, pensões, bordéís, rendez-vous, boites, ruas? Partindo de crônicas da cidade e de livros de memórias, esse trabalho busca apreender as fomias pelas quais a
prostituição era vivenciada/representada na cidade de João Pessoa, durante seu período de auge ao início de sua decadência. Aárea que hoje constitui o centro histónco
e parte do centro comercial de João Pessoa (área situada entre aantiga cidade baixa ecidade alta), no período compreendido entre as décadas de 40 e6C ;"rmava o grande
núcleo de prostituição da cidade. Pensões concentradas na atual rua Maciel Pinheiro, ruas transversais, becos, rua da Areia, lugares que completavam ocircuito da noite
pessoense. O tema é abordado apartir do referencial da história dos marginais edos excluídos, essa pesquisa é a procura de personagens, o estudo das representações
e de um lugar social.
Maria Emília Vasconcelos dos Santos - UFPE
"Moças honestas" ou "meninas perdidas": o discurso jurídico na construção de imagens sociais femininas
Opresente trabalho aborda a construção da "moralidade feminina" realizada pela Justiça a partir de meados do século XIX em Pemambuco, e tem como objetivo estudar·
os efeitos dessa no cotidiano da população feminina pobre. Ametodologia utilizada foi à análise da documentação primária da Série Promotores da Justiça - APEJE,
somada aos trabalhos sobre otema. Esta documentação contém acorrespondência oficial trocada entre os Promotores Públicos eos Presidentes da Província e possibilitanos flagrar nos movimentos diários do Poder Judiciário, no que se refere ao comportamento sexual dos setores populares. Esse período é marcado por grandes
transformações ocorridas na sociedade pemambucana, como por exemplo, a mudança da mão-de-obra escrava para a livre, provocando mudanças nas éiltuações dos
papéiS sociais do homem e da mulher. Nesse contexto, as moças pobres tinham uma "liberdade de aÇão' que dentro dos parâmetros da Justiça, implicava uma falta de
vigilância sobre sua honra, e assim dificilmente enquadrar-se-iam aos padrões de "moral' normatizada pela sociedade patriarcal.
Thalyta de Paula Pereira Lima e Raimundo Janifran Oliveira - UFCG; Mariana Moreira Neto, Maria Lucinete Fortunato (orientadoras)
Ocotidiano e as relações de gênero nos assentamentos da reforma agrária no alto sertão da Paraíba
Oprojeto Vivenciando as relações de Gênero nos Assentamentos representa uma poSSibilidade para que homens e mulheres, através de múltiplas atividades, elaborem
uma nova compreensão das relações de Gênero ecomo elas são socialmente instituídas, demarcando aconstrução de subjetividades históri~ulturais. Oprojeto vem
sendo desenvolvido, desde julho de 2002, em Assentamentos de Cajazeiras, Aparecida e Cachoeira dos Indios, com o objetivo de construir um trabalho político e
educativo, fortalecendo a compreensão das relações entre homens e mulheres. METODOLOGIA: São realizadas semanalmente, com os professores e alunos das
escolas ecom acomunidade dos Assentamentos, discussões acerca da construção histórico-cultural do conceito de gênero; debates de temas relacionados com esta
problemática; análise ecompreensão das formas de construção das relações de Gênero; apresentaçãO de vídeo; e, construção de ações e práticas educativas que
reelaborern novas relações de Gênero.RESULTADOS PARCIAIS: As primeiras avaliações revelam que os debates \têm sendo reelaborando as relações de Gênero nos
assentamentos com as reuniões se configurando como espaço para troca de opiniões e relatos de vivência cotidiana.
Lais Viena de Souza - UEFS
História de vida de mulheres: relações de gênero e profissionalização da matemática na Bahia (1945-1968)
Na Bahia, até meados do século XX, oensino da matemática em todos os níveis fazia parte das atribuições profissionais dos engenheiros. Apartir de 1943, com o curso
de matemática da Faculdade de Filosofia, um grupo de mulheres tomou-se o principal difusor de um novo padrão de profissionalização para amatemática. Adotou-se como
proposta metodológica aHistória Oral, para produção de narrativas edepoimentosde história de vida. Apesar da proeminência feminina na Matemática, ímpar no contexto
nacional do período, nota-se aideologia patriarcal da sociedade baiana para aconstrução da identidade de gênero. Apartir da análise de suas trajetórias de vida, é possível
aconstrução de um importante quadro histórico da Bahia, e das intelectual idades científicas matemáticas deste período.
ÁREA TEMÁTICA: Ensino de História e educação - Dia 3107 1400 às 1800h - CCHLA 403
Adriana Moreira Lins de Medeiros e Verbena Nidiane de Moura Ribeiro - UFRN; Eva CristiniArruda Câmara Barros (Orientadora)
Educação e modernidade no Rio Grande do Norte: os governos de Mário Câmara e Rafael Fernandes Gurjão (1933-1937)
Opresente estudo volta-se para a investigação, no Rio Grande do Norte, dos processos educativos e modem idade nos Govemos do Interventor Mário Leopoldo Pereira
Câmara (ago.1933/ouI.1935) e do Govemador Rafael Femandes Gu~ão (ouI.1935/nov.1937). Na década de trinta a sociedade brasileira ansiava pela modernidade e
renovação. Junto aos demais seguimentos sociais, aeducação veio suprir esta necessidade, deflagrada por intelectuais que se proclamaram renovadores sociais. Entre
os profissionais da área educacional um novo conceito de educação já estava sendo difundido, no qual não se faziam distinções sociais, intelectuais e econômicas, se
pregava amultiplicação do ensino e aunião do povo em tomo de uma única causa, a modemidade. Apartir de então, deposita-se sobre aeducação toda uma crença desse
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serviço como meio de equalização, renovação e estabilização politico-social. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho é analisar como os govemantes estudados
lançaram mão desse ideário renovador e como disseminaram-no através de suas políticas educacionais. Por se tratarde lima investígação de caráter histórico, a análise
desenvolvida optou pela seleção de fontes documentais tendo como principais suportes Mensagens Governamentais, Leis e Decretos, artigos de jornais e revistas.
Crislane Barbosa de Azevedo - UFS; Terezinha Alves de Oliva (Orientadora).
Aimplantação da escola primária graduada em Aracaju na Primeira República.
Este estudo visa analisar o estabelecimento dos Grupos Escolares e o seu funcionamento em Aracaju na Primeira República. Para isso, além de fontes historiográficas,
utilizamos dentre outros documentos: Programas para o ensino nos Grupos, mensagens presidenciais, artigos de jornais e alegislação pertinente. Oprimeiro Grupo Escolar, em
Aracaju, data de 1911. Este, denominado Grupo "Modelo" anexo àEscola Normal. Os três próximos Grupos implantados foram: o General Siqueira (1913), o General Valadão
(1918) e o Barão de Maroim (1 917). Novos Grupos, na capital, só seriam Implantados em 1924, sendo eles: Manoel Luiz e José Augusto Ferraz. Desde as inaugurações desses
estabelecimentos de ensino, sempre comemoradas com grandes solenidades, publicadas através da imprensa, observamos maiores cuidados das autoridades competentes com
as questões educacionais. A historiografa relata, entretanto, vários problemas referentes aessas questões. Somam-se aisso outros problemas levantados pelos próprios presidentes
do Estado. Além disso, amanutenção decostumes considerados prejudiciais aoensino continuavam presentes entre os envolvidos com aeducação, prejudicando ofuncionamento
dessas instituições planejadas de acordo com os preceitos estabelecidos pela pedagogia moderna pautada na racionalidade cientifica.
Crislane Barbosa de Azevedo - UFS; Terezinha Alves de Oliva (orientadora)
Subsídíos para a história da educação: o caso da ímprensajornalística em Aracaju de 1889 a 1930.
Este trabalho objetiva identificar e relacionar possibilidades de pesquisa referentes à História da Educação em Aracaju na Primeira República, no que conceme a instituições
e temáticas a partir do periódico jornal, publicado na capital sergipana. Para tanto, utilizamos pesquisa bibliográfica sobre periódicos e História da Educação em Sergipe,
além de·formulários impressos. A pesquisa teve inicio com a identificação dos acervos da capital, seguindo com a seleção dos periódicos e por fim o levantamento e
catalogação dos artigos e anúncios. O levantamento abrange dezesseis titulos , cujos registros voltados para a educação vão de 1890 a 1930. Das instituições que mais
aparecem nos artigos destacam-se o AtheneuSergipense e a Escola Normal "Ruy Barbosa". Várias temáticas podem ser trabalhadas através dos jornais, como: ensino
primário esecundário; escolas profissionalizantes; ensino particular; escolas isoladas. Uma vez que os artigos nos proporcionam informações provenientes de vários
segmentos da sociedade sergipana, mas, principalmente, das próprias instituições de ensino e de órgãos públicos. A riqueza dessas fontes deve ser explorada pelos
pesquisadores, uma vez que estes periódicos não se encontram micro-filmados, e alguns, apresentam-se inclusive em precário estado de conservação, podendo ser
apagados pelo decorrer do tempo.
Alessandra Barbosa Bispo; Jorge Carvalho do Nascimento - UFS
A organízação da administração educacional de Sergipe no período de 1937 a 1945
o.estudo sobre o Departamento de Educação durante o Estado Novo tem como objetivo entender o processo de tomada de decisões da politica educacional no Estado
de Sergipe e a organização do aparelho administrativo estadual durante o Estado Novo.O Departamento de Educação estava interessado em dar maior organicidade ao
ensino público de Sergipe .. 0 Departamento de Educação funcionava com sua administração geral, até 1941, no edifício da Escola Normal "Rui Barbosa", dificultando os
trabalhos letivos, bem como aação do órgão administrativo. Para solucionar esta questão, a Diretoria Geral do Departamento foi transferida para o pavimento superior do
Palácio da Justiça.Para organizar e direcionar a educação no Estado de Sergipe o Departamento de Educação através do Decreto - Lei n° 335, de 1943, estabeleceu que
os seguintes órgãos estavam subordinados à Diretoria Geral de Educação. Serviço Técnico Pedagógico, Conselho Consultivo de Edúcação, Inspetoria Geral do Ensino
Primário, Serviço de Estatistica Educacional, Serviço de Educação Fisica e Canto Orfeônico.As mudanças que ocorreram em Sergipe foram feitas em consonância com
o Ministério da Educação que elaborou um Plano Nacional de Educação.
Alessandra Barbosa Bispo; Jorge Carvalho do Nascimento - UFS
A educação.do menor abandonado em Sergipe: a cidade de menores "Getúlio Vargas".
Este trabalho tem o objetivo de reconstruir a história da Cidade de Menores "Getúlio Vargas". Foram utilizados livros, artigos, dissertaçoes, jornais, relatório do
Departamento de Educação e do Serviço Social de Menores. ACidade de Menores "Getúlio Vargas" foi inaugurada em 19 de novembro de 1942, pelo Intêrventor Federal
Augusto Maynard, localizada no município de N. S.do Socorro-SE, numa fazenda de aproximadamente 3.650 m2 , projetada pelo engenheiro Herman Olto Arendt Von
Altenesch. Sua função era proporcionar à infãncia abandonada e delinqüente uma assistência moral e educativa. A instituição era composta pelo diretor, monitores de
educação, psico-pedagogo e vigilante de disciplina. O menor ao chegar na Cidade de Menores passava por urna higienização, consulta médica e dentária. Eram cuidados
com laborterapia, remédios, alimentação racional visando à melhoria somática. Segundo o Diretor da instituição, eram utilizados postulados da pedagogia moderna na
Cidade de Menores, eliminando teórica e praticamente a repressão. A Cidade de Menores "Getúlio Vargas" trabalhava no sentido de assegurar a saúde do corpo e do
espírito e a regeneração do menor pelo trabalho, através da prática agricola que era desenvolvida na Escola Maximino Maciel.
Cristina de Almeida Valença - UFS; Jorge Carvalho do Nascimento (orientador)
Instítuições e práticas escolares femíninas na passagem do séc. XIX ao XX em Aracaju
A educação na passagem do séc. XIX para as primeiras décadas do XX estava marcada pelas constantes modificações dos padrões de ensino e cultura das instituições
escolares. Neste sentido, o objetivo deste estudo é identificar as instituições escolares que se comprometeram com o ensino feminino durante a passagem do século XIX
para o século XX, bem como investigar algumas das práticas escolares engendradas no campo pedagógico de tais instituições. Os primeiros resultados desse estudo
apontam que com essas transfmmações, houve uma crescente multiplicação das instituições escolares femininas e mistas no estado deSergipe. Dentre elas destacavamse as escolas isoladas, os grupos escolares, as escolas particulares, as escolas de cunho religioso, as escolas tradicionalmente de estudantes do sexo masculino e a
Escola Normal. Em relação às práticas, percebemos que por causa da diferença curricular proposta pelas escolas às jovens, suas escolhas profissionais' estavam ligadas
ao magistériO, à enfermagem ou eram apenas donas do lar. Portanto, apesar do aumento do número de instituições, os indices ainda apontam para ofato de que ainda eram
poucos os que podiam ter acesso á escolarização primária e secundária.
ÁREA TEMÁTICA: Ensino de História e educação - Dia 31/07 14:00 às 18:00h - Central de Aulas - Bloco G Sala 104
Alexandre Jardím Rocha e Lenin Campos Soares- UFRN
O Discurso da Históri, que vai para a Escola
Este trabalho visa mostrar os problemas que os materiais didáticos sobre a história do Rio Grande do Norte possuem e, a partir daí. levantar a questão de como melhoralos. No material didático utilizado pelas escolas do estado percebemos que existem três obras que divulgam o conhecimento histórico produzido nos últimos anos de forma
sintética, a mais utilizada pelas escolas. Primeiro, Luis Suassuna e Marlene Mariz, num livro recém editado em volume único, "História do Rio Grande do Norte",
preocupado com os padrões políticos e organizações administrativas. Também Iramar de Souza, que publicou pelo jornal Diário de Natal, "História do Rio Grande do Norte,
em fascículos". tratando de alguns fatos históricos em tópicos. Efinalmente Denise Monteiro, um livro que está em sua segunda edição, "Introdução à História do Rio
Grande do Norte", que explica os padrões econômicos, numa linha materialista. Para isso, analisamos o discurso das obras referidas e notamos, que as pesquisas
hlstorlcas envolvendo conceitos da Hlstona Cultural pouco se refletem no material didático, demonstrando pouco contato entre a produção acadêmica e a Escola. Contudo
sabemos que tal contato é necessário, que as questões "culturais" são importantes para o entendimento da sociedade, e para a construir uma sociedade mais consciente.
Paula Regina Alves de Melo - UEPB; Jerfeson Nunes Ferreira (Oríentador)
Análise de Metodologias do Ensino de História: Por que os alunos não gostam de História?
Vários estudos e debates vêmsedo feitos com o intuito de melllorar a educação no Brasil. Na disciplina história, especificamente, notou-se o desencanto dos alunos no
estudo da diSCiplina, que tem Sido relegada ao lugar de "matéria decorativa". São notáveis as dificuldades dos alunos em problematizar o conteúdo histórico e transformálo em algo prático para _sua vida e da sua sociedade. OBJETIVOS: (a) identificara relação entre a metodologia do professor e o resultado de aprendizagem dos alunos;
(b) comparar as oplnloes e o desempenho dos alunos na dlsclplllla hlstona; (c) propor uma alternativa metodológica para o ensino de história na sala de aula.
METODOLOGIA: A pesquisa fOI realizada em turmas do ensino médio (1", 2a, 3a anos) de uma escola pública do municipio de Taperoá (PB) no per iodo de agosto/2001
a dezembro/2002. Atraves queslionanos seleCionados, dlstnbuldos aos alunos, com Intervalos de três em três meses; também foram distribuídos questionários diferenciados
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aos professores. PONTOS DE DISCUSSÃO: (a) com'!. retirar a idéia de 'matéria decorativa' dada a história, (b) qual a importância da história no currículo escolar; (c)
por que os alunos não gostam de história? CONCLUSAO: As lacunas referentes ao processo de aprendizagem demonstram que oestudo produtivo de história requer
uma modificação na metodologia de ensino.
Fábio Santos de Andrade· UEFS
O ensino de história numa perspectiva interdisciplinar
Romper as barreiras do ensino tradicional, aonde o professor éo único portador do conhecimento e o aluno receptor, vem se tomando um desafio cada vez maior a ser
superado por aqueles que acreditam em uma educação capaz de resgatar aaut<HlStima do aluno, transforman<Jo.o em um ser crítico eoonstrutor de oonhecimento. Oensino
de 'História', tão importante neste trabalho, vem se tomando uma aversão aessa proposta. t comum encontrarmos, nas séries do ensino e médio, alunos que detestam
tal disciplina, que não vêem sentido em estudar a História. Essas são deficiências que deveriam ter sido sanaçlas desde o ensino fundamental e que, muitas vezes, por
culpa da metodologia imposta pelo Estado ou pelo comodismo do professor, perpetuaram até oensino superior. Epreciso buscar metodologias que possibilitem à disciplina
'História', adquirir uma importância significativa na vida do aluno e do professor, fazendo com que descubram, juntos, os prazeres da História, através de debates,
pesquisas, dinâmicas de aulas etc; e por meio do intercambio com outras disciplinas. Temos como uma das possibilidades, a dinamização do ensino de História, na
perspectiva de que o professor e o aluno rompam com as limitações da sala de aula, desenvolvendo um trabalho arte-educativo, envolvendo diversas linguagens
interdisciplinares e transversais em projetos educacionais
Martinho Guedes dos Santos Neto· UFPB
Ensino de história: "novas aulas, novo aprendizado"
Ensino de História: "novas Aulas, novo aprendizado" pretende expor ediscutir uma experiência desenvolvida em uma escola pública da cidade de Cabedelo - PB com alunos
da 6" série do ensino Fundamental. Discutindo metodologia do ensino de História otrabalho pretende mostrar uma iniciativa que deu certo. Iniciativas que fizeram das aulas de
História aulas dinâmicas eprazerosas sem arepetição de fatos edatas exaustivamente, mas com aconstrução de 'consciências' reais epróximas da realidade social de cada
aluno. Adiscussão está voltada, entre outras, para oprocesso de ensino aprendizagem e o uso de metodologias construídas apartir da prática enão, necessariamente, com
os moldes acadêmicos, contribuindo com novas soluções para um ensino de História de qualidade eaformação de uma consciência crítica dos alunos.
Valéria Batista Viana - UFCG; Eronides Câmara Donato (Orientadora)
Curriculo, Identidades e Cultura
A proposta desse painel é pensar, a partir de leituras sobre 'Estudos Culturais' e 'Educação', como Ocurrículo produz identidades. Por isso, discutir ocurrículo é pensar
num mecanismo escolar que constrói sujeitos elegitima lugares, através das linguagens. Dessa forma, pretendo nesse trabalho ecom base em discussões que envolvem
currículo, poder, conhecimento, representação, identidades ecultura, apresentar como odiscurso que institui lugares nos curriculos através das linguagens, construiu e
legitima a idéia da 'diferença' e da 'inferioridade" para vários grupos.
Antônio Carlos Sousa Limeira, José Elson Carvalho Lira e Walber Ferreira da Silva· UFCG
(j silêncio da fala do "outro": o ensino de história nos caminhos da diversidade cultural
Na perspectiva de que os Parâmetros Curriculares Nacionais propõe trabalhar temas transversais e um desses temas corresponde a pluralidade cultural pretendemos
discutir as articulações dessa temática no ensino de história, sendo esta disciplina por excelência um campo que permite adentrar estes aspectos da vida sociocultural. Até
que ponto alinguagem dos livros didáticos permite ao educador trabalhar de forma produtiva esta temática? A nossa intenção éconfrontar os discursos dos livros didáticos
com os discursos dos Parâmetros Curriculares no tocante adiversidade cultural. Aescola tal como está organizada, realmente permite viver essa diversidade? Devemos
ensinar ou vivenciar a pluralidade cultural?
ÁREA TEMÁTICA: Ensino de História e educação· Dia 3107 1400 às 1800h - CCHLA 405
Elisa Tavares Duarte - UFF
Uma experiência didática em História Medieval
Otrabalho integra as pesquisas vinculadas ao projeto Livro Didático e Ensino de História Medieval no Brasil do Scriptorium . Laboratório de Estudos Medievais e Ibéricos
coordenado pela Professora Doutora Vânia Leite Fróes. Apesquisa, no seu conjunto, organiza-se eorienta-se apartir de quatro pontos fundamentais: a História Medieval
nos livros didáticos, o material didático no ensino da História Medieval (recursos visuais ede informática), técnicas didáticas para a utilização de fontes medievais (textuais,
iconográficas, efonográficas), e por último, as possibilidades de reconstituição histórica edidática através de recursos de dramatização, vídeos, criação de textos, sempre
calcados em fontes ebibliografia pertinente. Relata-se aqui uma experiência didática, baseada em fontes primárias dos séculos XII e XIII (Livro de Horas do Duque de Berry
etextuais carturárias ecronísticas), vivenciada em cursos de História Rural da Idade Média. Propôs-se, ao longo das aulas, acriação de personagens do universo campesino,
caracterizando-se seu cotidiano de trabalho, seu universo mental, o imaginário no campo e aorganização do espaço no qual viviam. Os grupos foram incentivados acriar
textos, socializando-os edialogando com o resto da turma. Aculminância do trabalho deu-se com aprodução literária de pequenas crônicas e hoje se desdobra na produção
audiovisual (cinema de animação, video, etc.) de tais criações textuais, tomando como base aiconografia da vida rural na França do período acima referenciado.
Reinaldo dos Santos Barroso Junior e Bianca Joseh Bezerra· Marize Helena de Campos (orientadora)· UFMA
Os Antecedentes Historiográficos como Base para o Ensino da História Atual
Este trabalho trata do ensino da História aplicado pelos professores, muitas vezes contendo informações absorvidas diretamente dos livros onde não há um exercicio crítico
sobre as mensagens. Comporta-se assim os professores como vetores eos alunos como simples e passivos receptores.
María José Bezerra dos Santos· UFCG
O saber normativo e cultural no livro didático de História
Otrabalho que pretendo apresentar, em forma de painel, éapesquisa que está em andamento para aelaboração da minha monografia de condusão de curso, na habilitação
em Licenciatura em História. No estudo em questão problematizo aforma como os livros didáticos de história abordam a experiência cultural das sociedades modem as,
ou seja, como trabalham com os saberes considerados não científicos ou normativos. Partindo das contribuições teóricas e metodológicas dos estudos culturais, analiso
as representações enco, ,tradas nos livros didáticos de história, em busca de entender os sentidos ali expressados acerca da temática abordada.
Anglebson Barros Silva - UFCG; Maria Liége Freitas Ferreira (orientadora)
O "outro" mundo oriental dos livros didáticos
Neste painel, pretendemos apresentar uma possibilidade de se analisar como o livro didático aborda o Oriente nos seus conteúdos escritos e iconográficos. Olivro didático
por ser um 'instrumento' de trabalho do professor, éao mesmo tempo um instrumento mercadológico, logo tem suas implicações políticas, sociais, culturais, etc. No trabalho
de monitoria que desenvolvemos, juntamente com aorientadora supracitada, na disciplina História Moderna Oriental, no periodos 2002.1 e 2002.2, analisamos vários livros
didáticos e percebemos lacunas e preconceitos relativos, principalmente, aos conteúdos sobre o Oriente India eChina em particular). Dessa forma, este trabalho éresultado
de experiências e análises, discutidas e avaliadas em sal de aula, inclusive com alunos que estão exercendo adocência.
Alina Silva Sousa - UFMA; Marize de Campos (orientadora)
Fundação de São Luís: singularidade ou mitificação? A abordagem do tema em livros didáticos nas séries do ensino fundamental
Oensino de ~istória .ai~d~ se faz pela via pred~mina~temente narrativa, factua!, acritica e cronológica. Enfatiza os 'grandes vultos' e 'heróis', datas que iniciam e
encerr~m penodos hlstoncos ou apenas determinam epocas de fatos e acontecimentos que são narrados dentro de uma lógica simplista, encadeada por causas e
. consequências. Grande parte dos livros-textos adotada retrata uma visão de História pretensamente neutra. Ideologicamente, porém, nela perpassam os interesses da
clas~e dominante, ~isto como único respons~v~l'pelos aconteci~entos pol.i~icos, pela c~nstrução do progresso, da paz, da 'ordem', do desenrolar de um povo, de uma
naça~. Soma-se a ISSO, o~ato das aulas de hlstona serem de carater expoSitiVO, nas q~als os alunos tomam-se simples ouvintes daquilo que o professor reproduz, sem
queslionamentos ou desmltificação dos fatos. Enfatizam-se amemorização e arepetição, bloqueando, assim, acriatividade do aluno. Dessa perspectiva, otradicionalismo
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sobrevive e o aluno, não sabendo fazer uma leitura histórica, cai nas armadilhas da escrita tomando aquele conhecimento como 'verdade absoluta·. Em vista dessa
snuação, a pesquisa versa sobre afundação da ddade de São Luís, visando desconstruir o mito da fundação francesa, originada por ocasião da França Equinodal, e
buscar aorigem, atuação e herança lusnana na cidade, bem como continuar aproposta de reformulação do conceito de História, enquanto disciplina, apartir de uma análise
das várias faces que o livro didático pode assumir, da percepção dos mecanismos de produção que estão implícitos no discurso do historiador, do estímulo à prática de leitura
critica pelo entendimento da escrita histórica e, porfim, incentivar inovações para tomar oensino de História, especialmente sobre afundação da ddade de São Luís, prático,
divertido e, acima de tudo, crítico, dado que acriança, quando levada afazer aanálise crítica dos fatos que lhe são apresentados,
Naiara Ferraz B. Alves - UFPB; Martha M. Falcão de Carvalho e M. Santana (orientadora)
Uma história de Santa Rita
Este trabalho traz os resultados da pesquisa 'Resgate Histórico eCultural do Município de Santa Rita', cujo objetivo éformalizar um material didático voltado para as séries
inidais deste município, auxiliando os professores na tarefa de caracterizar ahistória local dentro de uma visão mais integral da história da Paraíba e do país. Otrabalho
desenvolveu-se através de pesquisas em arquivos públicos ehemerotecas do município de João Pessoa, onde foi resgatada parte da história política, econômica ecultural, da
ddade de Santa Rita Ao serem trabalhadas questões pedagógicas como, aaquisição da noção de Tempo Histórico pelo aluno, destacou-se osignificado ea importância do
ensino de História Local, pois estes possibilitam otrabalho com a realidade mais próxima das relações que envolvem o alunolprofessor/socíeda:le, permitindo lidar com ofato
histórico do presente, recuperar o passado com fontes vivas eutilizar o patrimônio histórico como recuso para oensino e para pesquisa de história, Desta forma oaluno poderá
compreender otempo atual eoutros tempos, para entender ahistória de todos os homens e situar-se como sujeito da história e do processo de ensino ede aprendizagem.
ÁREA TEMÁTICA: Ensino de História e educação - Dia 31/07 14:00 às 18:00h - Central de Aulas - Bloco G Sala 106
Susi Cristina do Nascimento - UFPE
Oensino de história nas séries iniciais da escolarização: refletindo sobre as concepções dos professores esua prática pedagógica
Esta pesquisa buscou verificar quais as concepções de ensino de História estão presentes na prática pedagógica desenvolvida nas séries iniciais do Ensino Fundamental,
tendo em vista as mudanças impulsionadas pelo planejamento governamental e pelas pesquisas da área. Ofoco analítico foi direcionado para aapreens~o dos conteúdos
de ensino e das estratégias didático-metodológicas utilizadas pelos professores. Foram realizadas observações de aula eentrevistas com os professores das redes de
ensino municipal e particular do Recife ede OIinda. Os resultados apontaram que, apesar de alguns avanços apresentados nos discursos das professoras, os conteúdos
de ensino ainda têm se limitado ao estudo das festividades cívicas eádemarcação cronológica de fatos da 'história oficial", mediante uma metodologia que tem privilegiadg
o ensino de história a partir da exposição oral, do trabalho com o livro didático, da resposta aquestionários e a implementação de atividades de enriquecimento cultural. E
possível concluir que as CQncepções de ensino de História desses professores ancoram-se centralmente pelos pressupostos teórico-metodológicos tradicionais, apesar dos
avanços ocorridos na última década nas tendênCias da historiografia, da psicologia cognitiva e da didática dos conteúdos específicos.
Calistrata Bezerra de Souza e Eilza Nadia dos Santos Bandeira - UEPB; Patrícia Cristina A. Araújo (orientadora)
Oensino de história no Telecurso 2000: as transformações da educação frente as novas tecnologias
Asociedade atual vivência muitas transformações e redefine o papel do indivíduo, enquanto agente social, na busca de uma melhor qualificação profissional. Nesse
contexto de mudanças percebemos que a educação também sofreu alterações envolvendo as novas tecnologias que são utilizadas principalmente na Educação á
Distância. Tendo o Telecurso 2000 como objeto deste trabalho, em andamento, nos propomos averiguar sua validade diante do ensino de história. Alguns outros pontos
deverão ser discutidos ao longo da pesquisa como: aeficácia da Educação á Distância ( oTelecurso 2(00); ainserção dos capitalistas na educação; a utilização da televisão
como tecnologia educacional como também a nova fonnação para o educadorfrente aos vários meios de infonnação e comunicação da sociedade globalizada.
André Victor Cavalcanti Seal da Cunha - UFPE; José Batista Neto (Orientador)
A História para os "Feras": Uma Análise dos testes de História nos Vestibulares de Universidades Públicas de Pernambuco
Nossa pesquisa busca refletir sobre o papel que desempenha o vestibular na definição do modelo de ensino de História na educação básica. Pesquisas têm evidenciado
aexistência de discrepânda entre as orientações para um 'novo ensino de História' e a prática pedagógica desenvolvida nas salas de aula, com apermanência do 'ensino
tradicional de História'. Acreditamos que os conteúdos elegidos para as provas de ingresso no ensino superior condicionam, pelo caráter marcadamente propedêutico
desempenhado pelo ensino fundamental e médio, os conteúdos curriculares trabalhados nesses niveis de ensino. Desta forma, buscamos verificar sob qual paradigma de
ensino as questões dos vestibulares estão sendo elaboradas, visando identificar otipo de influência por elas exercida. Como metodologia estamos utilizando a análise
textual. Selecionamos as provas dos cinco últimos anos (99-2003), das três universidades públicas do estado (UFPE-UFRPE e UPE). Os resultados.apontam que as
questões trazem certa ênfase em conteúdos consagrados pelo 'paradigma tradicional', caracterizando uma adesão aeste modelo. Isto indica que embora as produções
acadêmicas dessas instituições proponham uma História policêntrica, plural e um novo ensino para nossa disciplina, os exames vestibulares continuam contribuindo para
a permanência, favorecendo a manutenção do 'ensino tradicional de História'.
Eliana de Souza Rolim - UFCG; Maria Lucinete Fortunato (orientadora)
Reflexões sobre o ensino e a formação do professor no curso de licenciatura em história do centro de formação de professores - CFP/UFCG
Instigados pelos. debates que vêm ocorrendo no espaço acadêmico sobre as novas perspectivas para oensino de História em nossa contemporaneidade, desenvolvemos
este estudo com os alunos-docentes do Curso de Licenciatura em História do Centro de Formação de Professores, tendo como objetivo analisar as representações sodais
desses sujeitos sobre as problemáticas que envolvem a relação teoria e prática na formação do professor e no ensino de História; o papel do aluno e do professor no
processo ensino-aprendizagem e a produção do conhecimento histórico. Utilizamos como método para a obtenção dos dados, o Teste de Associação Livre de Palavras,
aplicado com 48 alunos-docentes. Os dados obtidos foram processados pelo soft Tri-Deux Mots de acordo com as variáveis fixas: sexo, idade, aluno-docente ligado ao
PEC - RP e aluno-docente não ligado ao PEC - RP. Seqüencialmente foi feita aAnálise Fatorial de Correspondência. De acordo com as representações dos sujeitos
investigados, é perceptível que, tanto na formação como na atuação profissional destes alunos, não há articulação entre ensino e pesquisa, produção e sodalização do
conhecimento histórico.
Maria das Graças Elias - UFCG; Rosilene Dias Montenegro (Orientadora)
Reflexões sobre a evasão escolar.
Este trabalho se propõe apresentar uma pesquisa sobre oquadro da evasão escolar no ensino fundamental (de 5a a8a), no horário noturno da Escola Estadual do Ensino
Fundamental e Médio Francisco Ernesto do Rego, da cidade de Queimadas, no Estado da Paraiba. A partir da análise dos dados estatísticos referentes ao censo escolar
no periado de 1~2 a2002, buscamo~ re~lizar uma ~eflexão sobre aproblemática da eva~ão escolar. Para isso utilizamos dados estatísticos equestionários aplicados junt~
aos alunos, famlhas, professores e dlreçao da refenda escola. Com base nas observaçoes referentes aessa pesquisa sobre aevasão escolar, podemos concluir que os
graves problemas do ensino público e, particulannente, a evasão na escola Francisco Ernesto do Rêgo, constitue desafios que requerem sua solução, seja no ânibito do
sistema escolar, seja no âmbito dos profissionais responsáveis pela educação no Estado.
,
Flávia Pereira Machado e Cristiane de Assis Portela - UFGO
Mosaico da terra: indigenas e camponeses- fortalecimento de identidades através da educação popular
Analisando a identidade étnico-cultural dentro da perspectiva da educação popular, pretendemos estabelecer um estudo comparativo entre duas realidades diferenciadas:
os Karajá (delimitando apopulação localizada em Aruanã-GO) eos trabalhadores sem-terra (especificamente os assentados rurais da cidade de Campo Florido)' afim de
compreendermos asignifICaÇão e utilização da terra para estes grupos sociais, ede que maneira aeducação contribui para o resgate desse vínculo. Dentro da hi~tória de
opres~ão e.~ominaçãodas minorias étnicas submetidas ao capitalismo edas maiorias excluídas pelo mesmo, aquestão da terra se coloca como eixo central, já que esta
tem Sido u~lhzad~ desde acoloniza9ão como fator de agressão cultural, econômica, política e social. Concebendo a educação popular como alternativa á educação
homogenelz~nte Imposta pelos doml~antes, nos at:ntamos a im~~ânc!a da valorização do saber social das comunidades envolvidas no processo de 'afirmação' dessas
cult~r~s,. c~bendo a estes, aconduç~o da e.ducaçao para uma pratica libertadora. Por compreendermos que aeducação popular se constitui como objeto de pesquisa
mullldlsCl~lnar, pr~tendemos nos apoiar teonca~~t~ e metodologica~e.n~e e~ principias da antropologia (pesquisa qualitativa etnográfica, em sua vertente educacional) e
da etnologia (conSiderando dentro do tronco soclologlCO, os aspectos indiViduaiS dos grupos estudados), bem como fontes obtidas a partir das metodologias da história oral

~C~a~d~e~~n~o~d~e~P~ro~g~~~m~a~ç~ã~o~e~R~e~s~u~m~o~s~d~o~xx,~"~S~,~·m~p~ó~s~ro~N~a~c~ro~n~a_'_d~e~H~~~t~ó~n~a________________________________ 305

(concebendo-as como fundamentais para compreensão do tempo presente e do imaginário popular). Oobjeto de análise se constitui das concepções acerca da educação
popular etemas envolventes, produzidas pelos próprios componentes dessas culturas.
.
ÁREA TEMÁTICA: Ensino de História e educação· Dia 3107 1400 às 1800h - CCHLA 407
Paula So~a Nascimento Lima - UFS; Jorge Carvalho de Nascimento (Orientador)
A Educação Especial em Aracaju e o Centro de Reabilitação Ninota Garcia
Apresente pesquisa tem por objetivo analisar acontribuiçao do Centro de Reabilitação Ninota Garcia na educação dos portadores de necessidades educativas especiais
em Aracaju, no período de 1962 a1996. OCentro de Reabilitação Ninota Garcia, órgão de Assistência Social especializado, idealizado econstruído pelo Estado de Sergipe
e pela União Sergipana de Assistência (USA), tinha por finalidade a recuperação geral dos portadores de necessidades especiais, como também a educação ou a
reeducação destes. Assim como entidade filantrópica, oNinota Garcia teve atuação destacada no atendimento aportadores de necessidades especiais: deficientes mentais, .
visuais, auditivos edeficientes físicos. Pioneiro no Nordeste em sua especialidade, oCentro de Reabilitação desenvolveu atividades dentro de um plano de trabalho voltado
para odesenvolvimento, aparticipação e aintegração dos seus beneficiários na comunidade. Portanto, apesar de ainda uma pesquisa em andamento, podemos observar
que oCentro de Reabilitação com métodos educacionais específicos para cada tipo de deficiência, possibilitava o desenvolvimento de seus alunos epacientes.
Daniele Cunha de Araújo, Heny Charriery da Costa; Silêde Leila O. Cavalcanti, Luciano Mendonça de Lima, José Apolinário do Nascimento, Keila Queiroz
e Silva (orientadores) - UFCG
Educação Patrimonial: Um olhar pedagógico sobre a cidade
Oprojeto PROLlCEN: Aproblemática do patrimônio histórico eoensino de História tem incentivado aeducação patrimonial, em escolas municipais de Campina Grande,
buscando promover um fazer pedagógico em que todos os moradores se sintam responsáveis pela resignificação da memória ehistória de campinense. Neste sentido, temos
realizado orientação pedagógica aos professores eatividades junto aos alunos que colaboram para ainvestigação da memória familiar, do bairro eda cidade. Dessa forma, a
escola atua como um agente multiplicador de uma consciência preservacionista na cidade. Aimportância dessa ação éaruptura com aleitura monocultural da cidade, e o
estabelecimento de um diálogo com as experiências de vida de diversos moradores da cidade, respeitando e avalorizando os diferentes saberes produzidos fora da escola.
José Roberto Herrera Cantoranl- UEPG; Dr. Luiz Alberto Pilatti (Orientador)
Jogos Estudantis Municipais: de evento escolar à espetacularização.
Opresente estudo discute aconformação eespetacularização de um dos maiores eventos estudantis do Estado do Paraná, os Jogos Estudantis Municipais (JEM), que
é realizado desde 1985, anual eininterruptamente, no municipio de Ponta Grossa. Este evento, ao longo de suas dezoito edições já realizadas, transformou as ações no
campo da educação, do esporte eda cultura da sociedade pontai)rossense. Aconstrução do corpus documental da pesquisa foi feita com os relatórios do evento, matérias
jomalisticas eentrevistas com pessoas diretamente ligadas ácoordenação do evento. Agenealogia histórica do evento e ainterpretação das transformações ocorridas foram
discutidas à luz dos conceitos de campo e habitus, na ótica empregada por Pierre BOURDIEU. Aposição teórica aponta para aconcepção de que o evento, conformado
por agentés sociais, se constituiu em um conjunto de práticas e de consumos esportivos destinados aencontrar uma certa demanda social, a qual, de forma impar, foi
alcançada através de estratégias diferenciadas. Constatou-se com o estudo que um evento escolar, caracteristicamente educacional, crescentemente foi marcado por
tentativas de espetacularização eacompetição transformou-se em um fim em si mesma. Oevento, entre outras coisas, tomou-se referência em poIiticas públicas munk:ipais
e estratégia. privilegiada de marketing de escolas particulares.
Aluízio Firmino, Arísia Oliveira, George Santana, Moisés Costa Neto, Xênia Solis; José Ernesto Pimentel Filho (orientador) - UFPB
Aspectos didático-educativos da Exposição Sertão: Bravuras e Bravezas - gestação, processos e representações
Opresente trabalho tem por objetivo principal apresentar ametodologia utilizada para amontagem da exposição supramencionad(:j. Otermo didático-educativo deve ser
entendido como descritor de uma nuance bastante peculiar ao projeto em questão, que éjustamente autilização de instrumentos que possibilitem ainserção do público num
ambiente particular de compreensão do processo de formação identitária nordestina. Assim, ametodologia da exposição comporta uma linguagem inovadora e ousada,
buscando privilegiar momentos de interatividade ediversão cultural. Afluência dos objetos, imagens, documentos históricos emeios auditivos possibilitam ao visitante um
inusitado passeio pelos universos da cultura edo cotidiano do sertão nordestino, ao mesmo tempo em que toda concepção histórica lhe permitirá oreconhecimento da vida
rural nordestina na sua inteireza, sem retoques, sem pré-conceitos. A mulher e o homem do Nordeste aparecerão em sua brava luta pela sobrevivência, na força heróica
da afirmação cultural e nos seus controvertidos valores tradicionais. Pretende-se desenvolver um conjunto de práticas educativas, jogos e brincadeiras que se
desenvolverão ~m espaços devidamente delimitados para tal.
Adeílma Bastos, Waldemar Pinheiro; José Ernesto Pimentel Filho (orientador) - UFPB
Aspectos concernentes à montagem da Exposição Sertão: Bravuras e Bravezas - gestação, processos e representações
Este trabalho tem por objetivo apresentar os aspectos teórico-metodológicos que nortearam oprocesso de montagem da exposição supracitada. No que diz respeito ao
embasamento teórico, foram utilizadas fontes que abrangem os aspectos Itteràrios, destacando-se aqui aobra Os Sertões, de Euclides da Cunha, um dos clássicos estudos
sobre as profundas contradições do nordeste brasileiro. Aprodução dnematográfica que contempla onordeste em seus vários aspectos também foi utilizada como elemento
de análise. A música nordestina e apoesia popular também foram observadas, uma vez que transmitem elementos que favorecem acompreensão do horizonte sóciocultural sertanejo. Aanálise e conseqüente utilização dessa ampla cadeia de fontes tem por objetivo apresentar um paanorama dos conflitos da ida popular sertaneja, que
seja dividido em três fases: 1) Gestação; 2) Processos e3) Representações, ambas viabilizandoa experimentaçao de um sertão que se apresente como um mundo de
origem, de retorno e de gestação. Dessa forma, o universo rural nordestino pode se instalar na vida cultural brasileira como um entendimento particular de uma grande
personalidade coletiva, aquela que se reconstrói numa identidade emocional ebrava dos cidadãos em busca de uma pátria diferente. Neste contexto, a agressividade e
amasculinidade são aspectos que não devem ser explicados ou interpretados, mas simplesmente compreendidos em seu contexto.
ÁREA TEMÁTICA: História e culturas indígenas - Dia 31/07 14:00 às 18:00h Central de Aulas - Bloco G 101
Patricia Karina Gomes da Câmara· UFRN
A gula dos Tuplnambás: o ritual antropofágico
A relevência dos relatos dos cronistas do século XVI é sempre um tema discutido eutilizado para se compreender melhor ouniverso cultural indlgena, em especial oritual
antropofágico dos Tupinambás. Aimportânda de se discutir o canibalismo através dos cronistas está no fato de Ter tido uma repercussão muito grande no mundo europeu,
ámedida que uma visão ia sendo construida sobre os indlgenas, sendo assim fundamental para compreensão tanto do imaginário do homem europeu, como da cultura
indlgena. Objetivamos, analisar ocanibalismo entre os tupinambás para dnerenciar edelimitar aparticipação masculina efeminina neste ato. Além de interpretar o sentido
ideológico que está por trás dele. Nosso contato com os relatos dos cronistas deu-se apartir do grupo de estudo dos cronistas, no qual leu-se e discutiu-se os textos de
autores como ode Jean de Léry, e apartir deles se constituirâ nossa anãllse. Porfim, percebemos que ocanibalismo entre os tuplnambãs era um ato praticado contra seus
Inimigos, constituindo se assim uma vingança de seus ancestrais mortos etambém devoradós, notando-se uma dnerença marcante no papel dos sexos e até mesmo da
Idade no ritual. Ocanibalismo tem, portanto, um significado maior do que a simples ingestao de came por gula, mas sim, todo um aparato mental e ideológico.
Silvia Morais da Silva
Os cronistas e a habitação Indlgena: as Informações sobre a morada dos nativos nos primeiros séculos da colonlzaçAo.
.
Como parte das leitura de um grupo de estudos sobre os viajantes no Brasil percebemos que a vida indlgena, bem como os hábitos e costumes destes durante os séculos
XVI eXVII é um tema presente nas crônicas dos viajantes que motivados por objetivos diversos tiveram que descrever elementos que compunham as culturas nativas.
Baseado em Jean de Léry eFemlio Cardin nos foi posslvel desenvolver um trabalho que irá enfocar em especial ahabitação indlgena, já que uma das preocupaçOes dos
cronist~ era descrever as moradias indlgenas. Devido aisso observamos com qual olhar o homem europeu do século XVI e XVII enxergou e de que forma analisou a
moradia Indlgena. As ocas descritas em seu padrêo tradicional, as construções feitas com madeira efolhas, as dimensões silo elementos que permitiram-nos observar o
que era e o que se tornou a habitaçao indlgena, após o conato com o homem europeu. Além disso, é posslvel analisar também o comportamento dos Indios e sua
organizaçao social na aldeia.
.
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----------------------------------~~~~--------------~--------------Fábio Glovannl dos Santos Rebouças - UFRN; Julie A. Cavlgnac (orientadora)
Uma revisão da História: um estudo do desaparecimento das populações Indígenas no Rio Grande do Norte.
Ao verificarmos as pesquisas existentes sobre os povos indigenas do Nordeste, notamos que estes nao se acomodaram e resistiram ápolítica assimilacionista. Desse
modo, ao olharmos o ressurgimento de vários grupos indigenas, podemos dizer que muitas teses sobre seu suposto 'desaparecimento' nao explicaram tudo, levando a
novas questões teóricas. Neste sentido, uma revisão da historiografia indígena pode dar significado ao processo de construçao dessa nova identidade que vai ser edificado
ao longo do século XIX, especialmente no que diz respeito ao Rio Grande do Norte. A metodologia utilizada para fazer tal análise foi a coleta e seleção de material
bibliográfico, fazendo, ainda, uso de fontes documentais sobre otema no Estado. Opresente trabalho tem corno objetivo realizar um estudo soIbreo desaparecimento das
populações indígenas no RN, pelo qual pretendemos demonstrar que o processo de na::ionalização das populações indigenas e a~ de suas terras tiveram corno
resultado adestruição da identidade indigena no Rio Grande do Norte.
Francisco Jânlo Filguelra Aires e José Glebson Vieira -UERN
O lugar do índio na formação étnica e cultural do Rio Grande do Norte
. Centralizar oolhar etnológico na historiografia do Rio Grande do Norte mais especificamente no processo de colonização eterritorialização é buscar entender o elemento
indigena neste processo que configurou aformação étnica ecultural dessa região. Por isso, compreendê-lo é uma tentativa de 'reviver' os acontecimentos do passado e
do presente para conhecer arealidade indígena na sua cosmologia. Esta empreitada tem como 'missão' enveredar cada vez mais na análise etnohist6rica tomando como
pano de fundo o papel do indígena na história. A possibilidade de utilizar este recurso permite situar o discurso dos colonizadores e dos autores contemporâneos para
descobrir e se aprofundar no universo do gentio em cada contexto histórico. Opovoamento, aguerra, a aliança, acatequese e 8miscigenação fora!f1 cinco âncoras
destrutivas do gentio, tomando-o oprimido, escravo eexcluído da sociedade liderada pelos colonizadores. Dessa forma, é preciso perceber os efeitos dessas ações que
implicaram aperda do espaço territorial dos autóctones eamudança dos referenciais simbólicos dos grupos autóctones. Neste sentido, essa comunicação objetiva discutir
etnologicamente as perspectivas e construções históricas que envolvem o indígena e o seu papel na formação do Rio Grande do Norte.
Nayana Rodrigues C9rdeiro Mariano - UFPB; Ariane Norma de M. Sá e João Femandes Azevedo (orientadores)
A Representação do Indio na Historiografia Paraibana
Este trabalho pretende, apartir de uma análise historiográfica, fazer uma releitura dos povos indígenas na Paraíba colonial e imperial. Uma evidencia, ao abordar atemática,
é aquase inexistência de trabalhos historiográficos. Há certamente razões para tanto. Os silêncios historiográficos por si só revelam uma face da história paraibana, de sua
cultura ede seus pensadores. Partindo dessa premissa, busca-se analisar o discurso presente nas obras de Maximiano Lopes Machado e Horácio de Almeida, que
escrevem suas obras nos séculos XIX eXX, respectivamente. Ereescrever ahistória écompreender as dimensões temporais do texto que estão carregadas de influências,
sejam sociais, políticas ou econômicas, e que pretendem apresentar 'verdades', como é o caso dos autores paraibanos aqui citados. A importância dessa discussão é
analisar a abordagem de Machado eAlmeida a partir de suas interpretações: os índios na conquista da Paraíba, achamada 'guerra dos bárbaros', aorganização social
dos índios, enfim, questões que apontam as versões de história construídas sobre os povos indígenas na Paraíba.
Lucileide Lima Tavares - UPE; Kalina Vanderlei Silva (Orientadora)
O trabalho compulsório indígena nas minas de salitre em Campos de Buique, Pemambuco, séc. XVII E XVIII.
Esta pesquisa aborda o processo de expansão colonial das Capitanias do Norte para o interior continental no segundo período português, momento de reorganização das
estruturas político administrativas em Pernambuco, a partir da volta da jurisdição régia com aexpulsão da Companhia de Comércio das indias Ocidentais. Dentro deste
contexto, buscamos observar a utilização da mão-de-obra indígena nas minas de salitre em Buíque, assim como o processo de obtençao desta, dentro do contexto da
expansão das frentes pastoris para o interior continental, também conhecido como, 'Jomadas para o Sertão', que nesse momento, parte de Pemambuco para buscar minas
de salitre no interior continental, importante ingrediente para aprodução da pólvora. Nosso objetivo éobservar as práticas administrativas empregadas pela coroa para utilizar
a mão-de-obra indígena de forma compulsória nesse empreendimento. Percebemos assim que o processo da utilização da mão-de-obra indígena nas minas de salitre em
Campos de Buíque possui características em comum com a utilização indígena na mineração da América Espanhola, o que nos permite construir uma história comparada
da utilização compulsória da mão-de-otira indígena na América hispânica e portuguesa.
.
Aldemir Barros da Silva Júnior -UFAL
A Retomada de Terra Indígena; o caso Xucuru-Kariri
.
A nossa investigação foi realizada na Fazenda Canto, aldeia Xucuru-Kariri, localizada no Municipio de Palmeira dos indios, Alagoas, constituindo-se no estudo e
acompanhamento gradativo de uma retomada de terra indígena, coletando dados através de entrevistas abertas, observações in-loco, contatos formais e informais, registros
fotográficos e convivência direta. Na presente exposição vamos comentar ocaso da retomada do Sítio Macaco, visando identificaras circunstâncias de natureza politica
e de produção que a motivaram. Com isso, julgamos possível discutir esse processo político vital para a sobrevivência dos povos indígenas do nordeste, que se constitui
em uma importante altemativa de reivindicação do reconhecimento do seu direito áterra. Trabalharemos as circunstâncias de natureza política abordando-as em três níveis,
quais sejam: as relações internas da Fazenda Canto; as relações entre as aldeias Xucuru-Kariri; e a relação do povo Xucuru-Kariri com a representação da sociedade
nacional. Quanto as circunstâncias de natureza de produção, trataremos do quadro social apresentado na Fazenda Canto no período anterior a retomada .. No entanto, nao
apontamos um fator determinante para arealização desta retomada, nem tampouco afirmamos que apenas as circunstâncias de natureza política ede produção aJicerçama. Contudo, serão ~stas circunstâncias utilizadas para alimentar nossa discussão.
ÁREA TEMÁTICA: História, trabalho e movimentos sociais - Dia 31/07 14:00 às 18:00h Central de Aulas Bloco G 103
Nataniél Dal Moro - UCDB
Trabalhadores em MS: uma breve análise
Oartigo intitulado 'Trabalhadores em MS: uma breve análise' possui sucinta dissertação sobre a história dos trabalhadores no estado de Mato Grosso do Sul apartir da
década de 60 (sessenta) até o ano de 2002. Ametodologia utilizada foi aqualitativa, constituindo-se nas fases de coleta de material e análise deste, sobretudo de jomais.
Entrevistas e questionários com questões aberta aos trabalhadores de Mato Grosso do Sul finalizaram a metodologia qualitativa. Utilizou-se também a metodologia
quantitativa, sendo um dos exemplos aelaboração de tabelas sobre vários assuntos, como referente ao percentual de população urbana e rural de algumas cidades. As
conclusões sobre os trabalhadores são relativas, pois cada localidade apresentou particularidad~s, mas num contexto mais amplo é possível afirmar que os trabalhadores
do estado de Mato Grosso do Sul aumentaram de modo significativo nas décadas de 60,70 e 80 com os imigrantes e migrantes, sendo estes detentores, em grande parte,
apenas de sua força de trabalho eque alguns se ramificaram para o interior nos anos seguintes, embora amaioria tenha permanecido nas cidades. Contudo, os trabalhadores
concentraram-se mais em atividade de trabalho ligadas com o campo eem menor porcentagem com as zonas urbanas.
Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins- UECE
A História dos atos do Prímeiro de Maio da CUT no Ceará (1984-2002): avanços e retrocessos na luta sindical
Apesquisa Busca resgatar a memória do movimento sindical cearense, identificando os marcos principais da trajetória cutista, tomando como referência àatuação da CUTCE quanto às comemorações do Dia do Trabalho desde a sua fundação (1984) até 2002. Éimportante observar que o Dia 1° de Maio foi historicamente marcado pelas
lutas dos trabalhadores por melhorias das condições de trabalho ede vida. Como objetivo geral buscamos avaliar atrajetória do movimento sindical brasileiro, através de
uma análise histórica dos atos promovidos pela CUT em comemoração ao 1° de Maio na tentativa de compreender para que rumos apontam essas práticas, buscando
revelar suas contradições e analisando, em que direção e até que ponto o conteúdo e aforma destes atos cutistas, vêm respondendo aos ataques sempre mais profundos
promovidos pelo capital às condições de vida, bem como às tentativas de organização e luta dos trabalhadores. Corno procedimentos metodológicos utilizaremos pesquisa
bibliográfica e documental, alem de entrevistas com dirigentes e membros da base do movimento sindical cutista do Ceará, sobre os rumos que vem tomando aCUT e
as perspectivas de avanço da luta sindical na direção de um sindicalismo de combate áordem vígente.
Dianalan Ferreira Jorge - UNEMAT
História dos conflitos agrários no Baixo Araguaia - Memórias e Representações do Jornal Alvorada
Situada no Nordeste do Mato Grosso, a Prelazia de São Félix do Araguaia, esteve no foco das críticas, nos meios de comunicação, nas décadas de 1970 e80 pela defesa
dos direitos dos índios, peões e posseiros que D. Pedro Casaldáliga e sua equipe faziam, desafiando os latifundiários e as autoridades civis, militar~s e v~ticanas. Os
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militares os apontavam como representantes do comunismo. A esquerda via-os como porta-vozes da revolução. A prelazia criou em 1970, ojornal Alvorada, como
instrumento de comunicação e de ação pastoral. Ojomalzinho, no começo, teve edições esporádicas. Esteve interrompido em 1973 pela forte repressão. Consolidou-se
em 1974 com edições mensais, até chegar aser bimestral em 1985. Esta Folha datilografada emimeografada, foi, entre 1970 e 1980 o principal meio de comunicação da
igreja e das comunidades camponesas do Baixo Araguaia. Hoje é uma fontes peculiar de memória, para ahistória da região. Utilizamos este jornal corno principal fonte
de nossa análise histórica da luta edos conflitos de terra na prelazia. Através de narrativas e de relatos veiculadas sobre estes acontecimentos, no contexto da expansão
dirigida da fronteira para aAmazônia mato-grossense, reconstruímos uma história de luta pela terra nesta regia<>.
Edinete Fernandes Alves - UFCG; Marilda Aparecida de Menezes (Orientadora)
Memórias de famílias de camponeses-trabalhadores migrantes (homens emulheres)-1950-1990
Otrabalho trata da memória de famílias de camponeses-trabalhadores migrantes paraibanos no período de 1950-1990. As trajetórias individuais e sociais dos homens são
marcadas pela inserção no trabalho desde tenra idade epor sucessivas migrações, em geral, para trabalhar no oorte da cana de açúcar no Estado do Pemambuoo ou em
empregos urbanos no Rio de Janeiro. Por isso, propomos através da metodologia da História Oral eda teoria da Memória, estudar aexperiência social dos homens e das
mulheres na infãncia e juventude, quanto ao trabalho, escola, sociabilidade. Utilizamos as técnicas de história de vida e entrevistas semi-estruturadas, bem corno
observações participantes. Também realizamos olevantamento da trajetória migratória e de trabalho dos informantes. Apesquisa tem como objetivo não apenas fomecer
material para aprodução de livros, artigos, mas, também, para aprodução de cademos populares de historia oral local, que possam ser utilizados nas escolas de ensino
fundamental da área rural eurbana da região estudada.
Ângela Luzia Magalhães da Silva - UNEMAT
Assentamento Santa Helena 11 (1997 ·2001): Uma experiência bem sucedida de Reforma Agrária na região do vale do cabaçal?
Esse trabalho de pesquisa tem por finalidade, discutir aquestão agrária no assentamento Santa Helena 11, entre 1997 a2001. Para tanto, apesquisa busoou enfatizar que
esse assentamento é uma experiência bem sucedida de Reforma Agrária na região sudoeste do estado. Baseada em documentos oficiais do INCRA, do banco, e ainda
com fontes orais, foi possível observar eanalisar as possibilidades dos assentados quitarem seus débitos referentes aos financiamentos do PROCERA, PRONAF, crédito
alimentação efomento agricola econstatar asua satisfação com oacesso aterra. Essa pesquisa apontou, que na gênese do assentamento houve uma série de interesses
politico-partidários articulados que possibilitaram sua constituição. Deste modo, as negociações para aaquisição da terra se deram dentro de um contexto de interesses
políticos de pessoas, que ao que tudo indica, eram filiadas ao PMDB. Culturalmente em nosso pais ter amizade com pessoas influentes é interessante, nessa pesquisa
pode-se observar tal situação, pois quem oonseguiu terra no assentamento tinha oapadrinhamento de alguém, eénesse ponto que o objeto dessa pesquisa torna-se dWerente
da maioria dos assentamentos da região, pois com os outros, os trabalhadores tiveram que lutar pela terra seja através de grilagem, ou por posse da terra.
Francisco de Assis Rodrigues de Lima· FAFIDAN
"Brincar de trabalhar"
Ocotidiano do sertanejo, apesar de todo o processo de descaracterização da vida rural por meio dos recursos tecnológioos, permite, ainda, perceber traços de uma lógica
de vida bem diferente da que ocapitalismo nos faz assimilar. Alguns trabalhos realizados oomunitariamente, oomo acaeira, afarinhada, adebulhada eo serão, transformamse em espaço de lazer e convivência social, onde trabalho e lazer se misturam e se confundem. Proponho-me aestudar esta lógica, bem como registrar este aspeqo
peculiar da cultura da região jaguaribana, apartir de relatos orais, de pessoas que estiveram eestão inseridas neste contexto, como também, através da observação de
resquicios destas atividades ainda existentes em muitos lugares da região. Mas, particularmente na localidade de Lagoa Cercada, municipio de Palhano, é que pretendo
reconstruir amemória dessas pr'ticas, esquecidas pela maioria. Afarinhada, adebulhada, oserão e acaeira se tornam atividades ooletivas, não somente pela necessidade
que os camponeses têm de se ajudarem, mas pela possibilidade de criar espaços de lazer eoonvivência social. Por isso éimportante um olhar mais preciso sObre estas
manifestações, supondo que há muito mais o que se descobrir para, assim, preservar ao menos de forma onográfica amemória do povo desta região.
Jeanne Silva -UFU; Antônio de Almeida (orientador)
Os trabalhadores e a lei: representações Jurídicas sobre os Direitos Trabalhistas em Uberlândia -1930/1970
Este trabalho visa refletir acerca da luta de classes no interior dos processos jurídicos. Ocampo juridico, através de sua produção material, fornece ao historiador
instrumentos de análise de onde se épossível realizar inferências para areconstrução de uma história politica das idéias. Oterreno jurídico, aexemplo de outros espaços
sociais, é um campo de batalha entre dominantes e dominados, consubstanciado por intermediações múltiplas que jamais podem ser vistas como algo homogêneo ou
indiferenciado. Através de alguns processos de Acidentes de Trabalho épossivel estabelecer elos interpretativos sobre os diferentes significados dos Direitos Trabainistas
no Brasil emais especificamente em Uberlândia. Significados presentes nos discursos dos variados agentes sociais que direta ou indiretamente se confrontam no campo
simbólico do Direito. Portanto, aconstrução de uma Teoria Legal de aplicação do Direito do Trabalho éuma faceta que faz alusão ao Imaginário Social, às representações:
cuja linguagem eforma de discurso, nascem num momento histórico específico, tornando-se o legitimador do discurso oficial das elites e fornecedor de elementos que
integram esse mesmo imaginário político-social.
ÁREA TEMÁTICA: História política e poder - Dia 31/0714:00 às 18:00h Central de Aulas Bloco G105
Flavia Kurunczi Domingos - UFMT
Guarajús: uma estratégia de poder na fronteira oeste
Tendo por base manuscritos do Arquivo Públioo de Mato Grosso, eprincipalmente os diários de viagem contidos nos três volumes do 'Livro de Registro do Tratado de Santo
IIdefonso -antecedentes, memória etrabalhos demarcatórios' -referentes aTerceira Partida de Limites que no final do século XVIII reconheceu oterritório que deveria servir
de fronteira entre a Capitania de Mato Grosso e aAmérica Espanhola; este painel tratará dos trabalhos e estratégias de demarcação da fronteira oeste numa região
denominada Guarajús . Esta pesquisa está inserida no projeto 'Naturalistas e Demarcadores do século XVIII. A Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira pela
Amazônia e Pantanal mato-grossenses' coordenado pela profa. Dra. Maria de Fátima Costa, no qual, oomo bolsista PIBIC-CNPq-UFMT venho trabalhando.
Márcio Ananias Ferreira Vilela - UFPE; Antônio Torres Montenegro (orientador)
O poder coronelístico na década de 50: o caso Chico Herácllo
A pesquisa procura entender como na década de 50 opoder ooronelístioo se mantém forte e atuante no cenário poIitioo pemambucano. Já com aRepública Velha ampliase onúmero de votos que assume crescente eimprescindível importância dentro do novo sistema representativo e seu essencial controle é realizado por chefes locais _
os coronéis -que compõem apolitica dos govemadores. Falar em coronelismo na década de 50 é ser anacrônico, no entanto, ao pesquisarmos alguns periódioos desse
m~m;nto iremos e~contrar no interior pemambuc~no (Limoeiro e alg~ns ~u~icípios circunvizinhos) apresença marcante do ooronel Chico Heráclio do Rêgo. Ao analisar
as Inu~eras entrevistas ereportagens pod;,:"os Visualizar su.a vasta m~uencla sobre apopalação local e oontrol.e sobre milhares de votos conferindo-lhe poder eprestígio
na politica e~ta~ual. Compreender o dO~11Inlo do coronel ChiCO Herácllo nessa década é t~mbém buscar modificações do poder coronelístioo num período de grandes
avanços capitalistas e crescente urbanização. Apesar de o presente estudo ser uma análise do caso Chico Heráclio com suas particwaridades é também passivo de
generalizações aum nivel mais amplo, pois nesse período podemos constatar apresença de inúmeros ooronéis remanescentes da República Velha.
.
Elisama Carvalho da Costa - UFRPE
DOPS: Vigilância e Censura à Igreja em Pernambuco (1930·1950)
Opresen!e trabalh?, é p~~e de um projeto maior denominado DO~S: Ce.nsura. e Racismo, e se concentra na investigação do acervo dá polícia política varguista, acerca
da atuaçao da.lweja Catollca, nos anos de ~ ~~O a 1950. Nosso ?~jetlv.o e analisar o acervo, procurando mostrar como aDelegacia de Ordem Política e Social seguiu os
passos da InstitUição, e através dos seus artlflaos de censura eVigilânCIa, perceber os momentos de ruptura eoontinuidade não só do discurso policial, bem oomo da Igreja
frente o Estado. A metodologia se volta para a análise dos prontuários funcionais eindividuais presentes no acervo DOPS-PE. Utilizamos aAnálise de Discurso (AD)
procurando per~ber os sentidos esignificados desse discurso, assim como sua temporalidade eformas de produção. Este estudo da Igreja Católica no Brasil dos an~
30 aos 50 ~rmlte uma descon~trução desse mome~to histórico, que se apr7senta com rupturas e oontinuidades, permitindo ao pesquisador compreender os pactos e as
tramas do discurso entre a Igreja eo Estad.o no BraSIl. Através do desenv~lvlmento.de~te trabalho, além de trazer à tona osignificado implicito nos documentos, egarantir
um bom estado de conservação do matenal de estudo, está sendo posslvel contnbUlr para aconservação e organização do acervo DOPS-PE.
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Humberto da Silva Miranda - UFRPE; Maria das Graças Andrade Atalde de Almeida (Orientadora)
O discurSo "da DOPS sobre os comunistas em Pernambuco
Acriação no Brasil, da Delegacia de Ordem Polltica e Social- DOPS, reflete o ideário de coerçãO e controle social, reificados nas décadas de 30 e 40 do século XX. A
produção de documentos que compõe oseu acervo toma possiva! recupera-apráxis do discurso autoritário do Estado moderno, no Brasil eem Pemambuoo. Nosso trci>aIho
faz parte de uma pesquisa maior, intitulada DOPS: Racismo e Excluclência, etem oobjetivo de analisar como se processou o discurso antk:omunista em Pernambuco, no
período de 1935 a1945. As fontes utilizadas nesta pesquisa são os prontuàrios funcionais eindMduais do acervo da DQPS.Pe. Ametodologia voItou-se para acIescor!strução
do discurso policial através da análise do discurso (AO), na linha francesa, buscando perceber os sentidos esignificaçOes deste discurso, no processo de construção da ~
do individuoedo Partido Comunista ern Pernambuco. Ao analisarmos omaterial pesquisado épossivel perceber os ~ de repressão ecensura do Estado, SUSCItando
discussões sobre as relações de tolerância eexcludência que oEstado mantinha com os grupos sociais. Nesse sentido, tomar-se-á possível, verificar as representações e as
ações, em que padrões de alteridade são determinados, apontando para o dfferente, o"outro', o marginal, ocidadão sob suspeita.
Joana D'arc Barbosa Maciel- UFRPE; Maria das Graças Andrade Atalde de Almeida (Orientadora)
DOPS: Vigilância e controle sobre a comunidade judaica em Pernambuco
Os anos 30 são o palco das várias discussões sobre a questão racial brasileira. Acreditava-se que o melhoramento da raça traria consigo a modernização e o
desenvolvimento para o Brasil mestiço. Oobjetivo desta pesquisa é analisar o discurso policial com respeito à comunidade judaica em Pernambuco, procurando. ~r
as imbricaçõe5 entre odiscurso policial eo discurso de cunho racista de parte dos intelectuais durante aditadura Varguista. Este trabalho faz parte de uma pesqUisa maIOr,
DOPS: Censura e Racismo, coordenada pela profa. Ora. Maria das Graças And~ade Ataíde de Almeida. Oacervo utilizado nesta pesquisa se volta para os pro~t~ários
funcionais e institucionais da Delegacia de Ordem Social e Política -DOPS, em Pernambuco, no período de 1930 a 1945. A metodologia voltou-se para a analise de
discurso (AO), que teve como orientação perceber os elementos utilizados na construção da imagem dos judeus em Pernambuco, na Era Vargas. Está sendo possível
com essa pesquisa perceber acensura eocontrole exercido pelo Estado na vida cotidiana da comunidade judaica. Evidencia-se na desconstrução do discurso, que quando
odiscurso policial se refere aesta comunidade, emerge do mesmo os estereótipos já utilizados na Europa, que aponta os judeus como: apátridas, inassimiláveis, que não
se permitiam "misturar" com os outros povos.
Jadilma Nunes e Rafaela Felex D. G. Monteiro - UFCG; Rosilene Dias Montenegro (Orientadora)
Imagens e Imaginário nos anos JK.
.
Este painel tem como objetivo principal apresentar uma análise sobre o mito JK apartir do estudo das imagens fotográficas da figura política Juscelino Kubitschek ede seu
governo (1956-1961). Partimos da premissa que JK é um mito político que tem sua construção ligada ao imaginário de o'destino do Brasil, grande nação'. Nesse sentido,
entendemos que esse mito se presta, ainda hoje, à mobilização do imaginário de progresso, modernização e modernidade, eque cumpre uma função politica relevante na
mobilização desse imaginário. Para essa análise do imaginário sobre JK utilizaremos as fotografias encontradas nos jornais e revistas da época, em biografias sobre JK
e, particularmente, em livros didáticos de História ede Geografia, que são estudados no ensino fundamental e médio.
Lidiane V. G. do Nascimento e Stênio Farias D'Ávila Lins - UFPB; Regina Maria Rodrigues Behar (orientadora).
Oano que acabou: 1968 na imprensa paraibana
No âmbito dos estudos republicanos brasileiros, o período da ditadura militar (1964-1980) foi marcado por um retrocesso das instituições democráticas. OBrasil viveu
momentos de violência e repressão, apoiado em ações instituídas pelo governo ditatorial vigente. Oano de 1968 foi caracterizado pelo endurecimento do regime militar.
Manffestações estudantis foram duramente combatidas e classificadas como atos subversivos, culminando com a implantação do ato institucional n° 5(AI-5_. Apartir daí,
toda forma de oposição ao governo seria duramente combatida etodos os setores da sociedade seriam, de certa forma, atingidos.A imprensa, enfoque de nossos estudos,
terá uma participação decisiva na divulgação dos acontecimentos, como importante instrumento de formação de opiniões, recebendo, por isso, um tratamento 'especial'
por parte do regime militar. Dessa forma, aimprensa que preza aliberdade de expressão passa a ser controlada pelo regime, divulgando apenas oque interessasse ou não
fosse nocivo à ditadura.
Samuel Carvalheira de Maupeou - UFPE
Práticas e discursos na relação entre Igreja e Estado, no ano de 1968, em Pernambuco
Entre 1968 e 1974, duas instituições do Brasil entraram em conflito. A Igreja eo Estado, desde o inicio do século XX, tinham mantido um vinculo. Asua relação estava
baseada em uma colaboração, na qual o Estado financiava os projetos da Igreja e reconhecia ocatolicismo como religião semi~ficial (ou quase oficial). AIgreja, por sua
vez, dava legitimidade à política governamental. Entretanto, com o advento do regime militar (em 31 de março de 1964), as duas instituições passaram atravar um conflito.
Este opôs o Estado aalguns setores da Igreja (os setores com uma orientação ideológica mais progressista). OEstado se considerava o defensor da civilização ocidental
cristã ecombatia asubversão da ordem estabelecida pelo regime militar. A Igreja, impulsionada pelas concepções do Concilio Vaticano 11 (1962), procurava dar mais ênfase
aos aspectos sociais e defendia ajustiça social. Em 1968, o embate ideológico travado entre o Estado e a Igreja, no Estado de Pernambuco, pode ser abordado, afim de
que se possa compreender a relação entre ambas as instituições durante o regime militar.
Pablo Francisco de Andrade Portírio - UFPE
Subversão ou Justiça Social: A Ação Católica na Ditadura Militar
Quando se visita novamente o período ditatorial iniciado em 1964 encontram-se elementos que ainda estão pouco trabalhados e esclarecidos pelos historiadores. A ação
da Igreja Católica no Brasil durante o periodo do regime militar eem particular de seus integrantes constitui um desses elementos que devem ser analisatlos, afim de que
se possa encontrar novos aspectos de um perlodO recente da história do Brasil, o qual ainda provoca muitos debates. Oobjetivo com esse trabalho foi identificar, no
Nordeste do Brasil, algumas práticas católicas utilizadas naquele momento, as quais resultaram em um movimento de resistência e por conseguinte um oonflito com o
governo militar. Podemos observar, mediante os fatos por nós recolhidos nesse trabalho, que a Igreja Católica estava iniciando a prática de novos preceitos definidos no
Concílio Vaticano II e isso visava uma maior interação com os elementos sociais. No Brasil, essa interação ocorreu e tomou um caráter de resistência ao regime militar,
o que veio a provocar a vinculação, na sociedade, da idéia de que parte do clero estaria promovendo aprática comunista e assim realizando atividades subversivas.
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Isabela Oliveira Virgínio Carvalho e Sayonara Cardoso Oliveira; Lúcia de Fátima Guerra Ferreira (orientadora). UFPB
Universidade e produção cultural na Paraiba (1950-1960)
.
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa sobre o antigo Departamento Cultural da UFPB, realizado através da análise eorganização do acervo
documental. Este Departamento foi criado em 1962 e passou afuncionar em 1963. aatuação deste Departamento destaca-se no sentido de que ele possibilitou o exercício
das atividades artísticas, culturais e literárias por alunos e professores ern um periodo conturbado pela Ditadura Militar. Sua atuação também se destacou no que diz respeito
às atividades assistenciais que disponibilizava aos estudantes, constituindo, portanto, acélula-mãe da atual Pró-Reitoria de Extensão eAssuntos Comunitários, com a
Coordenação de Assistência e Promoção Estudantil, Coordenação de Extensão Cultural- COEX, bem como aos núcleos a ela interligados, que são: Núcleo de
Documentação Cinematográfica - Nudoc, Núcleo de Teatro Universitário - NTU, Núcleo de Arte Contemporânea - NAC e Núcleo de Pesquisa e DocumentBÇao da
Cultura Popular - NUPPO. Desta forma, este trabalho contribuirá para o resgate da mernória cultural paraibana, a partir da organização do acervo e da reflexão sobre o
contexto histórico.
"
Crislane Barbosa de Azevedo (UFS); Itamar Freitas e Carvalho do Nascimento (orientadores)
Imprensa sergipana: as revistas publicadas em Sergipe noperíodo de 1890 a 2001 e a sua contribuição para a historiografia sergipana
~sta pesquisa tem por objetivo realizar um inventário de revistas publicadas em Sergipe e existentes nas principais instituições para pesquisa do Estado, bem como
Identificar oestado de conservação eas condições do arranjo físico desses acervos. Otrabalho foi realizado em quinze instituições e as publicações encontradas circularam
entre os séculos XIX eXXI. Corno metodologia utilizamos pesquisa bibliográfica com oemprego de formulários. Odiagnóstico da situação dos acervos foi oonstruido através
da observação direta ede entrevistas com funcionários das instituições pesquisadas. Na primeira etapa da pesquisa, foram localizados 126 títulos que versam sobre vários
campos de conhecimento. Além de científicas, foram encontradas revistas jurídicas, literárias, políticas e econômicas, religiosas, e comemorativas. Sobre o estado de
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conservação dos acervos, podemos dizer que há problemas diversos, tais como: falta ou desatualização de catálogos ou fichários; obras e estantes amontoadas; más
condições de ventilação; sujeiras; fungos e corrosão das obras. Ao fim podemos afirmar que a maior parte desses periódicos tem suas publicações interrompidas nos
primeiros números e que infelizmente apenas três instituições atendem às exigências necessárias á sua manutenção, sendo premente aexecução de um trabalho de
preservação dos seus acervos.

Péricles dos Santos Filgueira - UFRN
A influência dos movimentos musicais na sociedade brasileira -1930 a 1964
De 1930 a 1964 oBrasil sofreu várias transformações, os quais foram refletidos nas expressões culturais. Essas transformações foram influenciadas pela nova ordem
mundial do p6s-guerra e também pela ideologia nacional-desenvolvimentista que primava pelo processo de industrialização do país. A cultura de massa surge nesse
período, favorecida pelo desenvolvimento das relações capitalistas e pela maior utilização dos veículos de comunicação. Então, analisaremos aqui até que ponto amúsica
influenciou o aspecto social e político do cotídiano brasileiro no período citado, através do levantamento bibliográfico nas áreas de História social e política ede História da
música no Brasil, para obter dados sobre os diversos movimentos musicais ao longo do periodo; em seguida, ocorreu o levantamento iconográfico em jornais e revistas;
e par fim, um confronto das infonnações obtidas sobre amúsica easociedade no período, oriundas da bibliografia e nas fontes iconográfICas. Amúsica provocou uma grande
influência no cotidiano das pessoas, primeiramente (Estado Novo), ela servia como mecanismo de manipulação de massa uma vez que o rádio era um meio eficaz para
atingír apopulação, em seguida (fim do Estado Novo até próximo do golpe militar), a música influenciou ocomportamento dos jovens. Em fim, (década de 60), surge aparte
mais engajada da Bossa Nova, ligados ao CPC, que provocaram uma politização maior da música, que foi denominada de 'canção protesto' e que alguns teóricos e
estudiosos consideram precursora do Tropicalismo.
Eilza Nadia dos Santos Bandeira e Calistrata Bezerra de Souza -UEPB; Patrícia Cristina A. Araújo (orientadora)
Sem lenço, sem documento, sem armas ou opressão (A música de protesto no Brasil entre 1964a 1980)
Os anos 60 foram marcados pela rebeldia política e cultural da juventude a nível mundial. No Brasil, a p~rtir de 1964, com o golpe militar reprimia-se a participação política
eas manifestações culturais que eram consideradas pela censura um perigo para o regime implantado. Eneste contexto, entre os jovens artistas com fonnação acadêmica,
que vai surgir ocinema novo, oteatro de Arena e o Oficina e achamada música de protesto. Esta música considerada de 'protesto' pelos criticos musicais é o objeto de
estudo deste trabalho que se encontra em andamento. Inicialmente foram feitas pesquisas em variadas fontes, entre as quais a produção historiográfica referente amúsica
popular brasileira no período que vai entre 1964 e 1980, com ointuito de analisar as produções musicais de caráter contestatório eaquelas consideradas pela esquerda como
pró-regime ou alienadas.
Yuri Saldino Souto Maior Nunes -UFCG
A história do rock progressivo brasileiro
Este trabalho tem como objetivo o estudo da história do Rock Progressivo no Brasil, onde faremos uma análise histórica de como esse movimento se introduziu em nosso
território e sua relação com o contexto histórico em que ele estava inserido (década 70). Para isso, começaremos por uma explicação do significado do rock progressivo,
o seu surgimento no final dos anos 60 na Inglaterra, com o lançamento do álbum 'Days of Future Passed' do Moody Blues, e sua expansão para outros paises do mundo.
Nesse sentido, veremos como as bandas de rock progressivo brasileiro surgiram - inspirados em bandas internacionais como Ves, Pink Floyd, King Crimsoll], etc - e
sua trajetória na sociedade brasileira. Também, faremos uma rápida explicação sobre as letras, cujos temas mais encontrados são surrealismo, depressões, etc. Ea partir
destas questões que poderemos ter uma noção de como se deu a história desse gênero musical no Brasil
José Maria Vieira de Andrade· UFPI; Luciana de Lima Pereira - UFPI; Francisco Alcides do Nascimento (Orientador)
Pelas ondas do rádio: a trajetória da radiodifusão no Piauí na década de 60
Este trabalho tem por objetivo discutir atrajetória do Rádio no Piauí na década de 60. Procura analisar qual o papel que esse importante meio de comur.::ação de massa
exerceu sobre asociedade piauiense, durante operíodo em que foi hegemônico em termos de instrumento de comunicação social, no qual se questiona aspectos tais como:
o modelo de rádio adotado, quais as principais emissoras eos programas e, principalmente, qual a influência que o rádio assumiu no Piaui como meio de transmissão de
lazer, educação ecultura, assim como também, a forma como as principais emissoras radiofônicas do Estado se utilizaram para conquistar o carisma do público ouvinte.
Trata-se, portanto, de um estudo que faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre A História do Rádio no Piauí, que tem como finalídade principal construir/reconstruir a
história da radiodifusão no Piauí, através da utilização de depoime'ntos orais obtidos com indivíduos que dedicaram/dedicam relevantes serviços ao Rádio e à própria
sociedade piauiense e que são de fundamental importância para aconstrução dessa história eda própria memória do Rádio no Piauí.
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Ana Clara Farias Brito - UEFS; José Carlos Barreto de Santana (orientador)
A presença das ciências naturais no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (final do sécuro XIX)
A visão de ciência por muito tempo girou em torno do conceito universalizante onde amesma era entendida como entidade autônoma, válida para qualquer tempo e lugar.
No entanto, nas últimas décadas, vem sendo discutida uma história social das ciências, onde percebe-se que esta é parte da cultura como qualquer outra manifestação e
por este motivo não atua no vazio social mantendo relação de interdependência com as esferas do político, econômico e social. Nessa perspectiva, encontra-se em
andamento uma pesquisa que procura perceber apresença das ciências naturais no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Criado com o intuito de fazer um resgate da
~ist?ri.a ~ geografia d~ B~hia, ainstituição revela-se como um espaço onde também são desenvolvidas práticas científicas. Tendo como principal fonte arevista criada pela
InslitUlçao desde o pnmelro ano de sua fundação (1894), procuramos perceber entre outras questões, como os associados pensavam e tomavam públicas suas idéias sobre
ciência sempre levando em consideração que esta instituição traz marcas de seus espaços e tempos históricos em constante diálogo com o cenário nacional.
Vanessa Lana - UFJF
A medicina científica em Juiz de Fora (1880-1929) Sociedade de medicina e Cirurgia de Juiz de Fora (SMCJF)
A pesquisa busca analisar as relações dos profissionais da saúde com a sociedade juizforana. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora foi fundada em 1889
contemporânea aoutras no Brasil, a exemplo: Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (1886) e Sociedade de Medicina eCirurgia de São Paulo (1895). O
objetivo do trabalho é a identificação das estratégias adotadas pela instituição, em Juiz de Fora, na implantação da Medicina de caráter científico. Esta proposta se opunha
aos rit.uais ~e c~ra. e às práticas populares. A SMCJF buscou influenciar e agir nas diversas esferas da vida social da cidade, buscando ser uma entidade ligada às
admlmstraçao publiCa. Otrabalho tem como recorte temporal os anos de 1880 até 1928 que marcam, respectivamente, o início do processo de modemização eurbanização
de Juiz de Fora e a última epidemia de Febre Amarela no município. Iniciam-se, na década de 20, interferências do Estado nas questões de saúde postura solidificada na
década seguinte na Era Vargas.
'
Cristina de Almeida Valença - UFS; Jorge Carvalho do Nascimento (orientador).
Memórias de um médico educador em Sergipe. (1913-1935)
Este trabalho tem como objetivo investigar acontribuição do discurso educacional de Helvécio de Andrade na discussão acerca da necessidade de modemizar aeducação
escolar sergipana nas três primeiras décadas do séc. XX.A educação em Sergipe, nas primeiras décadas republicanas, é alvode um efervescente movimento de idéias
conhecida~ co~o 'P~agogia Moderna'. Nesta perspectiva, respondendo aos interesses de pesquisa nesse campo, a vida e as. produções do médico Helvécio de
Andrade sao eVidenciadas para este estudo como objeto central de análise, afim de que se possa identificar a maneira como os discursos científicos educacionais de
mü?emização pedagógi~, por ele .enfatizado, foram con~trui~os ~ partir de s~a .formação intelectu~1 ~ da sua atuação co~o Diretor Geral da Instrução Pública. Podemos
venfi.c~r, por.fim, que a leitura da biografia e das pr~d.uç?es clentlficas?o me?lco-edu~ador Helveclo de Andrade, nos ajudou a constatar que apesar de sua ligação á
medlcln.a, f02 sobre tudo a grandez~ de uma traJetona Intelectual dedicada a formaçao do campo educacional sergipano que possibilitou a introdução dos projetos
modemlzaçao das escolas em Sergipe.
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Jacqueline Melo de Souza - UEFS
Teodoro Sampaio: o Cientista e a Questão Racial
Inserido na 'Unha de pesquisa em História das Ciências no Brasil com ênfase na Bahia' (CONSEPE 49/99 - UEFS), este projeto, encontra-se em sintonia com a
historiografia mais recente, utilizando-se de uma redefinição da concepção de ciência e metodologia de pesquisas históricas, que tomam possível uma produção na qual
se destaca apossibilidade de pesquisa de novos parânetros que pretendem compreender os mecanismos de legitimação e difusão do conhecimento científico, sua função
e relacionamento com os demais fatores sociais, trazendo a discussão quanto aexistência de uma rede de instituições e personagens que até então não haviam sido objetos
de investigação. Neste ensejo esta proposta vem pesquisando Teodoro Sampaio (1855-1937), o ilustre eproeminente engenheiro pertencente à comunidade científica de
sua época. Teodoro Sampaio, filho de escrava com um padre, teve uma trajetória pouco comum aos que tiveram uma condição assemelhada a sua, alcançando sucesso
e reconhecimento social. Os estudos até então feitos ao seu respeito não conseguem explicar satisfatoriamente a compreensão de sua história de vida como cientista e a
questão racial, o que esta pesquisa propõe-se a desvelar.
Elaine Maria Geraldo dos Santos
Antropologia Criminal nos primeiros anos da República
AAntropologia Criminal deu-se pela elaboração de uma metodologia afim de selecionar a raça humana, atribuindo características físicas que designaria a predisposição
de cada individuo a vida criminal. Apesquisa está embasada em dissertações de mestrado eteses de doutorado na área de medicina foram elaboradas em Pemambuco,
no início do séc. XX, tendo suas idéias adotadas pelas atividades de cunho jurídico, tão nítidas nos prontuários da Casa de Detenção pernambucana. A investigação
detalhada sobre aAntropologia Criminal é ameta primordial deste trabalho, enfocando como aotema possibilitou aconstrução de toda uma "proposta científica', responsável
por registros racistas e munidos de preconceitos que constrangeram à condição humana. Os ideais da Antropologia Criminal caracterizavam-se, na realidade, de uma
batalha em busca de uma nova concepção civilizatória, encabeçada por médicos eugenistas, influenciados pela corrente Lombrosiana, que imperava várias concepções
estereotipadas sobre raça, sexo, entre outras colocações, as quais influenciaram o meio acadêmico pemambucano no início da nossa República.
Raquel Koch - UFCG; Alarcon Agra do Ó (Orientador)
Entre o conceito e o preconceito
Opresente trabalho que pretendo apresentar, em forma de painel, foi o resultado da minha monografia de conclusão de curso na habilitação em Licenciatura em História.
Oestudo realizado partiu da procura pelo entendimento de vários porquês. Como e por que aquelas pessoas que todo mundo vê como os "diferentes', aos meus olhos
se apresentavam simplesmente como pessoas que sofriam a marginalização e o preconceito? Por que essas pessoas, eu me perguntava, eram vistas como 'anormais' ...
consideradas "os excepcionais' ... "os especiais' ... "os incapazes'? Partindo de contribuições teóricas que pertencem aos Estudos Culturais, levo em consideração o fato
da 'sociedade' em que vivemos ser construida a partir da racionalidade Ocidental, em especial o saber científico, que a constitui a partir de conceitos utilizados para
enquadrar, nomear e classificar lugares marginalizadores para as pessoas consideradas "diferentes'. Essa diferença que reconheço como institu ída, nos leva ao acúmulo
de preconceitos vigentes em toda a sociedade, perpetuando práticas de exclusão quando o assunto se refere a portadores de deficiências.
Rívânio Raimundo de Souza e Maria de Fátima Pereira da Silva - UFCG; Francisca Bezerra de Oliveira (orientadora)
Liberdade no espaço público: vivências e convivências de personagens considerados "loucos"
Aloucura éum fenômeno complexo porque ao mesmo tempo apresenta-se como razão e desrazão, existência e sofrimento. As representações sociais, predominantes
no imaginário social em relação ao "louco' é que ele é um ser perigoso, portanto, deve ser isolado, preso e acorrentado. Neste trabalho procura-se construir ahistória de
vida de personagens que são considerados "diferentes', "loucos', pela população da cidade de Cajazeiras-PB, e que, ao longo de suas vidas conviveram com esta
sociedade. Este estudo é do tipo sócio-histórico e exploratório, ancorado no método da história oral. Os instrumento de coleta de dados são as fontes documentais e orais
através de entrevistas semi-estruturadas. Inicialmente, foram realizados um levantamento e análise da bibliografia referente à temática investigada. A pesquisa encontrase em fase de coleta de dados. Espera-se, que este trabalho contribua para adiscussão sobre o processo da reforma psiquiátrica no município de Cajazeiras, possibilitando
um debate acerca da loucura, de modo que a população aprenda a conviver com a adversidade, a alteridade, uma vez que "o louco é outro de nós'.
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Sóstenes Portela Vieira Donato • UFPE
Senhor Santo Cristo de Ipojuca, PE: o santuário e suas romarias
No Convento de Santo Antônio, situado na cidade de Ipojuca, no estado de Pernambuco, urn dos primeiros da Ordem Franciscana no Brasil, fundado em 1608, se encontra
a imagem do Senhor Santo Cristo, entronizada desde o século XVII, que, segundo os romeiros, é atribuída de poderes milagrosos, sendo sua origem até então repleta de
mistérios. Nosso principal intuito é compreender historicamente os sentidos de "devoção' que acontecem no Convento de Santo Antônio de Ipojuca, com enfoque no
período da segunda metade do século XX até o século XXI. Partimos do pressuposto de que não é possível restringir "devoção' a conceitos que tenham como referência
apenas divisões sociais de classe, como por exemplo 'devoção popular". Neste sentido, até o atual momento de nossas pesquisas nos tem sido útil o conceito de
"circularidade' elaborado por M. Bakitin e Carla Ginzburg como uma das ferramentas que fundamentam uma História Social das Religiões.
Maíra Negrão Luna e Sára Tupinambás - UEFS; Elizete da Silva (orientadora)
Alimentação: Representação da Comunhão com o Divino
Este trabalho tem o objetivo de problematizar as relações de poder, as tradições erepresentações que envolvem as práticas alimentares e ojejum nas instituições religiosas.
Para tanto, utilizou-se entrevistas orais, com membros e líderes da Igreja Adventista do 7° Dia e Igreja Batista Missionária, ambas localizadas no bairro Feira VI em Feira
de Santana, suas revistas e a Bíblia Sagrada. Tendo como suporte teórico para análise do material, o conceito de representação de Roger Chartier. Observa-se que as
ações praticadas no âmbito religioso, dessas instituições, não se limitam a uma consciência individual, nem a um tempo presente, mas a uma consciência coletiva dirigida
por uma elite dominante da hierarquia religiosa. Neste sentido, o ato de alimentar-se ou abster-se do alimento Oejum), tem uma função ideológica que busca padronizara
comportamento dos indivíduos econstruir uma mentalidade de grupo sobre o alimento, como instrumento de purificação do corpo e do espírito que intermedeia aaproximação
do homem com o sagrado.
Igor José Trabuco da Silva - UFES; Elizete de Silva (orientadora)
Espaços de sociabilidc.:le a assistencialismo no meio evangélico
A presença evangélica na cidade de Feira de Santana não é expressa apenas pelo crescente número de templos inaugurados. Os evangélicos têm marcado presença em
diversos espaços, nos quais realizam não só para manter seus fiéis ativos na fé, mas tambem para atrair novos. Pretendemos, neste trabalho, estudar as atividades de
caráter social dos protestantes, a exemplo da caminhada evangélica 'Marcha para Jesus' e espaços como o centro de recuperação 'Desafio Jovem', a creche 'AMA
(associação de Amparo ao Menos)' e o"orfanato Evangélico de Assembléia de Deus', estes sob a investigação da Igrej3 Assembléia de Deus. A caminhada evangélica
ocorre anualmente e conta com a participação de políticos que estão cumprindo mandato, indicando a vontade dos evangélicos de se fazerem próximos ao poder. As
atividades assistencialistas exercem uma importante tarefa de cuidar e recuperar crianças, jovens e adultos, na tentativa de reinseri-Ios no meio social, garantindo
visibilidade e mais prosélitos. Tal reinserção não se dá no sentido de transformação da realidade presente, mas como uma necessidade de manter afidelidade da membrezia
à Igreja, buscando salvação em uma vida pós-morte. Tomaremos como referencial teórico os estudos de Rubem Alves e algumas reflexões de Weber.
Igor Gomes Santos - UFES; Elizete de Silva (orientadora)
Feira de Santana: ponto estratégico da expansão Batista (1950 -1967)
Pretende-se neste trabalho discutir aimportância de cidade de Feira de Santana par oprojeto político-religioso da Dominação Batista, d~do a sua característica de 'maior
tronco rodoviário do País", como se dizia na época. Cercada por rodovias que facilitavam o acesso à cidade a ao desenvolvimento econômico, migravam para Feira de
S~nt~na pessoas de todos os lugares, ejunto com elas, missionários Batistas interessados em expandir a difundir o protestantismo para as pessoas, principalmente aquelas
atingidas pela frustrayão ~ desilusão da não obtenção do progresso material em novas terras. Assim, Feira de Santana se notabiliza como um atalho ao projeto de expansão
pr?testante rumo. ao Intenor.baiano ..Pertenciam à .Dominação algumas congregações como as das cidades de: Riachão d~ Jacuípe, Alagoinhas, Santo Amaro e Outras,
alem das comUnidades batistas Felrense as quais promoveram constantes encontros e convenções da Associação Batista de Bahia. Convém destacar a criação do
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Instituto Bíblíco Batista do Nordeste, também em Feíra de Santana, demostrando aímportância deste campo para o protestantismo, afinal, 'onde quer que você esteja Feíra
de Santana fica sempre perto ... ". para fins desta pesquisa utilizamos jornais da Dominação Batista dos períodos de 1950 a 1967, e dos livros de atas da Primeira Igreja
Batísta de Feíra de Santana, a proposta teórica formulada por Bourdieu nos foi muito profícuo, em especial, sobre a'Estrutura e Gênese do Campo Religiosio"

Zózimo Antônio Passos Trabuco - UEFS; Elizete da Silva (Orientadora)
Caminhos da História e da Teologia Batista no Sertão Baiano
Opresente trabalho é fruto de uma pesquisa sobre oSeminário Teológico Batista do Nordeste (STBNe) em Feira de Santana entre 1960 -1995. Tal estudo é importante para
entendermos o processo de institucionalização das Tradições Protestantes num contexto diverso daqueles que as viram nascer, e como as peculiaridades da cidade baiana
de Feira de Santana, cidades de entradas e saídas no Sertão Baiano, influi nos objetivos aque se destina ainstituição, dentre os quais o principal, reproduzir a ortodoxia
batista trazida pelos missionários americanos, através da formação de 'obreiros de vocação tardia, que só tinham instrução primária" .Percebe-se a reprodução institucional
pelo fato do STBNe, até o limite cronológico da pesquisa, ficar sob manutenção da Junta de Missões Estrangeiras de Richrnond tendo um missionário americano na direção.
Como referências teóricas foram utilizadas as análises de Rubem Alves sobre Teologia Protestante, e de Roger Chartier oconceito de Representação, e serviram como
fontes para este trabalho foram as fichas dos alunos matriculados durante o nosso período, e os trabalhos do Pro Jonas Macêdo Filho e Clóvis Torquato Jr., respectivamente
Notas de apreciação do IBBNe e História do Instituto Biblico Batista do Nordeste.
Patricia Núbia Almeida Santos - UEFS; Elizete da Silva (orientadora)
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e o Sistema Educacional Religioso
.
A proposta deste trabalho de pesquisa é analisar o sistema de educação religiosa, proporcionada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimos Dias, para algumas
pessoas da comunidade feirense pertencentes ou não aesse grupo religioso, e qual tipo contribuição tem prestado ásociedade circundante. No decorrer do trabalho foi
percebido através das entrevistas eobservação participante como odiscurso proferido nessas aulas é utilizado como um dos arcabouço doutrinário e metodológico para
a expansão e conquista de n ovos membros. Sendo importante ressaltar que este projeto pedagógico é sobretudo social e político. Torna-se então perceptível nesse
processo de disciplinarização o quanto essas pessoas são impregnadas por modelos comportamentais não pertencentes asuas relações familiares ecomo elas aceitam
essa' imposição". Possibilitando o contraponto entre as fontes orais, os livros doutrinários com o referencial teórico Rubem Alves e Michel Foucault.
Rita Cassiana de Oliveira - UEFS; Elizete da Silva (orientadora)
O Alicerce da Fé: O significado da Familia na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos D i a s ,
.
Esta pesquisa tem como propósito analisar a importância e significado da família na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimos Dias (Mórmons), na cidade de Feira
de Santana. No ponto de vista social, a i~stituição familiar estabelece as bases que fortalecem afé e aconvivência entre membros. No plano divino aharmonia nessa célula
corresponde á crença dos Santos dos Ultimos Dias, que estabelece as relações familiares como sagradas e eternas. Aí reside o interesse dos Mórmons em relação á
História da Familia. Nesse sentido religioso, que a estrutura familiar permanece legitimada através das doutrinas. Amparados por um eficiente sistema e.ducacional e
métodos modemos, aigreja reuniu registros genealógicos, que possibilitam essa edificação dos laços de família, também nas gerações passadas. Otrabalho com os irmãos
e irmãs, visa mantê-los ma constante busca dos ensinamentos do profeta Joseph Smith. Na realização desse trabalho, diversos caminhos foram percorridos: as fontes
orais, bem como aobservação participante, e os livros doutrinários da Igreja, foram de fundamental relevância para arealização dessa pesquisa. Areferência teórica são
as reflexões de Pierre Bourdieu e Edmund Leites. A coleta de informações nos conduziu á realização de vários questionamentos, os quais forneceram os meios
necessários ao objetivo, que é analisar como afamília traz modelo de reta doutrina e salvação, refletindo como o locus privilegiado na sociabilidade da comunidade.
Eliana Santos Andrade - UEFS; Elizete da Silva (Orientadora)
A inserção do G12 em Feira de Santana: impacto e conseqtiências
Este trabalho pretende identificar o impacto causado pela inserção de um novo movimento carismático, a'Visão Celular" no meio protestante, sobretudo entre os batistas
de Feira de Santana, primeiros aabraçarem a"visão". Surgido na Colômbia e idealizado pelo pastor César Castellano, chega ao Brasil em 1998, trazido pelo pastor batista
René Terra Nova. O movimento G12 trouxe ousadas e dasafiadoras propostas, a exemplo do retorno de práticas vetotestamentárias, danças nos cultos e a liberação
do sacerdócio feminino, causando grande polêmica no meio evangélico edivisão nas denominações que aderiram ao movimento. Serão analisadas fontes impressas:
revistas divulgadoras da 'Visão' e os jornais Batista Baiano e Jornal Batista, ambos da Convenção Batista. Situado no campo da História Cultural, o presente trabalho
toma como referencial teórico o conceito de representações segundo Roger Chartier ede campo religioso segundo Pierre Bourdieu, fazendo parte de um projeto maior sobre
campo religioso feirense desenvolvido na Universidade Estadual de Feira de Santana
Guilherme Cesar Temp Schmidt· Luiz Eugênio Véscio (Orientador)
Maçonaria no Rio Grande do Sul: a relação com as religiões Espírita e Protestantes (1900·1930)
Oinício do século XX foi marcado no Rio Grande do Sul pelo acirramento de posições entre a Maçonaria e a Igreja Católica. Os padres çatólicos, principalmente aqueles
vindos da Europa tisnados pelo ideal ultramontano, elegeram a maçonaria como o grande "mal' aser vencido. A partir dos documentos e periódicos existentes no arquivo
do Grande Oriente, é possivel saber que uma das formas empregadas pelos maçons para enfrentar o crescente poder da Igreja Católica foi o apoio e o subsídio á
implantação de novas religiões no Rio Grande do Sul. Destaca-se nessa documentação o incentivo á religião Espirita. Afórmula utilizada pela maçonaria era variável. Podia
ir da simples informação de uma reunião espírita que deveria acontecer na cidade, passando por palestras sobre'a doutrina espirita, echegando ao limite de oferecer oespaço
das lojas maçõnicas para as sessões espíritas. Esse projeto pretende estudar, a partir dos documentos e periódicos recolhidos no arquivo do Grande Oriente do Rio Grande
do Sul, de que forma a maçonaria apoiou e subsidiou adifusão do espiritismo, metodismo e protestantismo no Rio Grande do Sul entre 1900 e 1930, como forma de tentar
enfraquecer a religião católica, incentivando a pluralidade religiosa no Estado.
Hundira Cunha· UEFS; Elizete da Silva (orientadora)
Igreja Batista Memorial· O G·12 e as representações veterotestamentárias. A volta do Cristianismo às raízes judaicas,
A Igreja Batista Memorial(IBM) em Feira de Santana passou por várias modificações doutrinárias desde asua fundação em 76, até então era congregação da Igreja Batista
do Campo Limpo, liderada pelo Pro Shultz, missionário americano, oentão diretor do Seminário Batista. Iniciando sua vide religiosa no seio do protestantismo histórico,
aderiu ao movimento carismático no início da década de 90 se apresentando enquanto uma 'Igreja Batista renovada'. Já em fins dos anos 90 a IBM já se destacava em
Feira de Santana como uma das igrejas da Visão, movimento de renovação que, no Brasil, prega o retorno ao judaísmo. O G-12trouxe para a IBM algumas práticas e
simbologias da religião judaica, dentre elas podemos destacar a inclusão de músicas religiosas judaicas no seu repertório de hinos, celebrações tais como Páscoa, Festa
dos Tabemáculos, Purim, Pessach, Shavuot, e utilização de instrumentos esimbolos como o Shofare o Menorah. Para aconstrução do presente trabalho foram utilizadas
as seguintes fontes; observação presente, livros de atas da IBM, Jornais Batistas e boletins informativos da Convenção Batista Baiana. Oconceito de representações de
Roger Chatier foi usado como referencial teórico.
ÁREA TEMÁTICA: Narrativas sobre História do Brasil - Dia 31/07 14:00 às 18:00 CCHLA DECOM 106
Wagner do Nascimento Rodrigues - UFRN; Walner Barros Spencer (orientador)
Redinha ilícita: resgate dos fluxos comerciais do rio Potengi no século XIX
Ositio Rio Doce, situado na margem setentrional do Rio Potengi, em Natal/RN, foi encontrado durante o Projeto de Salvamento Arqueológico Ponte de Natal. Otrabalho
visou reconhecer apresença de vestígios históricos no entorno continental da Fortaleza do Reis Magos e trecho da Praia da Redinha, visto que tais áreas serão modificadas
pela const~~ão da nova pont~ que ligará Natal à Redinha. O sitio, cara.cterizado com~ um entreposto comercial, até então era desconhecido na historiografia local. O
tr~balho ?bJet~va resgatar a.s a~lvldades deste entrepo~to de meados do secul~ XIX, atraves de sua cultura material ede sua relação com arede de comercio da Rio Potengi,
alem de Identificar os principais portos e estradas do no, bem como reconslltUlr as relações que os mesmos mantinham com as principais cidades e zonas de povoamento
circunvizinhas também fazem parte dos objetivos do trabalho.
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Mlchellne Maria de Albuquerque e Silva- UFPE; Cláudia Alves de Oliveira (orientadora)

Os religiosos da sesmaria Jaguarlbe sob o olhar de Henry Koster
Através de levantamentos feitos sobre asesmaria Jaguaribe, localizada às margens do rio de mesmo nome, constata-se a presença da ordem religiosa de São Bento na
região após 1660. Ainda não é conhecido todo o desenvolvimento do processo histórico da sesmaria, entretanto o cronista inglês Henry Koster, retrata passagens do
cotidiano dos beneditinos no inicio do século XIX, em dois capitulos do seu livro Viagens ao Nordeste do Brasil. Deste modo, o presente trabalho visa entender como se
estabeleciam as relações no âmbito social e econômico dentro do cotidiano dos religiosos de São Bento, nas circunvizinhanças do Jaguaribe, partindo das análises dos
elementos presentes na narrativa de Koster econfrontando-as com outras fontes documentais dos arquivos do mosteiro a serem estudadas.
Carolina Lucena -UFPB; Arlane Norma de Menezes Sã e Serioja Mariano (orientadoras)
A "Conspiração" dos Suassuna em 1801: uma análise historiogrãfica
A'Conspiração' dos Suassuna (1801) se insere no contexto de efervescência das idéias liberais e republicanas e da formação das sociedades secretas no Norte (atual
Nordeste) eintegra o quadro dos vários movimentos coloniais de contestação, ocorridos no final dos setecentos e início do século XIX, com oobjetivo de romper ovinculo
brasileiro com o Império Ultramarino português. Esse episódio, provavelmente, tem sua origem nas idéias do Areópago de Itambé, localizado na divisa das províncias da
Paraíba ede Pemambuco, e tem sido pouco explorado pelos historiadores até então, sobretudo no que se refere à participação paraibana. Diante disso, o presente trabalho,
parte íntegrante do projeto Paraíba: da Descolonização ao PrimeiroReinado (1780-1831), objetiva levantar e analisar ahistoriografia produzida acerca do tema.
Leyanne Cristina N. de Freitas - UFPB; Aríane Norma de Menezes Sá e Ms Serioja E.C. Mariano
Paralba da Descolonização ao Império (1780-1889)
Nesse trabalho apresentaremos o projeto: 'Paraíba da Descolonização ao Império (1780-1889)', que tem por objetivo analisar a História do Império na Paraíba. Na fase
inicial, elaboramos uma análise historiográfica de autores paraibanos sendo eles: Maximiano Lopes Machado, Irenêo Joffily, lrineu Pinto, Celso Mariz, Archimedes
Cavalcanti e Epaminondas Câmara. Partimos do pressuposto de que ao fazer uma análise historiográfica, devemos considerar acompreensão da vida do autor, do
momento histórico edo local de produção das obras. Asegunda fase do projeto tem por objetivo pesquisar oArquivo Público da Paraíba e o Arquivo do Instituto Histórico
e Geográfico Paraibano (IHGP), entre outros. Por fim, devemos ser ressaltar que os resultados obtidos estão materializados nos textos produzidos pelos pesquisadores.
Carmelo Ribeiro do Nascimento Filho

"Do Equador ao Pólo": o surgimento do império brasileiro (1808-1823)
Opresente estudo integra o projeto de pesquisa 'A Construção do Estado Brasileiro na Perspectiva das Relações entre Poder Central e Poder Local-Historiografia e Sintese
Histórica' e tem por objetivo analisar o processo de Independência política 'formal' do Brasil, através da perspectiva não apenas do Rio de Janeiro, mas das díversas
Províncias, que reagiriam de diferentes formas, tanto aRevolução do Porto (1820), quanto a posterior disputa de poder entre acapital fluminense e Lisboa, concorrentes no
sentido de impor sua hegemonia a essas provincia, que se constituíam em verdadeiras Pátrias-locais, ciosas das suas especificidades.
Taclana Mendonça Santos - UFPE
José Mariano -Um Quixote pernambucano?
Esse trabalho tem como objetivo o resgate da figura histórica de José Mariano Carneiro da Cunha, político atuante do Partido Liberal Pemambucano. Junto aJoaquim
Nabuco eCastro Alves, representava uma figura emblemática do combate à escravidão. Além da causa abolicionista, abraçou os ideais republicanos eocombate à poIitica
anti-maçônica de Dom Vital. Esse filho da aristocracia açucareira pernambucana, aexemplo de Nabuco, não defendia os interesses da sua classe de origem. Identificava.se com as classes menos favorecidas, as quais correspondiam devotando-lhe respeito e admiração. Em sua mini-biografia, escrita por Orlando Pirahyn, o autor refere-se
a ele como o 'Quixote Pemambucano'. Surge dai a indagação: Que características da figura de José Mariano levaram o autor a compará-lo ao herói ee Cervantes?
Heryck Ewerton Pinheiro de Sousa
Mórbidas lembranças da década de 40
Seguindo alinha de (re)valorização da história política -ou renascimento, como prefere René Remond -Iançamo-nos à empreitada de elucidar, pelas narrativas, os fatos
repercuti vos quanto à difusão ideológica do Partido Comunista do Brasil em cidades como Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha, no Ceará dos anos quarenta.
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